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Próbując określić, czym jest historia mówiona1, od razu napotykamy na licz- 
ne trudności. Przede wszystkim na drodze staje nam ogromna różnorod-
ność funkcjonujących już definicji. Są one wynikiem badań prowadzonych 
przez badaczy reprezentujących różne pokolenia i dyscypliny, przez co 
uwypuklają odmienne aspekty oral history. Nawet w jednym konkretnym 
środowisku trudno mówić o pełnej zgodzie co do jednolitego sposobu wy-
jaśniania tego terminu. Możliwe staje się wychwycenie pewnych powta-
rzalnych charakterystyk, natomiast ich dookreślenia, rozwinięcia, inter-
pretacje wykraczają poza ramy danej dyscypliny. 

1   W tekście będę używał zamiennie terminów historia mówiona oraz oral history, 
traktując je jako równoznaczne. Wyrażenie historia mówiona uważam za ugrunto-
wane już w polskiej historiografii tłumaczenie pojęcia anglojęzycznego, pomijając 
sferę semantyczną odnoszącą się do kwestii podkreślania przekładalności samego 
terminu oral na aspekt opowiadania, zob. M. Kurkowska-Budzan, Antykomunistycz-
ne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie: analiza współczesnej symbolizacji prze-
szłości, Kraków 2009.
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Sytuacja ta wydaje się trudna do przezwyciężenia2, nie sposób jednak 
mówić tutaj o jakiejś przypadkowości. Rozumiem przez to dokładnie to, 
o czym wspominał William W. Moss. Porównując oral history do osobliwej 
chimery, określił ją jako metodę będącą na usługach wielu dyscyplin, któ-
ra w każdej z nich pozostaje jedynie gościem. Dodatkowo, równie dobrze 
funkcjonuje ona w ramach wielu przedsięwzięć stojących poza światem 
akademickim3. Wydaje się, że o wiele łatwiej jest mówić o historii mówio-
nej, niż wytyczać ostateczne granice między tym, co nią jest, a tym, co nie 
jest. W moim tekście nie zamierzam podejmować próby rewizji dotychcza-
sowych definicji celem zaproponowania nowej, w założeniu lepszej, dosko-
nalszej, co z szerszej perspektywy pozbawione byłoby sensu. Zdecydowa-
łem się pójść inną drogą. Mianowicie, mój sposób definiowania historii mó-
wionej polegać będzie na wydobyciu z dominującej różnorodności pewnych 
kluczowych elementów, określeniu jej centralnych i marginalnych cech. 
W tym celu postanowiłem zaakcentować kilka punktów widzenia, które 
do tej pory, w moim rozumieniu, stanowiły elementy wyjściowe w pró-
bach precyzyjnego określania terminu oral history. Wydaje się, że w do-
tychczasowych próbach definicyjnych można wyróżnić co najmniej kilka 
perspektyw rozpatrywania problemu. Jest to kolejno perspektywa procesu-
alna, dialogowa, heterogeniczna, transgresyjna i translacyjna. Same nazwy 
owych punktów widzenia to propozycja, która wynika z analiz wcześniej-
szych ujęć teoretycznych tytułowego problemu. Jako taka zatem nie jest 
ugruntowana, czy też nie wynika z prowadzonych badań nad konkretnymi 
projektami, stąd też w dalszych częściach tekstu nie będę odnosił się do 

2   Charles Morrissey w jednym ze swoich tekstów stwierdza, że spory na temat de-
finiowania oral history w Stanach Zjednoczonych pojawiły się właściwie w trakcie 
pierwszego spotkania amerykańskich badaczy w 1966 r. w ramach National Collo-
quium on Oral History odbywającym się w Lake Arrowhead Conference Center of 
the University of California, Los Angeles. Spory te trwają nieprzerwanie do dziś, 
co w zasadzie przesądza o tym, że w tej kwestii trudno mówić o ostatecznym kom-
promisie, zob. Ch. Morrissey, Introduction [w:] Oral History. An Interdisciplinary 
Anthology, red. D.K. Dunaway, W. Baum, Nashville 1987, s. xix–xxiii.

3   Zob. W.W. Moss, Oral History: What it is and where did it come from? [w:] The Past 
meets The Present, red. D. Stricklin, R. Sharpless, Lanham, New York–London 1988, 
s. 5–14.
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owych, ilustrując swoje rozważania jedynie poprzez nawiązania do funk-
cjonujących już i w pewien sposób klasycznych propozycji teoretycznych, 
stojących u podstaw historii mówionej.

1. Perspektywa procesualna
Próbując zdefiniować historię mówioną z tej perspektywy, chciałbym spoj-
rzeć na nią jako proces składający się z poszczególnych etapów ściśle ze 
sobą powiązanych. Etapy te dopiero jako metodologiczna całość stanowią 
istotę metody. 

Pierwszym z nich jest wygenerowanie źródła historycznego, które w tym 
przypadku przybiera postać wywiadu zapisanego w formie audio lub wideo. 
Rozmowa taka to celowo wywołana sytuacja dialogowa, w której jedna ze 
stron (badacz) występuje w roli moderatora i aktywnego słuchacza, drugi 
uczestnik (świadek historii) prezentuje retrospektywną opowieść dotyczą-
cą swoich, w sensie bezpośrednich, doświadczeń życiowych odnoszących 
się do konkretnego wydarzenia. Wydaje się, że kluczowym elementem tego 
etapu jest właśnie element zapisu audio czy też audiowizualnego. Zaistnie-
nie tego elementu pozwala przede wszystkim na pełną realizację kolejnych 
etapów procesu – mam tu na myśli etap udostępniania relacji świadka 
w formie oryginalnego zapisu. Zwraca na to uwagę Trevor Lummis: „dla 
mnie etap nagrywania relacji za pomocą dyktafonu (albo jakakolwiek inna 
metoda rejestracji dźwięku) jest zasadniczą i nieodzowną częścią związa-
ną z tą metodą, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w jej definicji. 
Wywiad powinien funkcjonować w postaci systemu umożliwiającego od-
twarzanie i przechowywanie dźwiękowego zapisu jako pierwotnego źródła 
historycznego”4.

Kolejne etapy to przetwarzanie, archiwizacja, udostępnianie i prezen-
towanie projektów historii mówionej. Gromadzone relacje ustne podda-
ne zostają pewnego rodzaju technicznym modyfikacjom, które umożliwić 
mają realizację dalszych etapów. Oczywiście wywiad może zostać prze-
chowany jedynie w swojej pierwotnej, „surowej” wersji. Mając na uwadze 
to, iż jednym z efektów i jednocześnie elementów definicyjnych tej metody 
jest generowanie źródła historycznego, warto jednak zastanowić się nad 
takim rodzajem przetwarzania i przechowywania relacji, który umożliwi 

4  T. Lummis, Listening to History. The authenticity of Oral evidence, London 1987, s. 23.
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wnikliwe i wielowymiarowe korzystanie z nich. Nie do końca chodzi mi 
tutaj o formę, która, stanowiąc „spreparowaną”, selektywną wersję źród-
ła, zamyka pole możliwości interpretacyjnych. Mam na myśli raczej taką, 
która znajduje się między wersją „surową” a „spreparowaną”, system roz-
budowanych indeksów, będący z jednej strony przygotowaniem źródła do 
dalszych prac, z drugiej zaś uruchomieniem możliwości odkrycia jego wie-
lowymiarowości. 

Tak przygotowany materiał wchodzi w kolejny definicyjny etap proce-
sualnej perspektywy historii mówionej. Mowa tu o archiwizacji. Próbując 
zrozumieć oral history jako metodę badawczą historii należy zwrócić uwagę 
na to, że zakłada ona element gromadzenia w sposób zorganizowany reje-
strowanych relacji. Każdy badacz, chcąc realizować projekty na podstawie tej 
metody, już na etapie wstępnym powinien rozważyć kwestię archiwizacji re-
lacji świadków. Bez tego etapu źródło ustne staje się efemerydą pozbawioną 
możliwości reinterpretacji i de facto wymagającą ponownego wygenerowa-
nia. Wydaje się, że ten definicyjny element historii mówionej realizowany 
jest w ówczesnej praktyce badawczej w zadowalającym stopniu. Potrzeba 
przechowywania tego typu materiału została dostrzeżona już w pierwszych 
latach po tym, gdy metoda ta została zinstytucjonalizowana. Wiąże się to 
także z tym, że wśród pierwszych zwolenników tej „nowej historii” znalazło 
się bardzo wielu archiwistów. Idea ta została rozwinięta do tego stopnia, że 
większość spośród dzisiejszych instytucji badawczych posiada prywatne ar-
chiwa przeznaczone właśnie do przechowywania relacji świadków historii. 
Inną kwestią jest to, w jakiej formie relacje te są przechowywane. Chodzi tu 
między innymi o nagminny wymóg dokonywania transkrypcji. 

O ile transkrypcja jest kwestią dyskusyjną na etapie archiwizacji, o tyle etap 
prezentowania projektów i dokonanych analiz historii mówionej w świecie na-
uki wydawałby się bez niej trudny do realizacji. Metoda ta w swoich założe-
niach ma nie tylko umożliwić generowanie źródeł historycznych, lecz także 
ich wykorzystywanie, prezentowanie. Historia mówiona służyć ma realizacji 
poznawczych celów badawczych, stanowiąc jednocześnie element rozszerza-
nia pola badawczego historii w ogóle. Najbardziej rozpowszechnioną formą 
prezentacji są artykuły i książki zarówno stricte naukowe, jak i popularnonau-
kowe. Za pomocą transkrypcji prezentowane są fragmenty wywiadów bądź też 
całe relacje. Bywa tak na przykład w trakcie pisania biografii. Warto dodać, 
że coraz więcej ukazujących się publikacji powstałych na podstawie historii 
mówionej uzupełnianych jest o specjalny dodatek w postaci płyty CD/DVD, 
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która zawiera najciekawsze fragmenty wywiadów5. To jednak nie wykorzystu-
je możliwości angażowania relacji świadków historii. Współczesne wystawy 
muzealne przełamują swoją stereotypową formę, pozwalając widzowi na in-
teraktywne uczestnictwo w nich. Takie wystawy uzupełniane są o prezentacje 
audio i wideo, które umożliwiają widzowi spotkanie z „żywą materią”6. Jesz-
cze innym rodzajem wykorzystania wywiadów historii mówionej są materiały 
pomocnicze, tworzone z przeznaczeniem dydaktycznym. Często powstają one 
w ramach konkursów organizowanych dla młodzieży szkolnej, które przyczy-
niają się do popularyzacji tej metody badawczej7. 

Wydaje się, że kluczowym elementem definicyjnym historii mówionej 
z perspektywy procesualnej jest występowanie zapisu audio lub wideo oraz 
świadomość wytwarzania źródła historycznego. To przekłada się na ko-
nieczność zwrócenia uwagi na zapewnienie możliwości pracy z tym źród-
łem innym badaczom. Zbierając to w całość, można stwierdzić, że: „Wy-
wiad staje się relacją historii mówionej, dopiero wtedy, gdy jest rejestrowa-
ny, w pewien sposób przetworzony, udostępniany w ramach zbiorów archi-
walnych, bibliotecznych czy innych lub też przechowywany we względnie 
wiernej oryginałowi formie z możliwością wykorzystania go w publikacji. 
To, co definiuje historię mówioną, to powszechna dostępność dla dalszych 
badań, ponownych interpretacji i weryfikacji gromadzonych relacji”8.

2. Perspektywa dialogowa
Druga z proponowanych przeze mnie perspektyw definiowania historii 
mówionej, to perspektywa dialogowa. Tutaj kluczowym elementem jest  
konieczność bezpośredniego kontaktu między badaczem a świadkiem 
przeszłej rzeczywistości. Pociąga to za sobą kilka istotnych elementów 
w kontekście definicyjnym. 

5   Warto wspomnieć tu chociażby o książce Marty Kurkowskiej-Budzan, Antykomu-
nistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie: analiza współczesnej symbolizacji 
przeszłości, Kraków 2009.

6   Takie wykorzystanie historii mówionej stało się częścią ekspozycji między innymi 
Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie oraz Muzeum Poznańskiego 
Czerwca 1956 w Poznaniu.

7   Jednym z takich przedsięwzięć jest konkurs Opowiem ci o wolnej Polsce – spotkania 
młodzieży ze świadkiem historii, organizowany przez Centrum Edukacji Obywatel-
skiej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

8   D. Ritchie, Doing oral history. A practical guide, Oxford 2003, s. 24.
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Warto zacząć od tego, że historycy badający dzieje najnowsze mają moż-
liwość korzystania również z wiedzy świadków, uczestników danych wy-
darzeń. To z kolei stymuluje proces wytwarzania przez nich źródeł histo-
rycznych9. W tym procesie fundowanym na dialogu, historyk otrzymuje 
możliwość bezpośredniej interwencji. Jest współautorem powstającej rela-
cji. Wydawałoby się, że kwestia dotycząca tego, kto jest autorem rejestro-
wanych relacji ustnych, to sprawa oczywista. Szybko jednak można nabrać 
wątpliwości. Z jednej strony bowiem spotkać się można z opiniami, które 
cedują prawa autorskie na badacza. To on jest zazwyczaj inicjatorem roz-
mowy, „naukowcem”, który doskonale orientuje się w wymogach warsztatu 
historyka, nadaje sens gromadzonym danym, a świadek jest tylko „dostar-
czycielem” surowego materiału. Rację należy też oddać opozycyjnej stronie, 
która domaga się wyłączności w kwestii praw autorskich. 

Wydaje się, że właściwa droga leży dokładnie pośrodku. Wywiad oral 
history to przede wszystkim dialog, dynamiczna interakcja między dwiema 
stronami. W związku z tym na efekt końcowy należy patrzeć jako na dzieło co 
najmniej dwojga ludzi. Można tu mówić o czymś w rodzaju wspólnej, dzielo-
nej między dwie strony odpowiedzialności, autorstwie10. Pod względem inte-
lektualnym, społecznym aktywność tę należy rozpatrywać jako działalność 
kolektywną i w pewien sposób demokratyczną, dającą bowiem możliwość 
realizacji swoich planów badaczowi i świadkowi. Historia mówiona to swoi-
ste spotkanie, równorzędny dialog dwóch ekspertów. Badacz jest ekspertem 
w odniesieniu do swojego warsztatu pracy, metody, którą stosuje, świadek 
jest natomiast ekspertem jeśli chodzi o swoje życie i doświadczenia11. 

Zwracając uwagę na dialogową specyfikę badań oral history, możliwe 
staje się przełamanie pewnego stereotypu, w którym jedna grupa ludzi 
dostarcza surowego materiału badawczego, a druga nadaje sobie wyłącz-
ne prawo dokonywania jego interpretacji12. Dialog, jako element kluczowy  

 9   Por. K. Kersten, Historyk – twórcą źródeł, „Kwartalnik Historyczny” 1971, nr 2,  
s. 313–330.

1 0   Zob. M. Frisch, A Shared Authority. Essays on the Craft and Meaning of Oral and 
Public History, New York 1990.

11   Zob. M. Kierzkowski, Oral history – „historia Badającego i Badanego”. Uwagi o spe-
cyfice relacji ustnych w kontekście badań historycznych, [w:] Obserwacja uczestniczą-
ca w badaniach historycznych, red. B. Wagner, T. Wiślicz, Zabrze 2008, s. 35–40.

12   Por. S. Lynd, Oral history From Below, „The Oral History Review”, vol. 21 (1993),  
s. 1–8.
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definiowania historii mówionej, to także spotkanie dwóch konkretnych 
środowisk. W jednej z definicji można przeczytać, że: „oral history to samo-
świadoma, poddana pewnej dyscyplinie, rozmowa między dwoma ludźmi 
na temat niektórych aspektów (doświadczonej) przeszłości, uważanych za 
historycznie istotne, prowadzona z zamiarem jej zarejestrowania. Komu-
nikacja ta, choć przybiera postać relacji, pozostaje dialogiem – jej forma 
i treść zależą od pytań (a te od kontekstów, w jakich porusza się pytający), 
od przeświadczenia rozmówcy o tym, co jest, a co nie jest istotne, od jego 
zasobów interpretacyjnych, od kontekstu (a raczej od wielu kontekstów, 
w jakich się porusza). Spotkanie to jest dynamiczną interakcją”13.

Wydaje się, że stwierdzenie to implicite umiejscawia tę metodę także 
w obszarze dialogu między różnymi pokoleniami, grupami społecznymi, 
etnicznymi, czy też ogólnie, różnymi uczestnikami procesu historycznego. 
To powoduje, że w trakcie takiego spotkania mamy do czynienia nie tylko 
z przywoływaniem doświadczeń, ich identyfikowaniem i rejestrowaniem. 
Jest to także proces, który, dzięki sygnalizowanej wcześniej wielokonteks-
towości, zachęca świadka historii do zmagań, będących dynamiczną i dia-
lektyczną weryfikacją doniosłości swoich doświadczeń14.

Na koniec warto zaznaczyć, że perspektywa ta pełni jeszcze jedną funk-
cję w kontekście definicyjnym historii mówionej. Wyłącza ona poza nawias tej 
metody wszystkie te sytuacje, które mimo że pozbawione elementu dialogu, 
spełniają inne warunki. Brak bezpośredniej międzyosobowej interakcji spra-
wia, że wytworem historii mówionej nie można nazwać takich źródeł jak na-
grywane przemówienia, dzienniki, pamiętniki, zapis podsłuchanych rozmów 
czy informacje zawarte w formularzach pytań, pełniących formę pośrednika15.

3. Perspektywa heterogeniczna
W tym ujęciu spróbuję skoncentrować się na kilku elementach i charak-
terystykach historii mówionej, które decydują o jej pewnego rodzaju „in-
ności”. Owa „inność” to tyle, co różnice, odmienności, które w definicyjny 
sposób oddzielają tę metodę od innych form mówienia o przeszłości.

13   P. Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego 
w perspektywie narracji biograficznej, Wrocław 2010, s. 21–22, zob. także L. Sho-
pes, Making sense of Oral history, http://historymatters.gmu.edu/mse/oral/oral.pdf 
(15.01.2010), s. 2–3.

14   Zob. W.W. Moss, op. cit., s. 11.
15   Por. D. Ritchie, op. cit., s. 19.
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Zaczynając od różnic w wymiarze mikro, należy stwierdzić, że owa he-
terogeniczność przejawia się już na etapie samej charakterystyki źródła. 
Porównując źródła pisane z ustnymi, warto zaznaczyć, że te drugie, w spo-
sób oczywisty, bogatsze są w pewną moc komunikatywną. Jest to zasługa 
owej dynamicznej interakcji towarzyszącej procesowi generowania źródła. 
Dodatkowo zawierają one pewne niuanse związane z ekspresją, komunika-
tem pozawerbalnym, co wzbogaca sam przekaz, będący jednocześnie nie-
możliwym do zmaterializowania w formie źródła pisanego. Źródło ustne 
w swojej pierwotnej formie ponad wszelką wątpliwość transmituje infor-
macje dotyczące tego, kto mówi, co mówi i w jaki sposób16. 

Przeciwstawianie tych dwóch rodzajów źródeł niesie ze sobą jed-
nak pewne niebezpieczeństwo. Wielowiekowa tradycja badawcza oparta 
w głównej mierze na źródłach dokumentowych, sprzyja bowiem sytuacji, 
w której akcentowanie źródeł ustnych staje się z jednej strony aspektem 
braku naukowości, z drugiej zaś tendencyjności. Tendencyjność ta wynika 
jakoby z ograniczonej możliwości rozdzielenia aktualnych, bieżących wy-
darzeń od relacji odnoszących się do nich. Tutaj pojawia się też tradycyj-
ne pytanie, gdzie kończy się historia, a zaczyna publicystyka. Rozwiązując 
ten problem, należy stwierdzić, że po pierwsze, korzystanie w badaniach 
historycznych z relacji świadka wydarzeń, jakimi są również źródła ust-
ne, nie jest czymś nowym i właściwym jedynie czasom współczesnym, po 
drugie odkrywanie nowych problemów badawczych wymaga opracowania 
nowych metod ich rozwiązywania17. 

Historii mówionej nie można również utożsamiać z konkretnym obsza-
rem tematycznym w ramach historii jako dyscypliny badawczej. W odróż-
nieniu od na przykład historii politycznej, historii społecznej, historii go-
spodarczej, tutaj mamy do czynienia z metodologią, która z powodzeniem 
znajduje aplikację we wszystkich wspomnianych obszarach. Co więcej, me-
toda ta znajduje swoje zastosowanie także w ramach innych nauk humani-
stycznych. To jednak wymaga pewnego uściślenia, gdyż czym innym jest 
oral history jako metoda badawcza historii, a czym innym jej funkcjonowa-
nie wewnątrz nauk społecznych. Dotyczy to także utożsamiania tej metody 
z metodą biograficzną, czy też life story. Heterogeniczność tych obszarów 
zauważył Trevor Lummis:

1 6   Zob. T. Lummis, op. cit., s. 24.
17   Por. K. Kersten, op. cit., s. 313–315.
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„Różnica między tym, co w ramach nauk społecznych nazywane jest 
metodą life story a historią mówioną dotyczy centralnej kwestii: metoda 
life story kładzie nacisk na podmiotowy świat rozmówcy (mimo, że takie 
podejście możliwe jest zarówno w ramach struktur historii, jak i socjolo-
gii), podczas gdy historia mówiona pierwotnie związana jest z gromadze-
niem informacji dotyczących społecznych i historycznych struktur (mimo, 
że podmiotowość osobowa będzie tu widoczna i jednocześnie znajdzie się 
w obszarze zainteresowań). Ta różnica dotycząca centralnej kwestii ma 
swoje znaczące następstwa w procesie, w którym bezspornie, z przekona-
niem wykorzystuje się gromadzone informacje”18.

Idąc krok dalej, warto także zasygnalizować, że historia mówiona nie 
może być utożsamiana z tradycją ustną. Wydawać by się mogło, że proces 
wspominania, opowiadania historii rządzi się monolitycznymi zasadami. 
Gruntowna analiza tych praktyk pokazuje jednak, że w rzeczywistości 
jest inaczej. Spójrzmy właśnie na tradycję ustną i historię mówioną. Ta 
pierwsza zasadniczo spotykana jest, czy też była spotykana w społecz-
nościach niepiśmiennych. Jej głównym założeniem było to, by za pomocą 
ludzkiej pamięci, i właściwie tylko pamięci, utrwalać, prezentować i prze-
kazywać historię danej grupy kultywowaną z pokolenia na pokolenie. Ten 
kult pamięci funkcjonował na zasadzie rytuału. Sam akt opowiadania 
nabierał wymiaru performatywnego. Opowiadacz właściwie niczym ak-
tor odgrywał przedstawienie przed swoim plemieniem, prezentując hi-
storię, będącą zazwyczaj chronologicznym zestawieniem władców. Tutaj 
dochodzimy do momentu kluczowego, gdyż, w tym procesie, o ile nie jest 
zamknięta kwestia dialogu między stronami, o tyle zaciera się element 
bezpośredniego doświadczenia. Opowiadacz opowiada o wydarzeniach 
odległych nawet o kilkaset lat. Relacjonuje historie usłyszane od kogoś, 
kto zazwyczaj również nie był ich naocznym świadkiem. Historia mówio-
na zatem, w odróżnieniu od tradycji ustnej, opiera się na bezpośrednich 
doświadczeniach świadka historii.

4. Perspektywa transgresyjna
Mówiąc o transgresyjnej perspektywie definiowania historii mówionej, 
mam na myśli te wszystkie jej elementy, które stanowią pewnego rodzaju 
przekraczanie, mieszczące jednocześnie w sobie to, co jest przekraczane. 

1 8   T. Lummis, op. cit., s. 25.
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Innymi słowy, historia mówiona nie jest działaniem w kierunku czegoś no-
wego, lecz ruchem od czegoś, co w tym przypadku stanowi rdzeń, główny 
punkt ciężkości badań historycznych. Określając na nowo swoje centrum, 
oral history nadal pozostaje historią. 

Definiując tę metodę jako proces transgresyjny, należy zwrócić uwagę 
na jego poszczególne etapy osadzone w ruchu. Mowa tu kolejno o odkry-
waniu nowych źródeł, przesuwaniu punktu ciężkości badań historycznych, 
otwieraniu nowych kierunków, możliwości i perspektyw badawczych oraz 
podawaniu w wątpliwość powszechnie uznawanych przez historyków za-
łożeń i sądów19.

Jeśli chodzi o etap odkrywania nowych źródeł przez historię mówioną, to 
należy zauważyć, że ma on ograniczone ramy. Trudno bowiem znaleźć ży-
jącego świadka wydarzeń sprzed 100 lat. Patrząc jednak na historię metody, 
czasowy zakres istniejących zarejestrowanych relacji ustnych wydaje się cał-
kiem spory. Sięga on bowiem do przełomu XIX i XX wieku, czyli do czasów, 
gdy źródła pisane stanowiły praktycznie wyłączną podstawę pracy historyka. 
Zresztą sam zakres tych źródeł był również ograniczony. Odnosiły się one pra-
wie wyłącznie do oficjalnych zapisów administracyjnych i dyplomatycznych 
dotyczących życia najwyższych warstw społecznych. Nie oznacza to, że brak 
było śladów dokumentujących funkcjonowanie reszty społeczeństwa. Problem 
polega jednak na kwestii archiwizacji takich dokumentów. Im były one mniej 
oficjalne, odnoszące się do niższych warstw społecznych, tym szansa ich prze-
chowania w archiwum, przetrwania zmniejszała się. Generując i odkrywając 
w tym przypadku źródła ustne, zmieniamy zawartość istniejącego materiału 
badawczego, a co za tym idzie, zmieniamy także treść historii.

W momencie, gdy otrzymujemy do ręki narzędzie pozwalające nam 
na odkrywanie nowych źródeł historycznych, stajemy przed możliwością 
zmiany centralnych zagadnień, które wyznaczane są na podstawie po-
wszechnie akceptowanego materiału badawczego. Bezsprzecznym przed-
miotem badań i głównym zagadnieniem historii jest przeszłość. Pytanie 
dotyczy tego, z jakiej perspektywy będziemy na nią patrzeć i jakie jej sfery 
będą dominowały w naszych badaniach. 

Do czasów, gdy zostały docenione walory historii mówionej, sferą do-
minującą w historii była polityka. Historia była pojmowana jako historia 
dziejów politycznych, a te w głównej mierze opierały się na dziejach wojen. 

19   Por. P. Thompson, The Voice of the Past. Oral history, Oxford 2000, s. 1–24.
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Co więcej, dotyczyła ona i była pisana z perspektywy i przez zwycięzców, 
władców i dowódców. To, co definicyjnie określa historię mówioną w tym 
kontekście, to możliwość przesunięcia centrum na rzecz pokonanych, pod-
danych i szeregowych żołnierzy. Nadaje to dodatkowy wymiar historii. 
Staje się ona użyteczna dla zwykłych ludzi, którzy pragną zrozumienia do-
świadczonych w życiu zmian i gwałtownych wstrząsów. Innymi słowy, oral 
history kieruje uwagę historyków w stronę fundamentalnych spraw związa-
nych z ludzkim życiem. Bardziej niż kroniki dziejów politycznych i admini-
stracyjnych, są nimi indywidualne i zbiorowe, społeczne doświadczenia20. 
Wydaje się zatem, że oral history jest: „idealną metodą badawczą, dzięki 
której możemy poznać bliską przeszłość dotyczącą życia szeregowych ro-
botników, rodzin, postaw i ideologii związanych nizinami społecznymi, 
dzieciństwa, czy też każdego historycznego wymiaru przeszłości związa-
nego z żywym doświadczeniem”21.

Transgresyjne spojrzenie na historię mówioną pozwala także dostrzec 
jej zalety w otwieraniu nowych kierunków rozwoju danych dyscyplin w ra-
mach historii. Dzieje się to dzięki możliwości wytworzenia nowych źródeł. 
Klasycznym przykładem ilustrującym ten proces jest historia rodziny. Tu-
taj, bez pomocy tej metody, możliwości rozwoju byłyby zdecydowanie ogra-
niczone. Dzięki zastosowaniu relacji ustnych docieramy do tych obszarów, 
które do tej pory były nieosiągalne. Mam na myśli między innymi stosunki 
między rodzicami i dziećmi, kwestię zdrady i stosunków pozamałżeńskich 
czy też zależności materialne panujące w rodzinie. Zyskujemy źródła także 
do zbadania tego w jaki sposób w czasie kształtowały się i zmieniały modele 
rodziny. Historia rodziny, uwzględniając historię mówioną, to również ot-
warcie na nowe obszary związane z historią dzieciństwa i historią kobiet22. 

Podsumowując definicyjne aspekty historii mówionej z perspektywy  
transgresyjnej, wyłania się pewien obraz, w którym widzimy, że: „nie-
koniecznie musi być ona pojmowana jako narzędzie zmiany; jest to  
uzależnione od tego, w jakim duchu używamy tej metody. Niemniej jed-
nak, bez wątpienia historia mówiona utożsamiana jest z procesem zmian 
zarówno co do treści, jak i celów historii. Może ona być użyteczna zarówno  

2 0   Por. R. Samuel, Headington Quarry: recording a labouring community, “Oral Histo-
ry” 1972, nr 1, s. 107–122.

2 1   T. Lummis, op. cit., s. 17.
2 2   Por. P. Thompson, op. cit., s. 7–9.
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w transformacji centralnych zagadnień historii, jak i definiowaniu no-
wych obszarów badawczych; może spowodować zanikanie istniejących 
barier między nauczycielami a uczniami, między pokoleniami, instytu-
cjami naukowymi a światem zewnętrznym; a w procesie materializowania 
historii – obojętnie czy chodzi tu o książki, wystawy muzealne, audycje 
radiowe czy produkcje filmowe – może spowodować, że centralne miejsce 
zostanie przywrócone ludziom, którzy doświadczają i tworzą historię za 
pomocą swoich własnych słów”23.

5. Perspektywa translacyjna
Ostatnia perspektywa definiowania historii mówionej wymaga odwołania 
się do pewnych analiz natury filozoficznej. To, co tutaj rozumiem przez 
translacyjność metody, odnosi się do procesu przekładania doświadcze-
nia historycznego24 na wiedzę. Aby to zilustrować, podkreślając w tym 
wszystkim pozycję historii mówionej, odwołam się do analiz Reinharta 
Kosellecka. W jednym ze swoich tekstów dokonał on wielowymiarowego 

2 3   Ibidem, s. 3.
2 4   W tekście głównym odwołuję się do spostrzeżeń na temat doświadczenia historyczne-

go autorstwa Reinharta Kosellecka. Warto jednak spojrzeć na to zagadnienie z szerszej 
perspektywy filozoficznej. Tutaj chciałby przywołać stanowiska Hansa Georga Gada-
mera i Franklina Ankersmita. Pierwszy z nich poświęca temu zagadnieniu wiele miej-
sca w II części Prawdy i metody. Definiując je, stwierdza, że zarówno doświadczenie, 
jak i poznanie historyczne umiejscowione są w swojej własnej historii. Jego potrzeba 
wynika zaś z pewnej ułomności ludzkiej świadomości, która nie jest nieograniczonym 
intelektem, odbierającym wszystko jako równoczesne i identycznie współczesne, zob. 
H.G. Gadamer, Prawda i metoda, Warszawa 2007, s. 328 i in. Zarówno Gadamer, jak 
i Ankersmit, mówiąc o doświadczeniu historycznym, wychodzą od doświadczenia 
estetycznego. Holenderski filozof w swoich analizach podkreśla fakt, że doświadcze-
nie historyczne to interwał w ciągłości ludzkiego doświadczenia w ogóle. Jest to zatem 
odcięcie się od wcześniej nabytej wiedzy. Co więcej, „doświadczenie historyczne przy-
biera postać nagłego objawienia »jaką rzeczywiście była przeszłość«. Temu nieocze-
kiwanemu objawieniu się przeszłości – przeżywanemu często jako utrata wszelkiego 
dystansu czasowego – towarzyszyło zawsze doświadczenie całkowitej »autentyczno-
ści«; to znaczy przekonanie, że doświadczenie przeszłości nie może być iluzją, ale jest 
tak samo rzeczywiste jak to, co jest nam dane w bezpośrednim doznaniu zmysłowym”, 
zob. F. Ankersmit, Język jako doświadczenie historyczne, przeł. S. Sikora [w:] Idem, 
Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. E. Domań-
ska, Kraków 2004, s. 223.
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prześwietlenia zmian dotyczących pojęcia doświadczenia25. Swoje rozwa-
żania rozpoczyna od zmian natury semantycznej. Odwołując się do Jakuba 
Grimma, dokonuje rozróżnienia między tym, co można określić jako „do-
świadczać” (erfahren) a „doświadczeniem” (Erfahrung), co oznaczało sam 
proces badawczy. To wskazuje na aktywny pierwotnie wymiar tego pojęcia. 
Z czasem jednak wymiar ten przybierał bardziej pasywny charakter. Do-
świadczenie stawało się coraz bliższe pojęciu wiedzy. 

Kolejnym krokiem jest dostrzeżenie zmienności w odniesieniu do me-
todologii. Wystarczy wspomnieć o wpływie zmian zachodzących w sferze 
społecznej i politycznej generującej nowe doświadczenia, które wytwarzają 
nowe pytania. Te z kolei prowadzą do nowych metod. 

Następnym elementem jest dostrzeżenie zależności panującej między 
poszczególnymi typami metodologicznego przetwarzania, nadawania nar-
racyjnej formy historiom a różnymi sposobami nabywania i przekazywania 
doświadczeń. Koselleck wyróżnia tutaj trzy typy nabywania doświadczenia 
w odniesieniu do warstw czasowych. Mowa kolejno o tych o najkrótszym 
zasięgu, szczególnych, niepowtarzalnych, pierwotnych, przywiązanych do 
konkretnej osoby, tych średniego i długiego zasięgu, kolektywnych, naby-
wanych w procesie akumulacji, funkcjonujących w ramach danego poko-
lenia i tych o najgłębszym, najdłuższym zasięgu czasowym, których obec-
ność może być dostrzeżona tylko dzięki zastosowaniu warsztatu historyka. 
Przekładając to strukturowo-czasowe zróżnicowanie doświadczenia na 
odpowiednie formy narracyjne, wyróżniamy trzy typy pisarstwa historycz-
nego: zapisywanie (aufschrieben), uzupełnianie ( fortschrieben) i przepisy-
wanie, zreinterpretowanie (umschrieben) historii. 

Z punktu widzenia historii mówionej jako tej, która w założeniu prze-
kłada doświadczenie na wiedzę, szczególnie ważne jest zapisywanie histo-
rii. W odniesieniu do pierwszej formy dowiadujemy się, że sama wyjątko-
wość doświadczenia domaga się jego zapisania w postaci historii. Stykamy 
się tutaj z procesem zapisywania doświadczenia wartego zapamiętania. 
Sam etap nabywania wiedzy wymaga jednak wystąpienia elementu, który 
wprawi w ruch proces badawczy. Ten element, to pytania: co się wydarzyło 

2 5   R. Koselleck, Transformations of Experience and Methodological Change: A Histo-
rical-Anthropological Essay, [w:] Idem, The Practice of Conceptual History. Timing 
History, Spacing Concepts, tłum. T. Samuel Persen, Stanford 2002, s. 45–83.
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i w jaki sposób? Bez tego, doświadczenie nie może zamienić się w konkret-
ną wiedzę. Koselleck stwierdza, że w procesie tym: „Nade wszystko należy 
wspomnieć o metodzie, która dziś funkcjonuje jako historia mówiona, bez 
której żadna kwestia faktograficzna czy dotycząca doświadczenia nie może 
być zrozumiana. Obojętnie, czy wspomnienia zostają zestawiane ze sobą, 
jak w przypadku Herodota, czy są oceniane w odniesieniu do ich wiary-
godności, czy źródła pisane – albo też opisy rozmów, jak miało to miejsce 
w przypadku Herodota i Tukidydesa – przytaczane są jako przeciwwaga, 
czy też tak, jak w XVIII wieku, mamy do czynienia z sytuacją, gdy Robert-
son rozsyłał ankiety; czy też w odniesieniu do czasów współczesnych, tech-
niki prowadzenia wywiadów objaśniają funkcjonowanie poszczególnych 
grup, których retrospektywne wspomnienia konfrontowane są z ocalałymi 
dziennikami czy listami, mamy do czynienia z zasadniczo identycznym 
działaniem: przekładaniem doświadczeń na wiedzę”26.

Wszystko to nabiera wyraźnych kształtów, gdy spojrzymy na dokonane 
przez Kosellecka zestawienie historii zwycięzców i zwyciężonych, mając na 
uwadze transgresyjną perspektywę definiowania historii mówionej, czyli 
przesunięcia w postrzeganiu przeszłości, centralnych kwestiach historii, mię-
dzy innymi oddanie głosu pokonanym i poddanym. Historyk reprezentujący 
zwycięzców skłonny jest do przedstawiania interpretacji krótkich okresów 
sukcesu jako ciągłych, czego nie ma w przypadku działań pokonanych. Ci 
bowiem w pierwszej kolejności akcentują doświadczenie zmiany. W swoim 
namyśle stykają się z większym ciężarem faktów mogących wytłumaczyć 
to, co nastąpiło, co sprzyja procesowi przekładu doświadczenia na wiedzę. 
Innymi słowy: „Doświadczenie bycia zwyciężonym zawiera pewien poten-
cjał epistemologiczny, który przekracza jego powody, szczególnie wtedy, gdy 
zwyciężeni odpowiedzialni są za proces zreinterpretowania ogólnej historii, 
łącząc ją ze swoją. W ten sposób można wyjaśnić wiele elementów innowa-
cyjnych w obrębie metodologicznych interpretacji historii, za którymi stoją 
osobiste niepowodzenia, jak i doświadczenia całych pokoleń”27.

W ten sposób, patrząc na historię mówioną z perspektywy translacyjnej, 
uzyskujemy jej obraz jak siły napędowej w procesie przekładania doświad-
czeń na wiedzę, akcentując jej atrybut, jakim jest reprezentowanie historii 
zwyciężonych.

2 6   Ibidem, s. 57–58.
2 7   Ibidem, s. 77.
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*
Próbując zdefiniować historię mówioną, uwzględniając kolejno pięć per-
spektyw, usiłowałem dotrzeć do i zaakcentować te jej elementy, które za-
sadniczo należy uznać za warunki konieczne określania metody. Za cha-
rakterystyczne w tym procesie uważam to, że wszelkie próby unifikacji 
czy też zawężenia definicji powodują wzajemne marginalizowanie owych 
elementów. Wielowymiarowość mojego podejścia do tego zagadnienia 
jest wyrazem zmian zachodzących w czasie. Może się wydawać, że rze-
czy, które zaprezentowałem w swoim tekście nie są niczym nowym. Spora 
część poruszanych przeze mnie kwestii jest dobrze znana i dyskutowana 
na gruncie polskiej historiografii. Twierdzę jednak, że w tym przypadku 
mamy do czynienia z odwróceniem sytuacji, gdyż nierzadko jeszcze bywa 
tak, że badacze zamiast zadawać sobie pytanie, „w jaki sposób powinniśmy 
postępować, by oral history mogła funkcjonować jako pełnowartościowa 
forma refleksji nad przeszłością?”, koncentrują się na pytaniu, „co historia 
mówiona może zrobić dla nas?”. 

Stąd też istnieje potrzeba przyjrzenia się metodzie w sposób definicyjny, 
uwzględniający jej chimeryczność, w wyniku czego otrzymujemy kilku-
stopniowy obraz. Jest to zatem w pierwszej kolejności proces składający się 
z kilku etapów, rozpoczynając od najistotniejszego, czyli wygenerowania 
źródła historycznego, poprzez archiwizowanie i analizowanie, aż do przed-
stawienia. Po drugie, mamy tu do czynienia z bezpośrednim kontaktem ba-
dacza z świadkiem historii, swojej historii, pozostającym interpretacyjnym 
zdarzeniem komunikacyjnym. Po trzecie, ten sposób obcowania z prze-
szłością może być rozumiany jako transgresja, która jest przekraczaniem, 
mieszczącym w sobie to, co jest przekraczane. W końcu, historia mówiona 
to także „wytwarzanie” historii w ujęciu translacyjnym, w którym natra-
fiamy na proces przekładania ludzkich doświadczeń na wiedzę. Wszystko 
to jest wyrazem ciągłego poszukiwania swojego miejsca przez oral history 
w zmieniającej się rzeczywistości.



20

M i c h a ł  K i e r z k o w s k i

In the following article, taking into account the difficulties in defin-
ing the concept of oral history, I would like to propose a multifaceted 
approach to the problem. Instead of trying to define the main issue 
in a traditional, explicit way, I will try to define it from different per-
spectives. In this way I would like to prove that oral history and its 
complex construction cannot be defined in a short and explicit way 
and the multitude of existing definitions lead to chaos and some kind 
of reduction. My way of defining, which focuses on highlighting sig-
nificant characteristics and all the necessary elements, is supposed 
to overcome the previous limitations. Instead of one definition, I pre-
sent several subsequent formulations, which result from the multifac-
eted construction of this research practice.

Michał 
Kierzkowski

Oral history – an 
attempt to define 

a concept



„— Eeee, nagadaliśmy się!
— Jest co opowiadać po prostu. 
— Ale jest to takie… niewyleczone tematy. Kto to przeżył, nie może zapomnieć”1.
.
„Masz czas?
Masz ochotę?
Może ciebie zaciekawi?”2

Niniejszy artykuł to kolejna próba odpowiedzi na wielokrotnie postawione 
już pytanie: „jak funkcjonuje pamięć?” oraz zdefiniowania trudnej relacji 
między różnymi rodzajami pamiętania i upamiętniania a narracją biogra-
ficzną – zarówno spontaniczną (autobiografie), jak i wywołaną przez ba-
dacza (metoda historii mówionej). Za materiał empiryczny posłużyły mi 

1   Relacja Hristo Ristovskiego nagrana przez A. Kurpiel 10 V 2011 w Skopje, zbiory 
własne.

2   Początek wspomnień pani Iwony Łukasz (obecnie mieszkającej na Dolnym Śląsku), 
napisanych odręcznie w wieku ok. 70 lat; zbiory prywatne.

Wroc ł awsk i  Roc zn ik

H is to r i i  Mówionej

Roc zn ik I V,  2014

I S S N 20 8 4 – 0578

A n n a  K u r p i e l

[ W r o c ł a w ]

● ● ● ● ● ●

Pamięci opowiadane



22

A n n a  K u r p i e l

przede wszystkim wywiady z macedońskimi uchodźcami, które przepro-
wadziłam do mojej pracy doktorskiej „Macedońscy uchodźcy wojenni na 
Dolnym Śląsku” w Polsce i Macedonii oraz już po obronie – w Toronto, 
a także, uzupełniająco, narracje reemigrantów z Francji, które zbieram od 
marca 2014 r. w ramach grantu Oral History przyznanego przez Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość”3. 

Macedończyków i reemigrantów z Francji spaja wspólny mianownik 
migracji, jako najważniejszego wydarzenia życia, schützowską trajektorią4. 
W obu przypadkach migracja nastąpiła w dzieciństwie lub wczesnej mło-
dości, była bezpowrotna i tym samym oddzieliła grubą kreską „dzieciństwo 
tam” od „życia tu”. Podstawową różnicą jest natomiast rodzaj migracji – Ma-
cedończycy byli przymusowo wysiedleni podczas i po greckiej wojnie do-
mowej i osiedlani w miejscu dla nich nieznanym, obcym5. Wyjazd ludno-
ści polskiej z Francji był natomiast ich własnym wyborem, niejednokrotnie 
podyktowanym głębokim patriotyzmem oraz podszytym nutą oczekiwania 
i ekscytacji dzieci, które miały poznać nieznaną im ojczyznę przodków6.

3   Prezentowany artykuł powstał na podstawie III części mojej książki Cztery nazwi-
ska, dwa imiona. Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku, której wydanie 
planowane jest na pierwszy kwartał 2015 r. (Wydawnictwo „Nauka i Innowacje”). 
Mimo kilku wątków zbieżnych, wiele kwestii pogłębiłam, pominęłam lub zmodyfi-
kowałam, dodając przede wszystkim „francuski” element porównawczy. 

4   Trajektoria, obok biograficznych schematów działania, wzorców instytucjonalnych 
i biograficznej metamorfozy, należy do opisanych przez Fritza Schütze czterech tzw. 
„struktur procesowych” narracji biograficznej. Odnoszą się one do doświadczenia 
utraty kontroli nad własnym życiem i zmiany, będącej wynikiem zewnętrznych, nie-
zależnych od woli jednostki okoliczności, tj. nagłej choroby, wojny; por.: K. Kaźmier-
ska, Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, [w:] Biografia a tożsamość 
narodowa, red. M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek, Łódź 1996,  
s. 42–43. 

5   Chodzi o Macedończyków, którzy wraz z Grekami przybyli do Polski w trakcie i po 
greckiej wojnie domowej. Więcej na ten temat: A. Kurpiel, Uchodźcy z greckiej wojny 
domowej na Dolnym Śląsku – zarys problematyki, [w:] Ziemie Zachodnie – historia 
i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2011, s. 157–169; P. Nakov-
ski, Makedonski deca vo Polska, Skopje, 1987; K. Pudło, Grecy i Macedończycy w Pol-
sce 1948–1993. Imigracja, przemiany i zanikanie grupy, „Sprawy Narodowościowe”, 
nr 1: 1995, s. 133–151; M. Wojecki, Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce 1948–1975, 
Jelenia Góra 1989.

6   Na temat reemigrantów z Francji w Polsce zob.: W. Markiewicz, Przeobrażenia świa-
domości narodowej reemigrantów polskich z Francji, Poznań 1960; P. Retecki, Górni-
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Mimo że temat nie jest nowy, wydaje się, że poziom zachłyśnięcia się 
współczesnych badaczy historią mówioną, nie idzie w parze z głębokim na-
mysłem nad tym, jak funkcjonuje pamięć7, a także – że bez jej zrozumie-
nia, satysfakcja z przeprowadzonej rozmowy jest znikoma. Rozmówcy nie 
są maszynami, produkującymi dla nas historie pełne faktów i zdarzeń, do 
tego zapakowane w przystępną formę i zgodne z wiedzą i światopoglądem 
badacza. Pisał o tym już w 1989 r. guru zachodnioeuropejskich badaczy pa-
mięci, brytyjski antropolog społeczny, Paul Connerton:

„Od pewnego czasu pokolenie historyków […] dostrzega w praktyce hi-
storii mówionej możliwość uratowania przed milczeniem historii i kul-
tury grup podporządkowanych. Historie mówione stawiają sobie za cel 
udzielenie głosu tym, którzy w innym wypadku pozostaliby milczący 
– jeśli wręcz nie przeminęliby bez śladu – poprzez odtworzenie historii 
życia jednostek. By jednak pomyśleć samą ideę historii życia, trzeba już 
wcześniej dysponować pewnym zestawem pojęć. Zdarza się zatem cza-
sem, że sam sposób zadawania pytań przez historyków uprawiających hi-
storię mówioną wymusza dopasowanie odpowiedzi do przyjętych przez 
nich założeń. Tacy historycy odnotowują nierzadko występowanie spe-
cyficznego typu trudności na początku prowadzonych rozmów. Rozmów-
ca ociąga się i pozostaje milczący, oponuje, twierdząc, że nie ma nic do 
powiedzenia, czego prowadzący wywiad już by nie wiedział. Wymusza-
jąc na rozmówcy wypowiedzenie historii w porządku chronologicznym, 
badacz rozjątrzy tylko problem. Takie postępowanie wprowadza bowiem  
do materiału określony kształt narracji, a wraz z nim pewien wzorzec pa-
miętania, który pozostaje obcy samemu materiałowi”8. 

ctwo w Wałbrzychu w latach 1945–1948, Wrocław 2010; C. Roy, Chronique d’un re-
tour oublié. Les repatriés polonais de France en Basse-Silésie après la Seconde Guerre 
Mondiale (1945–1948), Le Mans 1995. 

7   Jak zauważył Dominick LaCapra: „Pamięć stała się ostatnimi czasy »gorącym« te-
matem pośród historyków, wytwarzającym często więcej ciepła niż światła”; D. La-
Capra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, 
Kraków 2009, s. 89.

8   P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, Warszawa 2012, s. 59–60. Warto w tym 
momencie wspomnieć, że na charakter i rodzaj opowieści duży wpływ ma jej od-
biorca, gdyż każda wypowiedź skierowana jest do konkretnego słuchacza. Dlatego 
na tzw. kompetencję narracyjną składa się zarówno umiejętność stworzenia spójnej 
narracji, jak i jej wysłuchania; por.: E. Soroko, Określenie wad i zalet metod genero-
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Najbardziej dyskutowaną w środowisku badaczy, głównie historyków, 
jest kwestia obiektywności źródeł, jakimi są wywołane historie mówio-
ne. Obiektywność ta została podważona, a jej miejsce zajęła legitymizacja 
subiektywizmu, traktowanego jednak niekiedy jako zło konieczne w tego 
typu badaniach. Mimo to, metafora magazynu, w którym mniej lub bar-
dziej dokładnie uporządkowane wspomnienia czekają na ich wydobycie, 
zdominowała myślenie o pamięci. Tymczasem „pamięć nie jest biblioteką 
z rzędami książek, z której nasz mózg wybiera sobie jakąś pozycję i odczy-
tuje/przywołuje treść tak, jak to zostało kiedyś zarejestrowane. Aktywacja 
wspomnień przypomina raczej pisanie (tworzenie) owych wspomnień od 
nowa i za każdym razem w nowym kontekście w ramach procesu nazwa-
nego rekonsolidacją”9. Z kolei „wspomnienia nie są teczkami dokumentów, 
które po przejrzeniu wracają do pamięci w takim stanie, w którym z niej 
przybyły. Zmieniają się w trakcie używania”10. Legitymizacja subiektywne-
go przekazu przeszłości, rozumianego zbyt często jako wola Rozmówcy lub 
jej brak na opowiedzenie nam skrupulatnie tego, co mu się w życiu przy-
trafiło, powinna zostać poprzedzona stwierdzeniem, że oral history nie do-
tyczy przeszłości, lecz jej re-kreacji odbywającej się w czasie teraźniejszym. 
Lub też, mimo swej nazwy, nie dotyczy historii, która „stanowi zamkniętą 
strukturę”, lecz pamięci, która jest „otwarta zarówno dla jednostek, jak i dla 
zbiorowości”11. 

Dlatego, jak zauważa holenderski badacz, Douwe Draaisma: „Gdzie 
kryje się prawda? Na czym polega wiarygodność? Są to pytania nie-
właściwe. … Rzeczywista asymetria między młodym a starym polega 
na tym, że ten ostatni w o wiele większym stopniu mógł doświadczyć, 
iż w miarę starzenia się jego przeszłość okazała się równie zmienna jak 
przyszłość”12. W tym momencie warto przywołać ponownie Wojciecha 
Dolińskiego, który zaproponował zastąpienie pojęcia „prawdy”, pojęciem 

wania autonarracji, [w:] Badania narracyjne w psychologii, red. M. Straś-Romanow-
ska, B. Bartosz, M. Żurko, Warszawa 2010, s. 101–128. 

9   W. Doliński, Nowe ślady, stare drogi. Europa w pamiętnikach Polaków, Kraków 2012, 
s. 61.

1 0   D. Draaisma, Fabryka nostalgii: o fenomenie pamięci wieku dojrzałego, Wołowiec 
2010, s. 151–152.

11   Za: J. Purchla, Rejestry i terytoria „epoki upamiętniania”, [w:] Pamięć. Rejestry i tery-
toria, red. P. Orłowska, Kraków 2013, s. 7.

12   D. Draaisma, Fabryka nostalgii…, s. 162–163.
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„autentyczności”13, jak i, za Jacquesem Le Goffem, koncepcję św. Augusty-
na, który zakładając, że żyjemy tylko w teraźniejszości, rozróżniał trzy jej 
wymiary: „teraźniejszość rzeczy minionych”, „teraźniejszość rzeczy obec-
nych” oraz „teraźniejszość rzeczy przyszłych”14. 

Drugim faktem podważającym niewinność pamięci jest jej nieustanna 
rekonsolidacja w toku społecznego dialogu. Chodzi tu zarówno o dyskusje 
oddolne, np. w gronie rodziny lub przyjaciół, jak i wpływ odgórnie kreowa-
nej polityki pamięci danego narodu czy grupy społecznej na jednostkowe 
wspomnienia. W obu przypadkach mowa oczywiście o pamięci zbiorowej, 
która jednak, mimo jej silnego związku z pamięcią indywidualną, nie jest 
tak częstym przedmiotem rozważań badaczy zajmujących się historią mó-
wioną15. Być może wynika to z tego, iż pamięć zbiorowa – choć jako pojęcie 
zakorzeniła się już na dobre w naukach społecznych i humanistycznych – 
jest nadal jednym z częściej dyskutowanych i problematyzowanych zjawisk. 
„Gdy w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku odkryłem i fa-
scynowałem się teorią badań pamięci zbiorowej Jana Assmanna, mój przy-
jaciel, wybitny poeta i reżyser teatralny, wylał na mnie przysłowiowy kubeł 
zimnej wody: »Bzdura! Pamięci kulturowej nie ma. Istnieje tylko pamięć 
jednostkowa, indywidualna«. Później okazało się, że nie jest to tylko poety-
cka nadwrażliwość, lecz poważny problem badawczy, w który zaangażowani 
są przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych” – napisał Robert Traba we 
wstępie do polskiego wydania pracy Assmanna16, odzwierciedlając w pełni 
rozterki współczesnego badacza. Twórca pojęcia pamięci zbiorowej, Mau-
rice Halbwachs, był bowiem zupełnie przeciwnego zdania niż wspomniany 
przyjaciel Roberta Traby. Nie tylko twierdził on, że to zbiorowości kształtują 
pamięć swoich członków w procesie socjalizacji, ale wręcz, że pamięć jed-
nostkowa nie ma racji bytu poza zbiorowością. Według Halbwachsa, pamięć 
człowieka samotnego jest niczym marzenie senne – całkowicie nieuświa-

13   W. Doliński, Nowe ślady, stare drogi…, s. 56.
14   J. Le Goff, Historia i pamięć, Warszawa 2007, s. 43.
15   W istocie pole badań nad pamięcią indywidualną ciąży ku psychologii, natomiast 

pamięć kolektywna jest przedmiotem badań przede wszystkim socjologii, dlatego, 
według mnie, w obu tych obszarach potrzebny jest pogłębiony, interdyscyplinarny 
dialog. 

1 6   R. Traba, Wstęp do wydania polskiego, [w:] J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, 
zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 
2008, s. 11.
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domiona. Dopiero w konfrontacji ze społeczeństwem, jednostka może swo-
je wspomnienia wydobyć na powierzchnię, rozpoznać i zlokalizować17. 

Kilka dekad po Halbwachsie, francuski filozof Paul Ricoeur zapropono-
wał pogląd na pamięć jednostkową i zbiorową o wiele mniej radykalny. We-
dług niego błędem jest, że „pamięć indywidualna i pamięć zbiorowa zosta-
ją obsadzone na konkurencyjnych stanowiskach”, gdyż „nie jest to starcie 
mające miejsce na jednej płaszczyźnie, lecz nałożenie się dwóch wzajemnie 
sobie odrębnych przestrzeni dyskursywnych”18. Pamięć indywidualną sy-
tuuje w augustiańskiej koncepcji „wzroku wewnętrznego”, która jednak nie 
jest przeciwieństwem „wzroku zewnętrznego” – pamięci zbiorowej. Rico-
eur proponuje zatem hipotezę głoszącą potrójną atrybucję pamięci: „wzglę-
dem siebie, względem bliskich i względem innych”19. 

W nieco podobnym do ricoeurowskiego trójpodziału, chciałabym prze-
analizować pamięć macedońskich uchodźców i reemigrantów z Francji. 
Poziomami są: pamięć jednostkowa – autobiograficzna, pamięć zbiorowa 
pewnego pokolenia oraz pamięć i upamiętnianie20 pozostające w relacji 
z polityką wobec pamięci. 

Pamięć autobiograficzna – pamięć przeszłości w teraźniejszości
Pamięć autobiograficzna to – posługując się metaforami Draaismy – „ta 
część pamięci, w której przechowujemy wydarzenia ze swojego życia 
osobistego”21, „to jednocześnie pamiętnik i księga spraw zapomnianych” 
kogoś, kto „jest jednocześnie autorem i głównym bohaterem”22. Używa-
jąc podziału zaproponowanego przez Jana Assmanna, jest to typ pamię-
ci komunikatywnej, a więc takiej, która obejmuje wspomnienia dotyczące 
najbliższej przeszłości23 i przemija wraz z jej nosicielem, jeśli oczywiście 
nie zostanie przekazana dalej, wpisując się w ramy pamięci ponadjednost-

17   M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 2008, s. 4.
1 8   P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2006, s. 125. 
19   Ibidem, s. 174. 
2 0   Rozumiane przede wszystkim jako praktyki służące zachowaniu i transmisji pamięci 

o wydarzeniach i osobach ważnych z punktu widzenia danej zbiorowości.
2 1   D. Draaisma, Dlaczego życie płynie szybciej, gdy się starzejemy: o pamięci autobiogra-

ficznej, Warszawa 2006, s. 5.
2 2   Ibidem, s. 38. 
2 3   J. Assmann, Pamięć kulturowa: pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cy-

wilizacjach starożytnych, Warszawa 2008, s. 66.
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kowej. Jest to pamięć najważniejsza, z punktu widzenia historii mówionej, 
gdyż służy za jej bezpośrednie narzędzie poznania. 

Dwie kluczowe kwestie wysuwają się na plan pierwszy, gdy mówimy 
o pamięci autobiograficznej: doświadczenie oraz narracja (i te same dwie 
kategorie charakteryzują w istocie historię mówioną). Pamięć autobiogra-
ficzna jest bowiem pewną narracją o własnym doświadczeniu, a jej struktu-
ra odpowiada strukturze tekstu24. Takie myślenie ma swoje źródło w filozo-
fii Paula Ricoeura, który zapośredniczenie (przez narrację) między czasem 
a opowieścią wykłada w trzytomowym dziele Czas i opowieść. „Czas staje 
się ludzkim czasem, jeśli jest narracyjnie wyartykułowany, a opowieść zy-
skuje swoje pełne znaczenie, gdy staje się warunkiem czasowej egzystencji” 
– pisze Ricoeur25. 

Pamięć autobiograficzna jest jednak narracją selektywną i niepełną. 
„Pamięć uważamy za coś, co nam służy – pisze Draaisma. – Widzimy ją 
jako wewnętrznego giermka, Ramona, któremu możemy polecić, aby wydo-
był dla nas to czy inne wspomnienie”26. Tymczasem Draaisma porównuje 
pamięć do psa, który „kładzie się tam, gdzie chce”, lub też „aportuje wyrzu-
cane przez nas wspomnienia”27.

Podobne odczucia mieli sami Rozmówcy – którzy w trakcie narracji 
wtrącają własne refleksje nad zawodnością i wybiórczością pamięci oraz 
nad opowieścią, która jest nie tylko subiektywna, ale i – z racji upływające-
go czasu – niepełna:

 
„[W Zgorzelcu] byłem. Byłem. Tylko nie mogę sobie ustawić… tam też byli-
śmy z pół roku. Wszystkie rzeczy mi umykają!”28

Lub też:

„To było takie powiedzmy dzieciństwo w Grecji. Ale wie pani – ja najbardziej 

2 4   Emilia Soroko zwraca uwagę na tzw. dialogi wewnętrzne, będące „prekursorami nar-
racji komunikowanej w sytuacji społecznej”, a służące przede wszystkim porządko-
waniu doświadczeń; E. Soroko, op. cit., s. 106–107. 

2 5   P. Ricoeur, Czas i opowieść, Kraków 2008, t. 1, s. 81.
2 6  D. Draaisma, Fabryka nostalgii…, s. 80.
2 7   Por.: D. Draaisma, Dlaczego życie płynie szybciej…, s. 5.
2 8   Relacja Nicoli Nascova nagrana przez A. Kurpiel 23 XI 2010 we Wrocławiu, AHM 

OPiP, sygn. AHM-56.
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pamiętam te czasy! Jak w ogóle przez tyle lat co jestem tutaj w Polsce. Bo tam 
niby człowiek, powiedzmy, ciężko pracował, niby nie było dużo do jedzenia – 
bo mięso to się jadło raz na święta. Ale sama przyjemność powiedzmy tego 
– tej gry, tej zabawy z dziećmi! To była zupełnie inna. […] Wie pani co – nie 
bardzo przypominam sobie, w którym roku, w którym mieszkanku mieszka-
łem! Z Grecji wszystko pamiętam, a tu [z Polski – A.K.] choroba, nie bardzo”29.

Powyższy fragment pokazuje jeszcze kolejny zagadkowy aspekt pamięci 
– efekt reminiscencji, który polega na tym, że osoby starsze mają większą 
zdolność do przywoływania detalicznych wspomnień z okresu dzieciństwa 
i młodości (i im właśnie nadają największą wartość)30, co pojawia się także 
w innych opowieściach:

„Dużo wspomnień na pewno, zawsze się zresztą ma ze szkoły najwięcej 
wspomnień. […] Bo to jest taki okres, w którym są najlepsze i najtrwalsze 
przyjaźnie są, tam w tym wieku. Tak? właśnie w tych średnich do pełnolet-
niości, myslam [uważam – A.K.]”31.

Co często tłumaczone jest przez specyficzną nostalgię za latami młodo-
ści – radości, beztroski, intensywnego życia:

„Wszystko to jest związane z tym, że człowiek był młody i dobrze to 
wspomina”32.

Efekt reminiscencji jest niezwykle widoczny we wszystkich narracjach, 
nie tylko ustnych, ale i spisanych autobiografiach, pamiętnikach. We wstę-
pie do wspomnień Antoniego Taronta – polskiego górnika mieszkającego 
w północnej Francji, francuski historyk i slawista, Daniel Beauvois, nie bez 
żalu zauważa:

„Pamiętnik Antoniego Taronta zniewala swoją szczerością, prostotą, bez-

2 9   Relacja Peryklesa Gogarowskiego nagrana przez A. Kurpiel 10 XII 2010 w Jeleniej 
Górze, AHM OPiP, sygn. AHM-60.

3 0   D. Draaisma, Fabryka nostalgii…, s. 111.
3 1   Relacja Juzefa Ivanovskiego nagrana przez A. Kurpiel 31 V 2011 w Skopje, zbiory 

własne.
3 2   Relacja Władysława Ząbka nagrana przez A. Kurpiel 16 III 2014 w Wałbrzychu, 

AHM OPiP, akcesja.
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pośredniością. Ma, owszem, wady wspomnień napisanych w podeszłym 
wieku przez ludzi, których życie upłynęło na szarej, ciężkiej, monotonnej 
pracy. Przeszło cztery dziesięciolecia po 1945 r. opisywane są na kilku ostat-
nich stronach. Wojna natomiast – czas długiej przerwy w pracy i niezwy-
kłych przygód – zajmuje prawie całość tekstu, a jej opis wręcz nabrzmiały 
jest niecodziennymi szczegółami”33. 

Efekt reminiscencji Daniel Beauvois wyjaśnił w sposób zdroworozsąd-
kowy: szare życie górnika jest mniej godne opowiadania, mniej ciekawe, 
niż lata przygód wojennych, których wspominanie – czego Beauvois już 
niestety nie dodał – ma duży potencjał autokreacji, przedstawiania siebie 
w sposób, być może, nieco podkolorowany. Natomiast według Draaismy 
biologiczne wyjaśnienie efektu reminiscencji jest takie, że młoda pamięć 
ma większą zdolność trwałego zapamiętywania34. Ze względu na wiek mo-
ich Rozmówców, którzy – zarówno w przypadku reemigrantów z Francji, 
jak i macedońskich uchodźców – urodzili się w większości w latach 30. 
XX w., najwięcej miejsca w ich narracji zajmują lata szkolne, licealne, czyli 
przełom lat 40. i 50. W przypadku Macedończyków jest to grecka wojna do-
mowa, wysiedlenie oraz pierwsze lata spędzone w Polsce – w tzw. Państwo-
wych Ośrodkach Wychowawczych. W przypadku reemigrantów z Francji 
(również) wojna – ale II światowa, szkoła we Francji oraz znowu pierwsze 
lata w Polsce. Jednak oba przykłady bardzo zdominowane są przez – nie-
zwykle silną w tym kontekście – kolejną przyczynę efektu reminiscencji: 
przeżywanie czegoś „po raz pierwszy”35.

Co ciekawe, obok najważniejszych wydarzeń z punktu widzenia historii ży-
cia36, jakimi były przede wszystkim wojna i migracja – w tym niekiedy bezpo-
wrotne pożegnanie z rodziną i małą ojczyzną, w narracjach biograficznych na 
plan pierwszy wysuwają się i inne wspomnienia. W przypadku macedońskich 

3 3  D. Beauvois, Wstęp, [w:] A. Taront, Wspomnienia emigranta polskiego z północnej 
Francji, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994, s. 8.

3 4   D. Draaisma, Fabryka nostalgii…, s. 111.
3 5  Ibidem.
3 6  „Punktów orientacyjnych” – używając słów Kai Kaźmierskiej; por.: K. Kaźmierska, 

Konstruowanie narracji o doświadczeniu wojennej biografii. Na przykładzie ana-
lizy biografii kresowych, [w:] Biografia a tożsamość narodowa, red. M. Czyżewski, 
A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek, Łódź 1996, s. 88.



30

A n n a  K u r p i e l

uchodźców takim kulminacyjnym momentem „pierwszego przeżycia”, w ro-
zumieniu przedstawianego przez Draaismę efektu reminiscencji, jest pierwszy 
posiłek w Polsce. W niemalże każdej opowieści pojawia się jego detaliczny opis:

 „Poszliśmy na tę stołówkę, po raz pierwszy nam dali mleczną zupę. My by-
liśmy zdziwieni, ale ta zupa nam posmakowała! Była bardzo dobra ta zupa! 
Chyba to była jakaś kaszka, nie pamiętam. A później tak, był chleb, z tej 
weki taka bułka co jest. I tam pokrojony chleb na kromeczki. I to posma-
rowane było masłem. Pełno! Dużo na tym stole! Były kiełbaski na gorąco, 
był żółty ser, był dżem! Boże! Jak myśmy jedli! Tamci tylko patrzyli tak. Po 
raz pierwszy tyle jedzenia! I tak żeśmy pojedli zdrowo. Ja ten pierwszy raz 
to nie zapomnę! To śniadanie. Tak sobie zapamiętałem, że w życiu chyba 
drugi raz tak się nie najadłem i mi tak nie smakowało jak tam!”37

Ten pierwszy posiłek stanowił zarówno odmianę – po wojnie, tułaczce, 
głodzie, jak i symbol pierwszego zetknięcia z nowym krajem pobytu, a tym 
samym z jego nieznaną kulturą – m.in. potrawami, w tym – wymienianą 
często – kiełbasą:

„I stamtąd, od momentu, kiedyśmy weszli do środka [do pociągu – A.K.] to 
zaraz nasze życie się odmieniło. Między innymi ciepło było, dali nam jeść. 
Pierwszy raz kiełbasę żeśmy jedli. Ale nie chcieliśmy kiełbasy jeść, bo mówili, 
że taka czerwona to chyba z koni jest, takiej nie jemy. Pomimo, że głodni byli-
śmy strasznie, nie jemy tej. Ale mówią, że to dobra, no to jak ją przypieczemy 
trochę na piecu, tam stał, i nas przekonali w końcu, że to jest dobre jedzenie 
itd., chleba nam dali wystarczająco i już nie byliśmy głodni”38.
Odmiana zaś stała się początkiem nowego, „normalnego”, życia:

„Normalnie stołówka, w stołówce normalne talerze, gdzieś obok był chleb, 
wystarczająco go było jeśli chodzi o ilość, do tego miseczka z masłem, 
z marmeladą czy z czymś, zupa mleczna. My wchodzimy do środka: co się 
dzieje?!? To nieprawdopodobne dla nas było, że coś takiego można było. 

3 7  Relacja Iraklisa Popowskiego nagrana przez A. Kurpiel 6 I 2011 we Wrocławiu, AHM 
OPiP, sygn. AHM-62.

3 8   Relacja Naso Łazowskiego nagrana przez A. Kurpiel 15 XI 2010 w Tarnowskich 
Górach, AHM OPiP, sygn. AHM-51.
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Siedliśmy tam, każdy szybko zjadł i rzuciliśmy się do chleba, każdy wepchał 
ile się dało pod koszulę, bo myśmy myśleli tak – to jest pierwszy raz, potem 
to nam dadzą szkołę, myśmy byli nauczeni, że jest pierwszy raz, a potem 
już nie było. Ale okazało się, że tak było. Obiad był normalny. Z dwóch dań. 
Normalny, tak jak w stołówce. To było niesamowite”39.

Co ciekawe, w przypadku narracji reemigrantów z Francji, miejsce kieł-
basy zajmuje chleb – polski chleb na zakwasie, który był zupełnie inny od 
francuskiego – pieczonego na drożdżach:

„Też było bardzo charakterystyczne, też nam to utkwiło w głowie, że bo 
we Francji wtedy była też taka niedobra sytuacja z żywością. Szczególnie 
z chlebem. Chleb był robiony z mąki pszennej i kukurydzianej. Ten chleb 
jak był świeży, to jeszcze był zjadliwy. A jak poleżał gdzieś trochę, a przecież 
myśmy jechali tak dosyć długo – te wagony były – to były wagony bydlęce. 
Tylko że tak przyjemnie urządzone, tak że nam tam tak – no – przyjemnie 
się jechało. Kilka wagonów było z wiktuałami tam i oni szykowali zawsze 
raz dziennie gdzieś się zatrzymywał i oni jakieś kotły tam mieli i coś tam 
zawsze otrzymywaliśmy. Jakieś tam jedzenie. Picie i tak dalej. Ale ten chleb 
to był nie do zjedzenia, bo on powoli wysychał i on się rozlatywał! Dosłow-
nie! To ta mąka, to ta mąka kukurydziana tak robiła, że to był nie do zjedze-
nia ten chleb. I tutaj na granicy, no oczywiście tam te organizacje polskie 
przyjmowały nas i tak dalej i przynieśli chleb – tam wszędzie, tam wiedzieli 
o tym na pewno. I tam takie te bochny duże były wtedy takie. Tylko z kolei 
to nie bardzo nam smakowało, bo to był chleb taki razowy i na kwasie. 
A myśmy nie byli przyzwyczajeni do tego. Tam we Francji […] nigdy nikt 
nie piekł taki chleb, tam tylko na drożdżach. Ale to i tak nam smakował, bo 
po tym cholernym kukurydzianym to – cymes był”40.
I także jest wymieniany w wielu narracjach, będąc, jak w przypadku Ma-

cedończyków, ważnym elementem zmiany:

„I pamiętam, że pierwszy raz się zetknęłam z tym, że był chleb inny niż 
pszenny. Takie okrągłe bochenki, z kminkiem. I tak, jak mnie tam [we 
Francji – A.K.] zawsze żołądek bolał, tak tu – może zmiana klimatu, inna 

3 9   Relacja Naso Łazowskiego. 
4 0  Relacja Władysława Ząbka.
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dieta? Żołądek mnie już nie bolał!”41

Przedstawiane powyżej fragmenty łączy jeszcze jeden szczegół. Ich 
narratorzy opowiadają w dorosłym życiu o swoich najważniejszych prze-
życiach, które miały miejsce w dzieciństwie. Opowieści z czasów dzieciń-
stwa zdumiewają różnorodnością elementów, szczegółów, obrazów42. Pod-
kreślane są wydarzenia, które w świecie dorosłych nie miałyby może aż 
tak dużego znaczenia: wspomniany już pierwszy posiłek w Polsce, lub – co 
oczywiste – lata szkolne, ale i inne drobne szczegóły związane z dziecię-
cą percepcją świata. Jak na przykład cukierki, odgrywające prymarną rolę 
w poniższej relacji dotyczącej jednego z najważniejszych momentów z ży-
cia, czyli odłączenia od rodziny:

„Dziadek mieszkał z moją mamą, wolał z moją mamą. Bo ona taka uczynna 
była, pomagała. Dlatego z nami nie pojechała, bo się zajmowała dziadkiem. 
A dziadek bardzo płakał jak wyjeżdżaliśmy! Dzieci, jak wy pojedziecie to już 
nigdy więcej was nie zobaczymy! Nie, dziadek! My worek cukierków ci przy-
wieziemy! Cały czas o tym worku… No, ale tatę zobaczyłam. Jak nas zabrali 
[z Grecji – A.K.], spotkałam go w Skopje. Był rzeczywiście z takimi – jak 
Niemcy miał takie tytki. Bo Niemcy, jak ojciec na wojnie ginął, to rodzina 
dostawała z okazji nowego roku dostawali takie duże tytki. Taki zwyczaj był. 
A ponieważ z tej naszej wioski była masa – 68 czy 69 dzieci w tym wagonie, 
to dwie tytki tych landrynów [przyniósł – A.K.]. Ale takie białe! Z migdałami. 
Dobre. Teraz już nie ma […] Ale najbardziej ja lubiłam te białe z migdałów”43.

Lub też, w innej relacji, w tym samym kontekście, wspomnienie pożeg-
nania z psem:

„Wszystko było przygotowane, cała wioska. Ja nie mogę opisać, co to się 

4 1  Relacja Alfredy Słowik nagrana przez A. Kurpiel 12 IV 2014 w Wałbrzychu, AHM 
OPiP, akcesja.

4 2  Niezwykłą i wartą polecenia w tym kontekście jest książka Swietłany Aleksijewicz 
Ostatni Świadkowie. Utwory solowe na głos dziecięcy, Wołowiec 2013, w której autor-
ka przedstawia (nie opatrzone żadnym komentarzem) fragmenty wspomnień osób, 
które jako dzieci przeżyły II wojnę światową. 

4 3   Relacja Donki Koch nagrana przez A. Kurpiel 1 VI 2010 we Wrocławiu, AHM OPiP, 
sygn. AHM-52.
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działo. Płacz matek i innych ludzi. Wszystkie dzieci były. A ja miałem prob-
lem z moim pieskiem. To był tak jak brat. Był problem nie tylko z mojej 
strony, ale także jego nie mogli zawiązać. Nie mogli go zawiązać, nie mogli 
go zatrzymać. Schowali go do stodoły i zawiązali później [płacze – A.K.]”44. 

Czytając powyższe fragmenty – ich styl, treść, wybór wydarzeń i ich 
uzasadnienie – staje nam przed oczami walka dziecka, jakim był Rozmów-
ca w chwili rozstania i ucieczki – z dorosłym, który opowiada o swoim 
doświadczeniu z perspektywy chwili obecnej, znajomości nie tylko historii, 
ale i dalszego ciągu własnego życia. W niektórych opowieściach ta „per-
spektywa dziecka” jest o wiele bardziej widoczna, gdyż zestawiona ze świa-
tem ówczesnych dorosłych – mądrzejszych i bardziej doświadczonych:

„I ci starsi mówili, że my tu [do Grecji – A.K.] nie wrócimy już, każdy bierze 
co ma najdroższe w domu i tak uciekać. […] Wszystkich nas skierowali do 
Albanii. Więc ja na osiołku swoim o imieniu Marko i z pieskiem o imieniu 
Denko, wsiadłem, wziąłem sobie na tym osiołku taki koc, co mama miała 
robiony […]. 
No i przyjechaliśmy do tej Albanii i tam przy szkole nas zakwaterowali. […]. 
I kazali nam – tam boisko było, dzieci grały, tam topole były i kazali nam na 
tych topolach, uwiązaliśmy sobie nasze osiołki. […] No i ja zacząłem płakać 
– że osiołek mój, że ja nie chcę go zostawić. A ci starsi mówią: daj se spo-
kój, teraz już osiołków nie będzie! Załadują nas na auta ciężarowe. Na auto 
ciężarowe nie załadują osiołka twego. Wybij sobie to z głowy! No i Marko 
został tam z Denkiem – z psem”45. 

W innej relacji natomiast – tym razem reemigrantki z Francji – widać 
próbę zauważania różnic między sytuacją rodziców, dla których II wojna 
światowa była niezwykle trudnym przeżyciem, a jej własnymi wspomnie-
niami, w których na plan pierwszy wysuwa się atmosfera opieki i życzliwo-
ści, poczucia bezpieczeństwa w szkole:

„Ten czas, który tam we Francji spędziłam – to właściwie było krótko, dlatego, 

4 4   Relacja Paskala Kamburowskiego nagrana przez A. Kurpiel 4 VIII 2008 w Skopje, 
zbiory własne.

4 5   Relacja Wangela Durlowa nagrana przez A. Kurpiel 16 XI 2010 w Cieszynie, AHM 
OPiP, sygn. AHM-53.
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że miałam 10 lat, jak wróciliśmy do Polski, ale ten czas dał mi bardzo dużo, 
dlatego, że później już w życiu umiałam ocenić to i zobaczyć jaka była wielka 
przepaść między – no już tak powiedzieć po prostu – kulturą tam, a tutaj. I na 
przykład to, co tam wyniosłam ze szkoły, nawet i jeśli chodzi o zachowanie, 
czy o stosunki międzyludzkie to to to owocowało mi całe życie i ja po prostu 
zawsze była tym – tym się kierowałam, bo wydawało mi się to takie, takie po 
prostu słuszne. […] Tak że ten czas, kiedy właśnie spędziłam we Francji, to był 
na pewno trudny czas dla moich rodziców. Bo to był też okres wojenny. To była 
cała wojna. […] No to by, to było – okres ten wojenny to był naprawdę trudny 
czas. Ale – można było zauważyć to zainteresowanie […] nie tyle społeczeń-
stwa, ale władz francuskich właśnie dziećmi […] I to się właśnie pamięta. Że te 
dzieci były i w szkole zawsze traktowane z takim przez nauczycieli – z takim 
oddaniem i z taką wielką troską. Że te dzieci tak uprzedzono, że w każdej chwili 
może być nalot, w każdej chwili jest bombardowanie. I czuliśmy, że jesteśmy – 
dosłownie ja w tej chwili, jak wspominam te momenty, jak samoloty nadciągały 
i słyszała nauczycielka […] więc dosłownie chciała nas wszystkich otoczyć, żeby 
nas ochronić. I takie rzeczy się pamięta”46.

Powyższy fragment jest niemalże początkiem relacji, a zawiera coś, co 
spodziewamy się usłyszeć raczej na końcu – podsumowanie. Takie pod-
sumowanie, zawierające niekiedy usensowniający morał47, jest jeszcze jed-
nym elementem walki przeszłości i teraźniejszości o nasze wspomnienia, 
a także niezwykle silnym punktem nałożenia się dwóch płaszczyzn narra-
cji – wyodrębnionych m.in. przez Rafała Nahirnego – kompozycji elemen-
tów fabularnych oraz intuicji etycznych i moralnych narratora48. Tego typu 
podsumowanie, jest niezwykle cenne zarówno dla Rozmówcy – który do-
konuje trudu refleksji nad własnym życiem, nabierając do niego (czasowe-
go) dystansu, jak i dla badaczy – bardzo często jako lekcja pokory. Szczegól-
nie w przypadku, gdy Rozmówcami są osoby, które niosąc z sobą osobistą 
tragedię, potrafią po wielu latach potraktować ją jako trudną lekcję życia, 

4 6  Relacja Zofii Satyły nagrana przez A. Kurpiel 10 V 2014 w Świebodzicach, AHM 
OPiP, sygn. AHM-402.

4 7   Por. H. Welzer, „Dziadek nie był faszystą”. Narodowy socjalizm i Holokaust w pamię-
ci rodzinnej, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka 
red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s. 351–410.

4 8   R. Nahirny, Płaszczyzna etyczna narracji ocalonych, [w:] Narracje – (Auto)biografia – 
Etyka, red. L. Koczanowicz, R. Nahirny, R. Włodarzyk, Wrocław 2005, s. 87–97.
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jak w poniższym fragmencie relacji jednego z macedońskich uchodźców:

„To z nas zrobiło zupełnie innych ludzi. Przez tą przeklętą odyseję… ja jej 
teraz nie przeklinam. Uważam, że… nawet jestem zadowolony z tego. Ona 
dużo mi dała. Dużo mi dała. Nauczyła mnie tego, że jak samemu sobie nie 
pomożesz, to nikt ci nie pomoże. Ale dalej jestem bardzo delikatny [śmiech 
– A.K.]”49.

Pamięć pewnego pokolenia – pamięć przeszłości ku teraźniejszości
Sytuacją idealną dla badacza zajmującego się historią mówioną jest sam na 
sam z Rozmówcą. Wtedy – w ciszy, spokoju i w pewnej wytworzonej wspól-
nie atmosferze opowiadania, słuchania oraz relacji obopólnego (także ze stro-
ny słuchającego) współuczestnictwa, powstaje miejsce na wydobycie, niekiedy 
dawno już nieprzywoływanych, wspomnień, a także tych, których Rozmówca 
nie był w stanie opowiedzieć nikomu bliskiemu. Prawdziwe i szczere zainte-
resowanie słuchającego opowieścią Rozmówcy zachęca opowiadającego do 
sięgania w głąb pamięci autobiograficznej, dając mu poczucie, że jego histo-
ria jest ważna i potrzebna50. Na pewno pomagają pytania pomocnicze, które 
moim zdaniem warto zadawać w dużej ilości, gdyż nigdy nie wiadomo, które 
z nich otworzy kolejne drzwi do kolejnych – na wpół zapomnianych – wspo-
mnień. Ponieważ jednak zazwyczaj badacz, choć zna ogólny temat opowieści 
Rozmówcy, nie zna jego życia, jego doświadczeń, pytania pomocnicze – oczy-
wiście po zakończonej pierwszej części narracji – często zadawane są na oślep. 

Dlatego coraz częściej skłaniam się do odchodzenia od sztywnych reguł ba-
dawczych i doceniania, obok lub po swobodnej narracji, spotkań w większych 
grupach – osób, które doświadczyły tego samego, które dobrze się znają, mał-
żeństw. Na tego typu spotkaniach – gdzie oprócz badacza są jeszcze dwie, trzy 
osoby, widać wyraźnie zupełnie inną pracę pamięci. Nie pamięci monologu, 

4 9   Relacja Nicoli Nascova.
5 0   Warto w tym momencie na marginesie wspomnieć o zjawisku, opisywanym przez 

Kaję Kaźmierską za Gabrielą Rosenthal – biograficznej potrzebie narracji – ang. bio-
graphical necessity; zob.: K. Kaźmierska, Konstruowanie narracji..., s. 94. Biograficzna 
potrzeba narracji jest to chęć dzielenia się swoimi przeżyciami, umotywowana świa-
domością uczestnictwa w wydarzeniach ważnych. Często staje się ona motywem do 
spisania swoich wspomnień, szczególnie u osób starszych, jednak wydaje mi się, że 
każdy, kto przeprowadza relacje biograficzne, spotkał na swojej drodze osobę, od któ-
rej usłyszał: „tyle lat czekałem/łam, by opowiedzieć komuś swoją historię”. 



36

A n n a  K u r p i e l

lecz pamięci dialogu, która podczas spotkania wspólnie się rekonsoliduje. 
Taka sytuacja – spotkanie w większym gronie – zupełnie przewartościowu-

je role. Badacz staje się mniej widoczny, jest niedostrzegalnym moderatorem 
dialogu, gdy tymczasem sami Rozmówcy przejmują pierwotną rolę badacza – 
zadając sobie nawzajem pytania i to niekiedy niezwykle trafne – gdyż znają 
dobrze swoje historie, chcą je odtworzyć lub porównać. Jest to więc z jednej 
strony próba detalicznej rekonstrukcji „jak było”, uzupełnienia białych plam we 
własnej pamięci, która jednak poprzedzona jest pytaniem, „jak było u ciebie?”, 
„czy ty też…?”, a więc porównania doświadczeń oraz ich zapisu w jednostkowej 
pamięci, z drugiej – negocjacji wspólnej wizji przeszłości51. 

Negocjacja wspólnej historii pociąga za sobą nieuchronnie negocjację 
wspólnej identyfikacji, gdyż, jak dla pamięci autobiograficznej kluczowy-
mi hasłami było doświadczenie i narracja, tak dla pamięci zbiorowej naj-
ważniejszym odniesieniem staje się pojęcie tożsamości. Pytanie o wspól-
ną przeszłość, „jak było” pociąga za sobą pytania, „kim jestem/jesteśmy?”, 
„kim byłem/byliśmy?”, które także negocjowane są we wspólnym dialogu, 
co uwidacznia się najwyraźniej wśród grup, których losy są tożsame, tak 
jak w przypadku reemigrantów z Francji lub – jeszcze dobitniej – mace-
dońskich uchodźców. Jak zauważyła Kaja Kaźmierska w kontekście narracji 
o doświadczeniu wojennym na przykładzie analizy biografii kresowych: 

„Narracja obejmująca doświadczenia wojenne służy jednostkom do okre-
ślenia swoich korzeni, nie po to jednak, by dokonać historycznej rekon-
strukcji, ale po to, by móc zaprezentować swoją obecną tożsamość, której 
źródło identyfikacji tkwi w opowiadanej przeszłości”52. 

Pytanie „kim jesteśmy?” i „kim byliśmy?” staje się więc jednym z klu-
czowych w formułowaniu tożsamości grupy. Bardzo wyraźnie widać to 
w przypadku wysiedlonych w trakcie wojny domowej dzieci macedońskich, 

5 1   Która oczywiście jest równocześnie pułapką, gdyż każde ujednolicenie jest uprosz-
czeniem i narzuca „słabszym” wizję „silniejszych”. „Połączenie pojęć dialogu i pa-
mięci wydaje się ryzykowne. Zdaje się bowiem wskazywać na nieoczywistość, a więc 
w pewnym sensie na możliwość negocjowania pamięci” – zauważył Stanisław Obi-
rek, wskazując jednocześnie niepewność zakończenia/finału jako najważniejszą ce-
chę dialogu; S. Obirek, O dialogu w kontekście konfliktów pamięci, „Herito”, nr 13: 
Konflikty pamięci, s. 11.

5 2   K. Kaźmierska, Konstruowanie narracji..., s. 98. 
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gdyż jej podstawą jest jedność losów pewnego pokolenia osób (urodzo-
nych między 1932 a 1946 rokiem w północnej Grecji), które przymusowo 
opuściły ojczyznę w dzieciństwie, zostały wychowane w jednym z kilku 
sympatyzujących z KPG krajów i do dzisiaj nie mogą wrócić do swoich, 
opuszczonych w wyniku wojny, domów53. Ta świadomość wspólnoty do-
świadczenia uwidacznia się w każdej niemal relacji. Nie tylko ze względu 
na powtarzające się we wszystkich opowieściach podobne motywy i wy-
darzenia (wojna, dzień rozstania, trudna droga, przybycie do nowego kraju 
itd.), ale i w samym sposobie opowiadania. Macedońscy uchodźcy, mówiąc 
o sobie, opowiadają w dużej mierze o innych – którzy doświadczyli tego 
samego. Wyrazem tego jest, występujące już w przytaczanych wyżej frag-
mentach, częste użycie liczby mnogiej – „my zrobiliśmy”, „nas umieszczo-
no”, „to nam utkwiło w głowie”, „to z nas zrobiło”, a także świadome wtrą-
cenia. Zarówno takie, które są rodzajem pewnej gry ze słuchającym, gdy 
Rozmówca próbuje zmniejszyć wagę własnej wypowiedzi, przedstawiając 
wcześniejsze historie poprzednich Rozmówców: 

„A rozmawiała pani z Leonem? To mnie więcej nasze historie są podobne. 
To my z [nim – A.K.] jesteśmy z jednej okolicy”54.

Lub też:

„Wie pani, to jest tak. Moi bracia na pewno powiedzieli, bośmy razem wy-
jechali z Grecji, z Macedonii”55.

A także takie, które sytuują doświadczenia osobiste w szerszym kontek-
ście doświadczenia zbiorowego:

„Nie tylko ja, ale cała ludność, tam wszyscy z tych terenów musieli te tereny 

5 3   Podobne zjawisko występuje oczywiście u reemigrantów z Francji, jednak poczucie 
jedności doświadczenia dotyczy przede wszystkim życia we Francji, wojny, drogi do 
Polski i – w mniejszym stopniu – pierwszych lat spędzonych w Polsce, gdyż wów-
czas następowało rozpraszanie grupy reemigrantów, dokonujących samodzielnych 
życiowych, osobistych lub zawodowych wyborów. Tymczasem dzieci i młodzież ma-
cedońska przez pierwsze lata w Polsce mieszkała w Państwowych Ośrodkach Wy-
chowawczych, dzieląc z sobą właściwie każdą chwilę codzienności. 

5 4   Relacja Iraklisa Popowskiego.
5 5   Relacja Peryklesa Gogarowskiego.
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opuścić”56. 

Ponieważ dialogiczna negocjacja wspólnej pamięci i tożsamości 
szczególnie widoczna jest w skali mikro, podczas moich badań najbar-
dziej doświadczyłam jej w trakcie spotkania z grupą Macedończyków, 
którzy po pobycie w Polsce wyemigrowali dalej – do Kanady (Toronto), 
a którą roboczo nazywam „polskimi Macedończykami”. Wieloletni po-
byt w polskich ośrodkach wychowawczych sprawił, że więzi pomiędzy 
ówczesnymi dziećmi są równie silne, a nawet silniejsze niż więzy ro-
dzinne. W Kanadzie, uchodźcy, którzy byli w Polsce, odszukiwali się 
wzajemnie – przyjmując za kryterium pobyt w Polsce. Co ciekawe, to 
Macedończycy z Polski zajęli się zrzeszaniem wszystkich uchodźców 
rozproszonych po wielu krajach, organizując m.in. pierwszy zjazd „dzie-
ci-uchodźców”57, który odbył się w 1988 r. w Skopje. Zjazdy stały się 
natomiast podstawowym polem identyfikacji większości żyjących jesz-
cze byłych „dzieci-uchodźców”. Przypadek „polskich Macedończyków” 
może stać się modelowym studium przypadku pracy pamięci: od jed-
nostkowej (poszczególne wspomnienia) przez zbiorową, lecz negocjo-
waną bezpośrednio (grupa „polskich Macedończyków” w Toronto), po 
praktyki wpisane w politykę pamięci, dla których iskrą stała się wspól-
nota pamięci „polskich Macedończyków”58. Podobnie metoda historii 
mówionej pozwala wejść w głąb zarówno pamięci jednostkowej i historii 
indywidualnej, jak i pamięci zbiorowej (rodzinnej, danej grupy) i szerzej 
– narodowej, ponadnarodowej, w której podstawą partycypacji nie jest 
bezpośredni kontakt. O pożytkach metody biograficznej (narracyjnej) 
w badaniu wszystkich tych trzech poziomów pamięci, tożsamości, tym 
samym uczestnictwa w społeczeństwie, pisał już Oscar Lewis w swo-
jej najbardziej znanej pracy Sanchez i jego dzieci. Autobiografia rodziny 
meksykańskiej: „W obecnej publikacji […] stosuję nową technikę: każdy 
członek rodziny opowiada tu własnymi słowami dzieje swojego życia. 
Taka metoda pozwala na stworzenie syntetycznego, wielostronnego 
i szerokiego obrazu losów każdej jednostki i rodziny jako całości, a tak-

5 6   Relacja Wangela Durlowa.
5 7   Mac. deca-begalci. Nazwa, która przyjęła się na określanie osób, które jako dzieci 

zostały ewakuowane z Grecji podczas greckiej wojny domowej.
5 8   Na marginesie tylko wypada zaznaczyć, że słowo „pamięć” można by zastąpić 

słowem „tożsamość” i przeczytać cały schemat jeszcze raz. 
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że wielu aspektów życia meksykańskich klas niższych”59. 

Pamięć zbiorowa – pamięć przeszłości ku przyszłości 
Historia mówiona traktowana jest jako alternatywa dla głównego nurtu hi-
storii, związanego z ważnymi wydarzeniami i ich upamiętnianiem. Jednak 
narracje Rozmówców, choć są oddolną re-kreacją doświadczenia, nie mogą 
zostać oderwane od odgórnie kreowanej pamięci zbiorowej, rozumianej 
tym razem jako kanon zapamiętanych lub przemilczanych wydarzeń, słu-
żący za podstawę tożsamości jednostkowej lub zbiorowej, a będący wyra-
zem pewnej aktualnej polityki wobec pamięci. „Należę do pokolenia – po-
wiedział Ricoeur w rozmowie z François Azouyim i Markiem de Launay 
– które przemija, które jest ostatnim świadkiem okropności lat 1933–1945. 
Otóż nie są to wspomnienia porządku prywatnego. Naprawdę chodzi tu 
o pamięć zbiorową, która jest miejscem upokorzenia, roszczenia, winy, 
uroczystych obchodów […]”60. Anna Wolff-Powęska, za Aleidą Assmann, 
pisze natomiast o roli historii mówionych poszczególnych osób, jaką jest 
nadawanie znaczenia przeszłości. „Naoczni świadkowie i nowa kategoria 
moralnych świadków […] – pisze Wolff-Powęska – są twarzami tych, któ-
rzy twarzy już nie mogą pokazać, są głosami niemych. Tworzą »moralną 
wspólnotę« w publicznej przestrzeni”61.

I na odwrót – pamięć zbiorowa przenika do pamięci autobiograficznej 
i jednostkowej narracji, unaocznia się w niej, nawet w sytuacjach, gdy nie jest 
bezpośrednio związana z życiem Rozmówców. Widoczne jest to szczególnie 
w przypadku macedońskich uchodźców w związku z aktualnie trwającym 
konfliktem grecko-macedońskim o nazwę kraju (Republika Macedonii 
contra FYROM – Former Yugoslav Republic of Macedonia) oraz emblema-
ty narodowe i Aleksandra Macedońskiego, uważanego przez obie strony 

5 9   O. Lewis, Sanchez i jego dzieci. Autobiografia rodziny meksykańskiej, Warszawa 
1964, s. 7.

6 0   P. Ricoeur, Krytyka i przekonanie. Rozmowy z François Azouyim i Markiem de Lau-
nay, Warszawa 2003, s. 177–178. Co ciekawe, pamięć zbiorowa, według Ricoeura, wi-
dziana w tym przypadku pozytywnie, ma potencjalną zdolność „krytycznego prze-
pracowania historii”, a nawet sprzeciwienia się pamięci ideologicznej, formułującej 
jedyny dopuszczalny obraz minionego.

6 1   A. Wolff-Powęska, Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej prze-
szłości (1945–2010), Poznań 2011, s. 161.
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za własnego bohatera narodowego62. Macedońskie uchodźstwo wojenne 
wpisało się w niniejszy konflikt z dwóch powodów. Po pierwsze – z uwagi 
na niemożliwość powrotu Macedończyków do ich małej ojczyzny, z której 
podczas wojny zostali wysiedleni – Macedonii Egejskiej – bez konieczności 
zmiany narodowości na grecką (przy czym greccy uchodźcy mogli wracać 
od początku lat 80. XX w.). Po drugie – ze względu na nadal aktualną po-
litykę hellenizacji mniejszości macedońskiej mieszkającej w Grecji. Oba te 
tematy obecne są w prawie każdej macedońskiej narracji:

„Po prostu Grecy nie uznają Macedończyków w ogóle. Jest ustawa parla-
mentu, że tylko rodowitych Greków uznają. Macedończyków w ogóle nie 
uznają. Dla nich ten naród nie istnieje”63.

Lub też:

„Ale było masę takich małych… nieporozumień. Między Grekami i Mace-
dończykami. Myśmy jechali, chcieli jechać. Tutaj Grecy do Greków, Gre-
cja wzięła, bo byli Grekami, a myśmy byli Macedończykami, to Grecy nie 
chcieli Macedończyków. Tylko ci, którzy czyści Grecy pojechali do Grecji. 
Razem wojowali, razem się [bili – A.K.]! […] To było może i planowane, 
żeby tak... nie wiem, jak to było. Ale tak się okazało, że nas Grecja nie chce. 
Nie chce!”64
 
Jednak temat Grecji i Greków posiada i inny wymiar – wspomniany 

już we fragmencie powyżej, a będący świadectwem osobistego doświad-
czenia. Grecy i Macedończycy, mimo ewidentnych różnic interesów i spo-
rów, które miały swój początek przed grecką wojną domową, podzielili 
wspólny los uchodźców wojennych, a w czasie wojny – wspólną walkę65. 
Widać to najwyraźniej w narracjach dzieci, które już w Polsce, podczas 
zabawy, nauki, życia codziennego – zaprzyjaźniały się ze sobą bez względu 
na narodowość:

6 2   Wymieniłam tu najgłówniejsze punkty sporu, gdyż jest ich więcej. 
6 3   Relacja Eleni Gakowskiej nagrana przez A. Kurpiel 4 VI 2010 we Wrocławiu, AHM 

OPiP, sygn. AHM-68.
6 4   Relacja Jane Bandevskiego nagrana przez A. Kurpiel 3 VI 2011 w Skopje, zbiory włas-

ne.
6 5   Co prawda przymusową dla wielu Macedończyków, wcielanych siłą do Demokra-

tycznej Armii Greckiej. 
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„Było w ten sposób: Grecy trzymali się z Grekami, a Macedończycy z Mace-
dończykami. Tylko, że mieliśmy przyjaciół, nie? Ja miałem fantastycznych 
przyjaciół Greków. Ale jak dochodziło do jakiejś rozmowy, ktoś wdepnął 
w temat macedoński, to mogło dojść do tragedii. […] Mnie dużo dało, że ja 
żyłem z Grekami – z dziećmi. Jak on się ze mną dzielił bułką, a ja z nim, to 
o czym mówić? Ja myślę, że to nieszczęście, które nas spotkało, było o wiele 
bardziej dominujące niż to, że on jest Grekiem, a on Macedończykiem. Nie 
we wszystkim się zgadzaliśmy. Ale ja unikałem scysji i oni przy mnie nic 
nie mówili. I nawet nie było potrzeby. Tak jak powiedziałem – my wszyscy 
byliśmy dziećmi z bidulca, i to było najważniejsze”66.

W każdej niemalże narracji negatywny obraz Greka – przedstawicie-
la narodu skonfliktowanego z Republiką Macedonii miesza się z prywat-
nym wspomnieniem greckich przyjaciół, współtowarzyszy zabaw „z bidul-
ca”. Oba obrazy są autentyczne – używając znów słów Dolińskiego – gdyż 
należą do dwóch komplementarnych wobec siebie, lecz usytuowanych na 
innych poziomach typów pamięci – autobiograficznej i zbiorowej – pod-
sycanej aktualną polityką wobec pamięci. Należy przy tym pamiętać, że 
polityka wobec pamięci i upamiętnianie są działaniami, które mimo rzeko-
mego zakorzenienia w przeszłości – wybiegają w przyszłość. Jak zauważył 
Krzysztof Pomian: „polityka nie dotyczy przeszłości. Dotyczy przyszłości. 
Bez uwzględniania pierwszej nie podobna jednak skutecznie kształtować 
drugiej, ponieważ przeszłość jest obecna”67. 

Polityka pamięci ma więc moc kreacji przyszłości – opartej albo na wi-
nie i cierpieniu, albo na przebaczeniu i zapomnieniu. „Ten, kto utożsamia 
pamięć z koncentrowaniem się na przeszłości – pisze Aleida Assmann 
– nie dostrzega, że pamięć ma moc przeobrażania, wykorzystywaną dziś 
w tzw. procesach transformacyjnych, prowadzących do przemiany państw 
autorytarnych w demokratyczne. Chodzi o nowy sposób pamiętania, któ-
ry nie odwołuje się już tylko – jak to bywało wcześniej (i wciąż jeszcze 
jest praktykowane) – do własnego bohaterstwa i cierpień. Dzięki temu, że 
obecna kultura pamięci obejmuje także odpowiedzialność za własne winy 
i empatię wobec cierpień innych, brzemię historii może przekształcić się 
w wartość dla przyszłości”68. 

6 6   Relacja Nicoli Nascova. 
6 7   K. Pomian, Historia, pamięć, polityka, [w:] Pamięć. Rejestry…, s. 22.
6 8  A. Assmann, Między historią a pamięcią. Antologia, Warszawa 2013, s. 15–16.
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Przypadek macedońsko-grecki jest przykładem sytuacji konfliktowej, 
uruchamiającej konflikt pamięci o obecności Macedończyków w północnej 
Grecji oraz ich udziale w wojnie domowej, która w greckim dyskursie poli-
tycznym jest pomijana milczeniem:

„Nie ma śladu o nas, że myśmy się urodzili tam. Zostaliśmy wyklęci i wy-
kreśleni ze wszystkich… ze wszystkiego”69. 

Taka sytuacja z kolei przekłada się na problem identyfikacji, „tożsamości 
w stanie zagrożenia”, która nieodwracalnie zaciemnia uchodźcom pamięć 
o swojej ojczyźnie i – w moim odczuciu – znacząco wpływa na samą nar-
rację autobiograficzną. 

Biegunowo odmienną sytuację przedstawiła mi natomiast jedna z re-
emigrantek z Francji. Jej młody wujek, działający w ruchu oporu, zginął we 
Francji. Obecnie w miejscu jego śmierci znajduje się tablica pamiątkowa, 
a on sam stał się jednym z trzech lokalnych bohaterów:

„A to jest miejsce na chodniku, taki wąziutki chodniczek, i to jest miejsce 
na chodniku, gdzie zginął mój wujek, ponieważ przeskakiwał przez ten płot 
i tam go Niemcy na tym płocie zastrzelili. I to miejsce jest – i tam jest tabli-
ca. Przecież to nie był ktoś, kto znaczył nie wiadomo co! Bo to był człowiek, 
który miał 19 lat i… i po prostu – no walczył tam i oddał życie. I oni umieją 
to uszanować! To są naprawdę rzeczy, które się ceni! Że oni – to Polak, a co 
to tam, przecież to nie nasz! A jednak umieją uszanować! Tam co roku ktoś 
kwiatek położy z urzędu … że pamiętają! No to są rzeczy, które powinny 
nas, ludzi, odróżniać od takich potrzeb powszednich. No ale niestety to jest 
dla mnie … takim szokiem, jak tego właśnie nie widzę”70. 

Troska o wspólną przeszłość, w której różnice narodowe nie istnieją, 
stała się podstawą do afirmacji Francji w całej relacji mojej Rozmówczyni, 
a tym samym – wpisania „francuskiego” etapu życia w spójny ciąg narracji 
osoby, której pamięć, tak jak polityka pamięci jej francuskiego miasteczka, 

6 9  Relacja Done Gagaczowskiego nagrana przez A. Kurpiel 23 IV 2010 w Legnicy, AHM 
OPiP, sygn. AHM-66. 

7 0  Relacja Zofii Satyły.
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a w przeciwieństwie do przypadku Macedończyków – nie jest podzielona 
narodowościowo, lecz tworzy harmonijną całość wielu etapów życia. 

Jak zauważył Jacques Le Goff – opozycja przeszłość/teraźniejszość, 
będąca przedmiotem refleksji zarówno badaczy zajmujących się historią 
mówioną, jak i pamięcią, nie może istnieć bez uzupełniającego trzeciego 
komponentu – przyszłości71. W przytoczonych dwóch fragmentach relacji 
– Macedończyka i reemigrantki w Francji – widać wyraźnie, że przyszłość, 
zabezpieczona przy współudziale pewnej konkretnej polityki wobec pa-
mięci, wpływa na pogodzenie się lub nie z własną przeszłością, wspomnie-
niami i tożsamością. 

Zresztą przykładów myślenia o przyszłości w kontekście przeszłości nie 
trzeba szukać daleko. Jest ono stale obecne w praktyce osób trudniących się 
zbieraniem ustnych relacji, ich rejestrowaniem i zabezpieczaniem w archi-
wum, które – jak trafnie zauważyła Natalia Żak – „nie tylko przechowuje 
pozostałości przeszłości, lecz także tworzy obraz przyszły”72. Patrząc przez 
pryzmat tej koncepcji, badacze zajmujący się historią mówioną, mają nawet 
bardziej niż chęć poznania przeszłości – obsesję przyszłości: nagromadze-
nia, zarejestrowania, zarchiwizowania jak największej ilości relacji, dotar-
cia do jak największej liczby ludzi, gdyż życie poszczególnych osób, a tym 
samym ich doświadczenie i pamięć, jest kruche i ulotne73.

* * *
Pamięć autobiograficzna, pamięć zbiorowa i polityka wobec pamięci od-
zwierciedlająca się w rozmaitych praktykach upamiętniania stanowią, jak 
zauważyła Aleida Assmann, „trzy formy pamięci”74. Choć ontologicznie 
różne i będące przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin naukowych, 
od psychologii po socjologię, są wobec siebie komplementarne. Jako trzy 
wierzchołki figury, którą możemy nazwać „trójkątem pamięci” mogą stać 
się podstawą analizy narracji biograficznej, poczynając od jej struktury 
po warstwę semantyczną i sensotwórczą. I odwrotnie – sama historia 

7 1   J. Le Goff, op. cit., s. 43. 
7 2  N. Żak, Rejestry pamięci, [w:] Pamięć. Rejestry…, s. 73. 
7 3   Piszę tu przede wszystkim o mojej własnej obsesji, ale mam nadzieję, nie jestem 

w niej odosobniona. 
74  A. Assmann, 1998 – Między historią a pamięcią, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa...,  

s. 143–173. 
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mówiona, lub też, za Martą Kurkowską-Budzan – „historia opowiadana”75 
jako forma narracji tworzona na podstawie jednostkowych doświadczeń, 
lecz ugruntowanych społecznie, może powiedzieć nam wiele o mechani-
zmach rządzących procesami wspominania, zapamiętywania i upamięt-
niania. Narracja biograficzna, co starałam się pokazać na przykładzie 
relacji macedońskich uchodźców i reemigrantów z Francji, a także wy-
branej literatury przedmiotu, otwiera drzwi do analizy jednostkowych 
doświadczeń, jak i szerszych procesów społecznych i historycznych, opa-
rtych na zbiorowym pamiętaniu lub zapominaniu. 

7 5   M. Kurkowska-Budzan, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie, 
Kraków 2009.
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The following article constitutes just another voice in a discussion 
on the social and cultural dimensions of remembrance and different 
relationships between different kinds of remembering and comme-
morating and biographical narration. On the basis of the subject lite-
rature and empirical materials, i.e. accounts of Macedonian refugees 
and re-emigrants from France who came to Lower Silesia after the 
Second World War, the author analyzes three levels of memory. They 
are the following: autobiographical memory seen from the angle of 
experience and narration, collective memory of a generation together 
with the concept of collective identity and the policy towards memory 
revealed mostly in different practices of commemorating. 

Anna Kurpiel

Oral memories





Wstęp 
Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na specyfikę doświadczenia 
historycznego oraz opartej na nim pamięci społecznej Polaków w Galicji 
w czasie drugiej wojny światowej: chciałabym pokazać, co w tym doświad-
czeniu było szczególnego, innego od doświadczenia pozostałych grup naro-
dowych zamieszkujących Galicję. Skupię się na obszarze odpowiadającym 
okupacyjnemu Dystryktowi Galicja, a więc tej części historycznej Galicji, 
która w latach 1939–1941 znajdowała się pod okupacją sowiecką, a po 1945 r. 
weszła w skład Sowieckiej Ukrainy. Ze względów stylistycznych w dalszej 
części tekstu posługiwać się będę jednak po prostu określeniem „Galicja”, 
pomijając przymiotnik „ukraińska”. 

Większość doświadczeń była w okresie wojny wspólna dla wszystkich 
nie-Niemców i nie-Żydów w Galicji: Polacy, podobnie jak Ukraińcy, podle-
gali obowiązkowi pracy dla Niemców, byli zagrożeni wywózką na roboty do 
Niemiec i ogólnie terrorem okupacyjnym, jeśli mieszkali na wsi – dostar-
czali kontyngenty. Zarówno Polacy, jak i Ukraińcy byli świadkami Zagłady. 
Jedni i drudzy angażowali się, choć na różną skalę, w działania różnych grup 
społecznych, we własny narodowy ruch oporu wobec niemieckiego oraz 

Wroc ł awsk i  Roc zn ik

H is to r i i  Mówionej

Roc zn ik I V,  2014

I S S N 20 8 4 – 0578

A n n a  W y l e g a ł a

[ I n s t y t u t  F i l o z o f i i  i  S o c j o l o g i i  
P o l s k i e j  A k a d e m i i  N a u k ,  W a r s z a w a ]

● ● ● ● ● ●

Polacy w Galicji  podczas  
drugiej wojny światowej:  
doświadczenie i pamięć



48

A n n a  W y l e g a ł a

sowieckiego okupanta. Jednak nie ulega wątpliwości, że pewne osobiste 
doświadczenia życia codziennego były dla Polaków i Ukraińców różne i za-
leżne od ich narodowej przynależności. Na podstawie analizy zbioru relacji 
oral history, którego charakter omawiam w kolejnym akapicie, chciałabym 
wyróżnić tu trzy elementy takiego doświadczenia. Po pierwsze, wkroczenie 
Armii Czerwonej na Kresy w 1939 r. oznaczało dla Polaków nie tylko kolej-
ną okupację, jak dla Ukraińców, ale również utratę własnego państwa na-
rodowego, z którym silnie utożsamiała się większość Polaków. Inna była też 
skala, rodzaj i odczuwanie represji sowieckich (1939–1941) przez Polaków1. 
Po drugie, podczas toczącego się w czasie wojny konfliktu polsko-ukraiń-
skiego Polacy mieli zazwyczaj (choć nie zawsze) status ofiary2. Większość 
Polaków, wspominając wojnę, to właśnie w Ukraińcach – nie Niemcach czy 
Sowietach – upatruje największego zagrożenia dla życia swojego i swoich 
bliskich3. Ich wspomnienia dotyczące relacji polsko-ukraińskich w czasie 
wojny cechuje nieustanne poczucie zagrożenia. Po trzecie, w odróżnieniu 
od Ukraińców, ogromna większość Polaków po zakończeniu wojny, lub na-
wet jeszcze w jej trakcie, opuściła swoje domy rodzinne i wyjechała w ra-
mach tzw. repatriacji do Polski w jej nowych granicach. 

Doświadczenia te są żywo obecne w pamięci Polaków, choć nie wyczer-
pują zbioru wszystkich doświadczeń okupacyjnych Polaków na wschód od 
Sanu. Są jednak z całą pewnością do dziś najbardziej wyraziście pamiętane.

Podstawą mojej analizy będą relacje biograficzne zgromadzone w Ar-
chiwum Historii Mówionej prowadzonym przez Dom Spotkań z Historią 

1   Zob.: G. Hryciuk, Victims 1939–1941: The Soviet Repressions in Eastern Poland, [w]: 
Shared History – Divided Memory. Jews and Others in Soviet-Occupied Poland 1939–
1941, red. E. Barkan, E.A. Cole, K. Struve, Leipzig 2007, s. 173–200; J.T. Gross, Revo-
lution from Abroad. The Soviet Conquest of Poland’s Western Ukraine and Western 
Belorussia, Princeton–New Jersey 1988.

2   Zob.: G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”: konflikt polsko-ukraiński 
1943–1947, Kraków 2011. 

3   Tę zaobserwowaną na materiale jakościowym cechę potwierdzają również badania 
ilościowe. Według reprezentatywnych badań sondażowych przeprowadzonych na 
zlecenie Muzeum II Wojny Światowej, wśród narodów, z którymi Polacy stykali się 
podczas wojny, wciąż najwięcej negatywnych uczuć mają oni względem Ukraińców. 
Zob.: L.M. Nijakowski, Pamięć o II wojnie światowej a relacje Polaków z innymi naro-
dami, [w:] Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci 
zbiorowej społeczeństwa polskiego, red. P.T. Kwiatkowski, L.M. Nijakowski, B. Sza-
cka, A. Szpociński, Warszawa 2010, s. 239–286.
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i Fundację Ośrodka KARTA w Warszawie (www.audiohistoria.pl). Relacje 
te nagrywane były jako wywiady narracyjno-biograficzne, co oznaczało ich 
zasadniczą dwudzielność4. Podczas pierwszej, swobodnej części wywiadu 
rozmówca proszony był o przedstawienie swojej historii życia (autobiogra-
fii); dopiero po zakończeniu tej części rozmowy prowadzący wywiad zada-
wał pytania. Oczywiście nie wszystkie relacje nagrane zostały ściśle według 
tego schematu: w wielu przypadkach część autobiograficzna jest krótka 
i nieusystematyzowana, a właściwą część wywiadu tworzy dialog między 
rozmówcą i badaczem. Tym bardziej istotne jest to, że wszystkie trzy wy-
mienione przeze mnie rodzaje doświadczeń pojawiają się w większości wy-
wiadów już w pierwszej, swobodnej części narracji, często są wręcz domi-
nantą kompozycyjną narracji, co świadczy o ich wadze dla konstruowania 
tożsamości rozmówców5. 

Wszystkie analizowane relacje nagrane zostały przeze mnie osobiście 
lub proces ich nagrywania nadzorowałam. Liczba relacji przeanalizowa-
nych na potrzeby niniejszego tekstu, to kilkadziesiąt w każdej z tych grup, 
zaś przywoływane w tekście fragmenty wybrane zostały ze względu na to, 
że najcelniej i najpełniej ilustrują omawiane kwestie. Pod uwagę wzięłam 
dwa zasadnicze zbiory wywiadów: projekt „Polacy na Wschodzie” (www.
polacynawschodzie.pl)6, w skład którego wchodzą relacje nagrywane na 
Ukrainie w latach 2006–2012 z Polakami, którzy po 1945 r. z różnych 
przyczyn nie zdecydowali się na „repatriację” i pozostali w swoich stro-

4   Na temat metodologii nagrywania wywiadu narracyjno-biograficznego zob.: K. Kaź-
mierska, Wywiad narracyjny – technika i pojęcie analityczne, [w:] Biografia a tożsa-
mość narodowa, red. M. Czyżewski, A. Piotrowski i A. Rokuszewska-Pawełek, Łódź 
1996, s. 35–45; A. Rokuszewska-Pawełek, Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Po-
laków – analiza biograficzna, Łódź 2002; The Holocaust in Three Generations. Fa-
milies of Victims and Perpetrators of the Nazi Regime, red. G. Rosenthal, Opladen & 
Farmington Hills 2010.

5   Do podobnych spostrzeżeń na temat dominacji w autobiografii wydarzeń trau-
matycznych doszła Ewa Nowicka, analizując wywiady z Grekami – uczestnikami 
działań partyzanckich w czasie II wojny światowej. Zob.: E. Nowicka, Wojna jako 
element opowieści biograficznej greckich repatriantów z Polski, [w:] Pamięć zbioro-
wa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, red. A. Szpociński, Warszawa 2009,  
s. 73–124.

6   Strona internetowa jest jedynie prezentacją wybranych fragmentów części relacji. 
Wszystkie relacje dostępne są do odsłuchania w czytelni multimedialnej Domu 
Spotkań z Historią w Warszawie. 
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nach rodzinnych, oraz wywiady z „repatriantami” z Ukrainy, nagrywane 
podczas różnych projektów w Polsce7. Wyraźne zasygnalizowanie tych 
dwóch grup źródeł jest bardzo ważne, ponieważ oznacza, że w artykule 
obecne będą de facto dwie – często, choć nie zawsze – różne perspekty-
wy: Polaków, którzy mieszkają dziś na Ukrainie, i Polaków „kresowiaków”8 
z Polski. Grupy te różni przede wszystkim to, że po 1945 r. uczestniczyły 
one w zupełnie różnych kulturach pamięci: czym innym była socjalistycz-
na Polska, czym innym sowiecka Ukraina. Choć i w jednym, i w drugim 
kraju dyskurs oficjalny pomijał milczeniem wszystkie interesujące mnie 
tu kwestie (agresję sowiecką w 1939 r., represje sowieckie, konflikt polsko-
-ukraiński czasów wojny, wysiedlenia Polaków), to stopień represywności 
systemu stojącego na straży „jedynej słusznej wizji historii” był niewątpli-
wie bardzo różny. O ile na Ukrainie Sowieckiej, poza ściśle kontrolowaną 
sferą religijną, nie było żadnych możliwości publicznego kultywowania pa-
mięci o tych wydarzeniach, w Polsce, zwłaszcza od lat 70., możliwa stała się 
stopniowa liberalizacja i „uwolnienie” alternatywnych dyskursów pamięci, 
w tym pamięci „kresowej”9. Również po upadku komunizmu Polacy na 
Ukrainie oraz kresowiacy w Polsce funkcjonowali w zupełnie różnych kul-
turach pamięci. Podczas gdy ci pierwsi z trudem odbudowywali represjo-
nowaną przez niemal półwiecze tożsamość grupową, korzystając ze skrom-
nych możliwości oferowanych przez młode ukraińskie państwo i ze wsparcia 
z Polski, drudzy uczestniczyli w „boomie” upamiętniania: po 1989 r. w Polsce 
powstało wiele organizacji i inicjatyw skupiających osoby pochodzące z te-
renów obecnej Ukrainy, Litwy i Białorusi, a wielowiekowa obecność Pola-
ków na Kresach znalazła swoje miejsce w programach szkolnych i polityce 

7   Przynależność cytowanych relacji do jednej lub drugiej grupy sygnalizują sygnatury 
– AHM dla nagrań, które powstały w Polsce, oraz AHM_PnW dla nagrań 
z Ukrainy.

8   Choć zdaję sobie sprawę z obciążeń, które dotyczą tego terminu, tu i w całym 
artykule używam pojęcia „Kresy”, „kresowy”, „kresowiacy” w znaczeniu neutralnym: 
Kresy będą oznaczać dla mnie ziemie wschodnich województw II RP, które zostały 
włączone do ZSRR w 1939 r. 

9  Najlepszym przykładem takiej liberalizacji jest film Sami swoi, którego pierwsza 
część nakręcona została w 1967 r. Opowiada on w komediowej formie o perypetiach 
„repatriantów”, którzy znaleźli się po wojnie na „Ziemiach Odzyskanych”. Choć fabuła 
filmu skupia się na losach bohaterów po przyjeździe do Polski, istotny jest sam fakt 
otwartego wspominania o ich pochodzeniu z dawnych Kresów. 
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historycznej prowadzonej przez państwo10. Domyślać się również można, 
że grupy te, prócz środowiska, w którym po wojnie kształtowana była spo-
łecznie ich pamięć biograficzna, różnić może również samo doświadczenie 
(prócz oczywiście kluczowego doświadczenia wysiedlenia, którego nie po-
siadają Polacy z Ukrainy): wagę tych różnic sygnalizować może chociażby 
to, że na pozostanie na Ukrainie częściej decydowały się rodziny mieszane, 
polsko-ukraińskie, oraz te, które w czasie wojny nie doświadczyły w sposób 
szczególnie drastyczny konfliktu polsko-ukraińskiego. 

W pewnym zakresie zadaniem tego artykułu jest przedstawienie pol-
skiego doświadczenia wojny, odmiennego od doświadczenia ukraińskiego. 
Jako socjolog chciałabym nie tylko opisać doświadczenia historyczne, ale 
przede wszystkim pokazać, w jaki sposób funkcjonują one dzisiaj w pamię-
ci biograficznej i społecznej Polaków, którzy przeżyli wojnę na Ukrainie. 
Piszę o pamięci społecznej, ponieważ analizując wypowiedzi indywidual-
nych rozmówców, czyli przejawy pamięci biograficznej, w istocie dotykać 
będę kwestii wykraczających poza te jednostkowe narracje. Już Maurice 
Halbwachs słusznie twierdził, że każda pamięć jednostki jest w swej istocie 
społeczna, ma swoje społeczne ramy, dzięki którym funkcjonuje11. Jak pi-
sze Kaja Kaźmierska, pamięć zbiorowa (społeczna) jest swoistym „kodem”, 
który pomaga w interpretacji indywidualnych przeżyć i tworzenia z niego 
elementu tożsamości współgrającego z tożsamością zbiorową grupy, z któ-
rą dana jednostka się identyfikuje12. Zbiorowy wymiar pamięci, niezależ-
nie od tego, czy nazwiemy go pamięcią społeczną, zbiorową czy kulturo-
wą, jest swoistym zapleczem, które pozwala jednostce interpretować swoje 
doświadczenie biograficzne i widzieć je w kontekście kultury grupy, której 
jednostka ta jest częścią. Jan Assmann trafnie stwierdził, że nie istnieją czy-
ste fakty pamięci: każde wspomnienie indywidualne jest rekonstrukcją prze-
szłości, zanurzoną w kontekst społeczny i kulturowy, w którym funkcjonuje 

1 0   Na temat statusu dyskursu kresowego w polskiej polityce i przestrzeni publicznej po 
1989 r. zob.: B. Korzeniowski, Transformacja pamięci. Przewartościowania w pamię-
ci przeszłości a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego o przeszłości 
w Polsce po 1989 roku, Poznań 2010; M. Głowacka-Grajper, Społeczna i indywidualna 
kontynuacja pamięci ojczyzn kresowych, [w:] Pamięć utraconych ojczyzn, red. E. No-
wicka, A. Bilewicz, Warszawa 2012, s. 155–182.

11   Zob.: M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, Warszawa 1969.
12   Zob.: K. Kaźmierska, Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadcze-

nia ocalonych z Zagłady, Kraków 2008.
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osoba wspominająca13. Zdaniem innego badacza, psychologa społecznego 
Haralda Welzera, nasza pamięć biograficzna tworzona jest poprzez cią-
gły wzajemny wpływ czynników indywidualnych, osobowościowych, oraz 
czynników zewnętrznych14. To, co wyróżnia pamięć biograficzną danej je-
dnostki od innych pamięci biograficznych, to właśnie historia relacji dane-
go człowieka z innymi ludźmi. W tym kontekście dodatkowym pytaniem 
towarzyszącym analizie będzie pytanie o społeczne i biograficzne źródła 
pamięci rozmówców.

Wychodząc z takich założeń teoretycznych chciałabym zaproponować 
analizę, która spróbuje odnaleźć w pamięci biograficznej to, co jednost-
kowe, wynikające z doświadczenia, i to, co społeczne, wtórne, powstałe 
na skutek stapiania się przeżycia biograficznego ze społecznymi ramami 
pamięci. Chciałabym odpowiedzieć na pytanie, jak te trzy elementy do-
świadczeń – wyróżnione na podstawie wstępnej analizy materiału empi-
rycznego – pamiętane są przez obie grupy rozmówców; jakimi środkami 
narracyjnymi rozmówcy posługują się, by o tym dziś opowiadać; jakie są 
różnice w narracjach między analizowanymi grupami rozmówców (Pola-
kami z Ukrainy i „kresowiakami” z Polski) – i dlaczego. 

1. Okupacja sowiecka
Jak zaznaczyłam we wstępie, okupacja sowiecka oznaczała dla Polaków nie 
tylko fizyczne pojawienie się radzieckich żołnierzy. Przyniosła również utratę 
podmiotowości politycznej państwa narodowego, z którym się identyfiko-
wano. Ogromna większość autorów analizowanych relacji była we wrześniu 
1939 r. dziećmi lub osobami bardzo młodymi, stąd też ich percepcja utraty 
niepodległości dotyczy zmian w sprawach im wówczas najbliższych – szko-
le, relacjach z rówieśnikami, życiu rodzinnym. W wielu relacjach pojawia 
się motyw sowietyzacji i ukrainizacji szkoły, do której wprowadzono język 
ukraiński i rosyjski – dla większości polskich dzieci niepochodzących z mał-
żeństw mieszanych, obce. Polszczyzna wyrugowana została z przestrzeni 
publicznej, ale również w kontaktach prywatnych często była źle widziana:

13  Zob.: J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość 
w cywilizacjach starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008.

14   Zob.: H. Welzer, Communicative Memory, [w:] Cultural Memory Studies. An In-
ternational and Interdisciplinary Handbook, red. A. Erll, A. Niinning, Berlin–New 
York 2008, s. 285–300.
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„Wprowadzono obowiązkowo język rosyjski i ukraiński. Nauczycielom nie 
wolno było mówić po polsku. Na lekcji był rosyjski i ukraiński. Jak ktoś nie 
umiał czegoś powiedzieć w tych językach, nauczycielka kazała powiedzieć 
po polsku, ale potem kładła palec na buzię. Ten gest oznaczał, że nie mamy 
mówić po polsku”15.

„Po wybuchu wojny przychodził po mnie kolega i przychodził tak rano, 
abym nie zdążył się pomodlić. Chciał sprawdzić, czy modlę się po polsku 
czy po ukraińsku. Te prześladowania były na każdym kroku w domu i poza 
domem. Dla nich to było obowiązkowe, dla mnie to było uprzykrzeniem. 
Świąt nie można było po polsku urządzać tylko ukraińskie musiały być. 
W czasie wojny w szkole nie wolno było się odezwać po polsku. Przed wojną 
to nie było różnicy, jak mówiłem”16.

Rozmówcy zwracają również uwagę na zmiany w programie szkolnym, 
ideologizację nauczania i ogólną atmosferę strachu, wzajemnej nieufności, 
którą odczuwały nawet dzieci:

„Oczywiście, było upolitycznienie, terror. Nauczyciele byli po prostu wy-
straszeni. I oczywiście, Stalin i Lenin na pierwszym miejscu... Wszędzie 
wisiały portrety. Jeśli chodzi o Polskę, wszystko było zlikwidowane. Pełna 
ideologizacja i upolitycznienie szkoły. […] Widać było, że społeczeństwo jest 
przygnębione. Każdy się bał – widać było strach. Powszechnym zjawiskiem 
było donosicielstwo. To było okropne! Wszędzie, jak się ludzie gromadzili, 
spoglądali wokół, czy ktoś nie przechodzi obok, nie podsłuchuje. Terror, 
terror i jeszcze raz terror... Dorosłe społeczeństwo miało okropne życie!”17

Polacy boleśnie odczuwali również utratę pozycji grupy uprzywilejo-
wanej politycznie i społecznie. Koncesje na rzecz przybyszy – Sowietów, 
Rosjan czy Ukraińców z Ukrainy Sowieckiej – zapisały się w ich pamięci 

 15   Relacja Tadeusza Brzezińskiego, ur. 1928, nagrana przez Annę Wylegałę 17–20 VIII  
 2007, sygn. AHM_0440.

 1 6   Relacja Mirosława Ilnickiego, ur. 1931, nagrana przez Annę Wylegałę 18–19 V 2007,  
 sygn. AHM_0313. 

 17  Relacja Tadeusza Brzezińskiego. 
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jako o wiele mniej dotkliwe, niż te na rzecz przedwojennych sąsiadów – 
Ukraińców i Żydów. O ile Żydzi utożsamiani byli w ramach popularnego 
przed wojną stereotypu „żydokomuny” z komunistami18, o tyle Ukraińcom 
miano za złe ich „zdradę narodową”: dążenie do posiadania własnego pań-
stwa czy nawet autonomii kulturalnej w ramach Związku Radzieckiego uz-
nawano za przejaw nielojalności wobec państwa polskiego.

„No i przyszli Ruskie, a jeszcze zaczym Ruskie przyszli, to patrol niemiecka, 
tak na motorze jechali i przyjechali do naszej wioski, tak do Ukraińców tam 
dalej. A nauczyciel był Ukrainiec, z radości, że to już będą mieć swoją Ukrai-
nę, bo oni bardzo chcieli Polaków wymordować i swoją Ukrainę zrobić, z ra-
dości mu serce pękło, że już będzie Ukraina i zmarł. [z satysfakcją] No i po-
tem przyszło ruskie wojsko, jak już, to już tak, Ukraińcy już są policjantami, 
Polaki cicho siedzą, bo Polaków było trochę mniej, a ich była większość, to 
już oni tylko rządzili”19.

Opowieści o uprzywilejowanej pozycji Ukraińców rozciągają się naj-
częściej na cały okres wojny, w odniesieniu do okupacji niemieckiej prze-
chodząc wręcz w oskarżenie o kolaborację, Polaków zaś sytuując w pew-
nym kontinuum zagrożenia ze strony Ukraińców. M. Łuszczewska mówi 
dalej: 

„Już mieliśmy, już nas mieli [Sowieci] wywieźć, przyszli Niemcy, no to już 
my zadowolone, bo już, bo już nas na Sybir nie wywiozą. No to co, to Ukra-
ińcy znowu karabiny i znowu są policjantami. Tam milicjantami, i znowu, 
co chcieli z Polakami robili. I zaczęło się. I łapanka, do Niemiec młodych 
wywozić, nie. To my w nocy żeśmy, a przeważnie nocami, to żeśmy się kryli 
po lasach, po tego, żeby nie jechać do tych Niemiec”. 

1 8   Na temat związku między wzrostem nastrojów antysemickich na Kresach w czasie 
i po zakończeniu okupacji sowieckiej ze zmianą statusu społecznego i politycznego 
Żydów (nie zaś z ich domniemaną przewagą w sowieckich organach represji) zob. np.: 
Y. Bauer, The Death of the Shtetl, New Heaven–London 2009, s. 51; E.S. Rozenblat, 
„Contact Zones” in Interethnic Relations – The Case of Western Belarus, 1939–1941, 
[w:] Shared History, Divided Memory. Jews and Others in Soviet-Occupied Poland, 
1939–1941, red. E. Barkan, E.A. Cole, K. Struve, Leipzig 2007, s. 201–221.

19   Relacja Marii Łuszczewskiej, ur. 1921, nagrana przez Annę Wylegałę 29 XII 2007, 
sygn. AHM_0602. 
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Interesujące, że motyw politycznej opresyjności okupacji sowieckiej po-
jawia się głównie w relacjach Polaków, którzy po 1945 r. wyjechali z Ukrainy. 
Rozmówcy, którzy nadal mieszkają w swoich stronach rodzinnych, dużo 
więcej miejsca poświęcają fizycznemu zagrożeniu represjami, pogorszeniu 
się warunków materialnych, wreszcie – znacznie częściej, niż „repatrianci” 
wydają się w pewien sposób zagubieni w precyzyjnym nazywaniu zmian 
politycznych, które miały miejsce w czasie wojny. Skrajnym przykładem 
tego typu narracji jest następująca wypowiedź:

„To tak wo, naczała się wojna, to Polaki przyszły nasze, to Polska była, i tu 
wojowali, u nas tam takie było, takie pastwisko, paśli krowy, i tam to wojsko 
z końmi, ze wszystkim, i tam takie przysięgi, przysięga była. I to naczali wo-
jować. Później to naczęli wszystkie już uciekać, a szli Ruski. A Ruski przyszli, 
jak oni tam dalej zaszli, to ja nie wiem, dokąd to doszli, a tu do nas przyszli te 
Ruskie, ale długo nie było, zara Niemiec, i oni uciekali, i później już Niemiec 
był. A z początku Polaki wojowali. [...] A później już, jak wojuwali, to oni 
uciekali, to oni wojuwali... z kim oni wojuwali – z Niemcem? Nie. (Pewnie 
z Niemcem… A może i z Ruskimi trochę?). A czego oni uciekali tam, do 
Ruskich? Z Niemcem, pani, wojuwali”20.

Wypowiedzi takie występują najczęściej wśród rozmówców mieszkających 
na wsi lub w małych miasteczkach, brak ich w zasadzie w miejscach, gdzie 
po wojnie mniejszość polska liczyć mogła na pewne formy samoorganizacji, 
szkoły polskie czy działający Kościół katolicki, jak np. we Lwowie. Pokazuje to, 
jak istotne jest oparcie doświadczenia w kulturze pamięci, zaś w przełożeniu 
na sytuację wywiadu – zakorzenienie indywidualnej opowieści w społecznie 
ukształtowanych wzorcach narracyjnych. H. Welzer słusznie uznaje je za dru-
gi po doświadczeniu „materiał, z którego zbudowane są biografie”21. Polacy, 
którzy po 1945 r. nie mieli na Ukrainie oparcia w społeczności lokalnej, żyjąc 
w otoczeniu Ukraińców i Rosjan, zostali po wojnie sami ze swoimi wojen-
nymi doświadczeniami, co bardzo widoczne jest w sposobie, w jaki o nich 
mówią. Nie używają określeń „pierwsza okupacja sowiecka”, „druga okupacja 

2 0   Relacja Marii Sało, ur. 1930, nagrana przez Annę Wylegałę, sygn. AHM_PnW_844. 
2 1   Zob.: H. Welzer, Materiał, z którego zbudowane są biografie, tłum. M. Saryusz-Wol-

ska, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. 
M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2009, s. 39–58.
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sowiecka”, tak naturalnie, bezwiednie pojawiających się w narracjach „kreso-
wiaków” mieszkających dziś w Polsce, którzy przez wiele lat mieli możliwość 
społecznego kultywowania pamięci o tych wydarzeniach; nie umiejscawiają 
swojego lokalnego doświadczenia w kontekście tzw. wielkiej historii. Z kolei 
wyostrzeniu aspektu politycznego we wspomnieniach „repatriantów” sprzy-
jać może kontakt ze współczesnym popularnym polskim dyskursem o latach 
1939–1941, który na ten właśnie aspekt – martyrologiczno-polityczny – kła-
dzie szczególny nacisk. Co istotne, wspomnienia „kresowiaków”, mające tak 
duże oparcie w pamięci zbiorowej grupy, ulegają w związku z tym często 
pewnej schematyzacji, ujednoliceniu, czego nie można powiedzieć o pamięci 
Polaków, którzy pozostali po 1945 r. w Związku Radzieckim. 

Różnice między grupą „repatriantów” a Polakami z Ukrainy pojawiają 
się też w pamięci o najcięższych represjach sowieckich, takich jak areszto-
wania i deportacje. Rozmówcy z obu grup pamiętają je jako bezpośrednie 
zagrożenie życia – ich samych lub ich bliskich. W każdej bez wyjątku re-
lacji pojawia się opowieść o przeżytym strachu przed aresztowaniem, albo 
o kimś, kto został wywieziony, lub co najmniej cudem uniknął wywózki.

„A było tak, że jednego razu znajoma mówi, wy się przygotujcie, bo dzisiaj 
z waszej kamienicy będą wywozić. Mama była w pracy, no ja sobie spako-
wałam lalkę, notesik, ołówek, kawałek chleba wzięłam, taki sobie zrobiłam, 
związałam to wszystko, tłumoczek, brat też. Mama przyszła z pracy, my ze 
strachu nie puścili mamę do domu, dozorca musiał mamie mieszkanie otwo-
rzyć. Mama na nas nakrzyczała, a o piątej rano zajechał samochód, i brama 
była zamknięta, oni strasznie zaczęli walić do bramy, dozorca wyszedł i ot-
worzył. A myśmy mieszkali na parterze. No i oni od razu do naszych drzwi. 
A dozorca do nich: co wy chcecie, tam kobieta z dwojga małymi dziećmi. 
I oni poszli na górę, i zabrali tamtą rodzinę, a tam mieszkała rodzina… To 
był urzędnik pocztowy. I ich wywieźli. A ten dozorca, można powiedzieć, 
uratował nam życie, że nas nie zabrali. Bo nie wiadomo, czy żylibyśmy”22.

„Najgorsze były jednak te aresztowania, za byle co. Jak później odeszli Ru-
scy, to jak Niemcy otworzyli więzienie – przy sądzie było zaraz więzienie – 
to straszne rzeczy były, co oni tam znaleźli, nawet nie chcę mówić, tego się 

2 2   Relacja Elżbiety Wieremiej, ur. 1932, nagrana przez Annę Wylegałę 8 IX 2007, sygn. 
AHM_PnW_0509. 
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nie da opisać. I część naszej rodziny też wywieźli. To było w 1941 r., akurat 
mój brat się urodził. Mój wujek był komendantem policji w Czortkowie. On 
uciekł, przez Zaleszczyki dostał się jakoś do Anglii, zostawił rodzinę, pomy-
ślał sobie: »Ucieknę, rodzinę uratuję, co rodzinie zrobią?« Myśmy przecież 
nie myśleli, że to tak będzie źle. A oni zaraz, jak tylko przyszli, to zaczęli tę 
wywózkę na Sybir całych rodzin. Moja ciocia z rodziną została wywieziona 
do Semipałatyńska. Zabrali ją, a miała czworo dzieci, najstarsza miała 18 lat, 
akurat gimnazjum skończyła, bo przedtem się miało 18 lat, jak się kończyło 
gimnazjum. Był później młodszy od niej brat o dwa lata, Zbyszek, Janka 
była ode mnie starsza o rok, i najmłodsza dwa latka miała, Danusia. I ich 
wywieźli”23.

Różnice pojawiają się w ocenie tego, która z grup narodowych bardziej 
narażona była na represje. Kresowiacy mieszkający obecnie w Polsce mó-
wią na ogół, że Ukraińcy ucierpieli mniej, niż Polacy, że traktowani byli 
przez Sowietów lepiej. Represje mają w ich pamięci podłoże etniczne, nie 
zaś klasowe. W wypowiedziach tego typu widać wyraźnie brak przyzwo-
lenia na – choćby chwilowe – zrównanie Polaków i Ukraińców w statusie 
ofiary; w pamięci rozmówców Ukraińcy mordujący później Polaków nie 
mogą dzielić z nimi losu ofiar. Co ciekawe, w narracjach przedstawicieli 
żadnej z grup jako ofiary sowieckich represji nie pojawiają się nigdy Żydzi. 
Można powiedzieć, że w obliczu ogromu nieszczęść, które spotykają grupę 
własną, przegrywają oni w „konkurencji bycia ofiarą” – szczególnie w kon-
tekście powszechnego wśród rozmówców przekonania, że wielu Żydów 
jako funkcjonariusze organów władzy przyczyniło się do wywózki Pola-
ków24. Warto zauważyć, że najbardziej przekonani o wyłączności polskiej 
(na tle hipotetycznej ukraińskiej) krzywdy są ci rozmówcy, którzy mają za 
sobą najcięższe doświadczenia z okresu konfliktu polsko-ukraińskiego – ci, 
którzy stracili wówczas domy i rodziny.

2 3   Relacja Józefy Klijewskiej, ur. 1930, nagrana przez Annę Wylegałę 21–22 VIII 2007, 
sygn. AHM_0441. 

2 4   Na temat „konkurencji ofiar” (competitive victimhood), która w tym konkretnym 
przypadku dotyczy tak naprawdę relacji Polaków z obiema sąsiedzkimi grupami et-
nicznymi, Ukraińcami i Żydami, por.: M. Noor, N. Shnabel, S. Halabi, A. Nadler, 
When Suffering Begets Suffering: The Psychology of Competitive Victimhood Between 
Adversarial Groups in Violent Conflicts, „Personality and Social Psychology Review” 
t. 16, nr 4 (2012), s. 352–374. 
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„Oni w stosunku do Polaków zachowywali się bardzo źle. Ukraińców tak nie 
traktowali, byli im bliżsi. Natomiast Polacy byli wielkimi wrogami Rosji, ponie-
waż to był okres wojenny. Wkroczyli do Polski jako współ napadający z Niem-
cami, tylko 2 tygodnie później, ale razem atakowali Polaków. Na Sybir wywozili 
wszystkich. Nie pytali, czy był winien czy nie winien, bogaty czy biedny. Ważne 
dla nich było, że to był Polak i trzeba go było wywieźć na Sybir”25.

Z kolei rozmówcy, którzy pozostali po 1945 r. na Ukrainie, wydają się 
dużo częściej dostrzegać również ukraińską krzywdę, widząc pewną wspól-
notę losów obu narodowości pod okupacją sowiecką. 

„To nie było różnicy, Polaków wywozili, Ukraińców, takich bogaczów, co coś 
na nich, im się nie podobało może, co się zajmowali, albo byli uczone, albo 
coś”26.

Pewną prawidłowością jest również to, że o klasowym podłożu sowie-
ckich represji najczęściej mówią Polacy z Ukrainy o niskim statusie spo-
łecznym, czyli ci, którzy obiektywnie rzecz ujmując najrzadziej w swojej 
grupie etnicznej padali ofiarą deportacji czy aresztowania. Rozmówcy 
pochodzący z grup społecznych o wyższym statusie społecznym, których 
rodzice byli wykształceni, pracowali na państwowych posadach lub/i byli 
ludźmi zamożnymi, mają tendencję do utożsamiania polskości z wąską 
w istocie elitą społeczną, do której należeli, i właśnie dlatego nie zauważają 
w grupie represjonowanych osób innej narodowości. 

2. Konflikt polsko-ukraiński 
Osią organizującą większość wojennych wspomnień Polaków z Galicji jest 
konflikt polsko-ukraiński. Nie było wśród autorów analizowanych relacji 
osoby, która by o nim nie wspomniała. Relacje różnicują się tu ze względu 
na dwa kryteria: miejsce zamieszkania w czasie wojny (wieś lub miasto) 
oraz miejsce zamieszkania po wojnie (Polska lub Ukraina). Najbardziej 
emocjonalne są wypowiedzi osób, które mieszkały w czasie wojny na wsi, 
niezależnie od tego, czy po wojnie pozostały na Ukrainie, czy wyjechały do 
Polski. Ich opowieści mówią o ciągłym poczuciu zagrożenia, ucieczkach, 

2 5   Relacja Mirosława Ilnickiego. 
2 6   Relacja Marii Sało. 
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ukrywaniu się poza domem – stałym motywem (toposem pamięci, uży-
wając określenia Welzera27) jest nocowanie przez kilka tygodni czy nawet 
miesięcy poza domem, w polu, w lesie. 

„No ale jak tak co noc już, między początkiem grudnia, początkiem mar-
ca, oni palili, tak żeśmy nocowali na polach tu, no to żeśmy tak poszli tu. 
Tadzia poszła do Ukraińca, bo to sąsiad niedaleko, Ukrainiec, bo tam się 
bawiła z dziećmi, a my tak leżymy, tak pod górkę trochu, pierzyna i podusz-
ka i żeśmy nie spali w domu. Słyszymy strzały do domu i zaczęli tam, swoje 
robią, rabują, co było, a ja mówię, uciekajmy dalej, no. Bo potem się rozjaśni, 
domów dużo zapalą, no to żeśmy uciekli dalej. No wszystko, co myśmy, co 
zostało na nas tyle, tyle co na nas. Poduszka, pierzyna i to co na nas”28. 

„My mieszkali tam na tym zawodzie, gdzie tam tato robił, to bandery 
przyjeżdżali za nami, chcieli nas zabić. [płacz] Tak! Ja jeszcze była młoda, 
ja i moja siostra, to tam takie dubowe, mocne, że nie można było im tych 
drzwi. Na koniu przyjeżdżali, nie tilki, że chłop, a nawet i diwczata. Tak! 
Teraz oni UPA pidnimajut. Chto buw w UPA, to w UPA, a ot duże bahato 
buło w Niemcach! Dla Niemców służyli, a naszych zabiwali, co tu mówić! 
[płacz] Prawda! Ja pamiętam, i siostra pamięta, jak za nami przyjeżdżali. No 
nie dobrali się, to potem my uciekali na drugi etaż taki był tam, i dwieri były 
takie mocne, że oni nie mogli zrobić. I my bardzo krzyczeli, dzieci jeszcze 
byli. A co my zrobimy, tata ż nie było, mama i my… [płacz]”29.

Przyczyny tak dużej emocjonalności, tak dużego nasycenia tych relacji 
szczegółowymi opisami osobistych przeżyć są dość oczywiste: to właśnie 
mieszkańcy wsi najboleśniej doświadczyli przemocy ze strony Ukraińców, 
często uciekając przed nią ostatecznie do miasta, gdzie Polacy byli relatyw-
nie bezpieczni. To, co różni wspomnienia pochodzących ze wsi Polaków, 
którzy zostali na Ukrainie, od wspomnień tych, którzy wyjechali, to strach 
towarzyszący do dziś tym pierwszym, gdy mówią o wojennych wydarzeniach. 

2 7   Zob H. Welzer, S. Moller i K. Tschuggnall, „Dziadek nie był nazistą”. Narodowy so-
cjalizm i Holokaust w pamięci rodzinnej, tłum. P. Masłowski, [w:] Pamięć zbiorowa 
i kulturowa..., s. 351–410.

2 8   Relacja Marii Łuszczewskiej. 
2 9   Relacja Marii Kozyr, ur. 1926, nagrana przez Annę Wylegałę 18 X 2008, sygn. AHM_

PnW_1168. 
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„Repatrianci” wspominają swoje krzywdy z płaczem, bólem, ale również ze 
złością i bardzo często – z otwartą nienawiścią wobec Ukraińców, zaciętością. 
Łączyć to można po pierwsze z tym, że po wojnie nie mieli już oni kontaktu 
z przedstawicielami grupy, którą obwiniali o swoje cierpienia – w ich pamięci 
więc ostatnim, niezwykle silnym doświadczeniem kształtującym obraz Ukra-
ińców była ich przemoc wobec Polaków; po drugie, dla wielu „repatriantów” 
to właśnie przede wszystkim Ukraińcy, nie Sowieci, winni są temu, że Pola-
cy musieli wyjechać z Kresów. Ich wina jest więc podwójna i bardzo często 
rodzi do dziś dającą się odczuć nienawiść. Doświadczeni przez ukraińską 
przemoc Polacy ze wsi, którzy zostali w swoich stronach rodzinnych, często 
mają do Ukraińców taką samą urazę, jednak nie mówią o niej tak otwarcie. 
Ich opowieści zdominowane są przez strach – tym większy, w im większej 
pozostawali po wojnie izolacji w ukraińskiej społeczności lokalnej. Polacy 
mieszkający dziś na Ukrainie na wsi lub w małych miasteczkach wciąż często 
boją się mówić o wojennych trudnych relacjach z Ukraińcami: mówią o nich 
półsłówkami, oględnie, ich narracje pełne są niedopowiedzeń. Zdarza się, że 
na czas rozmowy o konflikcie polsko-ukraińskim proszą o wyłączenie dyk-
tafonu, anonimowość lub ściszają głos, jak cytowana poniżej respondentka: 

„Wtenczas z Niemców, u nas, jak tato dom stawił, w tym Białym Lesie, Biały 
Las nazywa się takie, robił jeden robotnik. On stolarz, drzwi robił, podłogę, to 
wszystko, no i wtenczas za Niemców, gdzieś może w nocy, stuka do nas. Tato 
otworzył, on taki biały, co się stało? On mówi: »Przyjechał do domu, nie ma 
po co wracać«. Żona była Ukrainka, dwoje dziewczęta byli Ukraińcy, i żona 
jak raz na Paschę ukraińską rozczyniła ten, jak się nazywa, na Paschę, a on nie 
spał w domu, on w takim rowie, takie byli, Niemcy robili takie rowy. I on wziął 
w tym rowie siedział, widzi, że jego żona mówi: »To dajte sia meni szcze ubra-
ty, czoboty!« To słyszy on. I wtenczas podpalili ten dom, to wszystko, i tam… 
[gest sugerujący, że zabili żonę i córki]. Tam nagnali… I podpalili to wszystko, 
to on wtenczas przyszedł do domu, i wże nawet nie wracał tam, ani nic, bo nie 
było do czego. On zaraz wziął, pojechał do Lwowa, i ze Lwowa pojechał do 
Polski. On był Polak, żona była Ukrainka. (Ale to kto podpalił to wszystko?) 
[szeptem niesłyszalnym na nagraniu: banderowcy]”30. 

3 0   Relacja nagrana w ramach projektu „Polacy na Wschodzie”. Rozmówczyni prosiła 
o anonimowość w przypadku cytowania tych fragmentów wypowiedzi, które 
dotyczą relacji z Ukraińcami.
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W wypowiedziach tego typu widać bardzo wyraźnie dziedzictwo po-
wojennej traumy przymusowego milczenia – wobec ukraińskich sąsiadów, 
ale również wobec władzy, a czasami nawet najbliższych (cytowana roz-
mówczyni wyszła za mąż za Ukraińca, jej córki czują się Ukrainkami, nie 
Polkami). Powojenna Ukraina, w odróżnieniu od powojennej Polski, w któ-
rej „repatrianci” w swoich nowych społecznościach lokalnych względnie 
swobodnie kultywowali pamięć o swoich utraconych ojczyznach, była 
przestraszonym społeczeństwem „szeptaczy”, używając określenia autor-
stwa Orlando Figesa, w którym milczenie było często jedyną gwarancją 
bezpieczeństwa31. Milczenie to dotyczyło często również relacji rodzin-
nych, zwłaszcza w sytuacjach małżeństw mieszanych: o trudnej przeszło-
ści nie mówiono, by nie konfliktować wewnętrznie rodziny, często jedynej 
bezpiecznej przestrzeni, która pozostała ludziom w czasach sowieckich. 
Sposób, w jaki rozmówcy modyfikują swoją narrację biograficzną o wojnie, 
by pasowała do życiowej sytuacji i życiowych wyborów, widać szczególnie 
wyraźnie w wypowiedziach Polaków z Ukrainy, którzy założyli po wojnie 
rodziny mieszane, wiążąc się z Ukraińcami. Gdy mówią oni o źródłach 
i przyczynach wojennej czystki, niemal bez wyjątku kładą ją na karb obcej 
interwencji: 

„To jest właściwie, że Ukraińcy z Polakami, że o tak wojowali, to była robota 
Niemców i tych, kahebistów. Oni jednego na drugiego, sami zabijali, mówili, 
że to bandrowcy, i wtenczas o takie o się robiło. Albo zabijali Ukraińców, 
mówili, że to Polacy, i dlatego to wszystko tak się, o takie powstało, taka 
nienawiść Polaków z Ukraińcami”32.

„Tą nienawiść zrobili dopiero Niemcy, jak przyszli. Bo oni zaczęli oddzielać, 
że Ukraińcy to są ludzie, Polacy to są świnie, i tak to całe życie było. A przed 
wojną nie było różnicy”33.

3 1   Na temat społecznej nieufności i traumatyzacji rodzinnego przekazu pamięci 
w Związku Radzieckim zob.: O. Figes, Szepty. Życie w stalinowskiej Rosji, tłum. W. Je-
żewski, Warszawa 2009.

3 2   Relacja Bronisławy Iwanickiej, ur. 1933, nagrała Anna Wylegała 10 IX 2007, sygn. 
AHM_PnW_0511. 

3 3   Relacja Krystyny Rudej, ur. 1932, nagrana przez Annę Wylegałę 9 IX 2007, sygn. 
AHM_PnW_0513. 
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Cedując winę na Niemców, którzy podzielili Polaków i Ukraińców, roz-
mówcy zabezpieczają w ten sposób integralność wspólnoty, do której weszli 
przez małżeństwo, jednocześnie nie negując zupełnie krzywdy wspólnoty 
pochodzenia. Ogromny jest kontrast między tego typu narracjami, a obra-
zem sytuacji we wspomnieniach Polaków, którzy opuścili Kresy. Nie ma-
jąc już żadnych związków (ani zobowiązań) z przedwojennymi sąsiadami, 
mogą obarczyć ich w całości winą za swoją krzywdę. W ich opowieściach 
próżno szukać potwierdzenia tezy o bratobójczości konfliktu: to Ukraińcy, 
kierowani bezwzględnym, nacjonalistycznym dążeniem do budowy włas-
nego państwa, wymordowali część Polaków w Galicji, pozostałych zmusza-
jąc do wyjazdu. 

„Oni dążyli do Ukrainy samostijnej [...], wszystkich Polaków, ażeby wybić, 
zniszczyć i zostawić Ukrainę samostijną, tak nazywali. Tak i zrobili tą samo-
stijną Ukrainę, że naszych Polaków w lesie, w lesie, w domach, we własnych 
domach, całkowicie spalili, całkowicie. Do mojej mamy przyszli, przyszli 
w nocy, ludzi, dwadzieścia osób, trzydzieści, na noc, na noc, aby się prze-
spać, bo jutro będzie transport, że będą wyjeżdżać do Polski [...]. Wszystko 
stracili, proszę panią, tylko tak, jak stój, spalone, on jakoś wydostał się przez 
okno, a ten gdzieś się schował. I jak to się mówi, nie mogli znaleźć jego, że 
przez okno wyrzucili. Ja tak samo, proszę panią, jak w tym czasie, jak to 
mówi, ta samostijna ta Ukraina się tworzyła, też nie mogliśmy spać w domu, 
tylko żeśmy się chowali w ten, w kartofli, między te, i słyszeliśmy: »Ne ma, 
ne ma, gdzie, nie, nie ma, chodź idziemy dalej, nie ma Polaków tutaj«. Tak 
strzelali, oni się nie patrzyli, gdzie, jak bądź strzelali, proszę panią. Kobieta 
była w ciąży, to proszę panią rozcięli brzuch i na parkanie powiesili tą mamę 
razem z dzieckiem. I to prawda była, to nie była nieprawda, to była prawda. 
To była istna prawda, taką chcieli Ukrainę zrobić, tak”34. 

Warto też zauważyć, że Polacy – „repatrianci” o wiele częściej, niż Po-
lacy mieszkający na Ukrainie dokonują w opisie ukraińskich mordów pew-
nych generalizacji, mówią o rzeczach, które słyszeli od innych świadków, 
nieraz bardzo szczegółowo – jednym słowem, mówią o swojej krzywdzie 
osobistej, rodzinnej, ale też krzywdzie całej społeczności polskiej z Kresów. 

3 4   Relacja Stefanii Bednarowskiej, ur. 1929, nagrana przez Teresę Wylegałę 10 III 2011 
i 8 V 2011, sygn. AHM_2315. 
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Wydaje się, że takiemu szerszemu spojrzeniu sprzyjała przede wszystkim 
możliwość społecznego kształtowania pamięci o tych wydarzeniach, której 
nie mieli Polacy z Ukrainy.

Ostatnia kwestia, różnicująca wspomnienia Polaków, którzy wyjechali 
i tych, którzy zostali, to pomoc ukraińskich sąsiadów. W narracjach „repa-
triantów” pojawia się ona niezwykle rzadko, i zawsze podkreśla się, że była 
ona zachowaniem wyjątkowym. Polacy, którzy wciąż mieszkają na Ukra-
inie, mówią o niej dość często, wyraźnie kreśląc granicę między „złymi” 
i „dobrymi” Ukraińcami: w domyśle pozostaje, że ci źli, to właśnie ci, którzy 
ulegli niemieckim wpływom, dobrzy – to ci, z którymi potem przyszło roz-
mówcom żyć. 

„Ja wiem, jak to się naczało tych ludzi tak mordować, to wszystkie uciekali, 
tak i my uciekali tu do miasta. A jednego razu, już tak o się miało ciemno 
robić, i ten Ukrainiec przyszedł do mamy i mówi: »Błaszczykowa, bierzcie 
dzieci i idźcie, bo dzisiaj ma coś być źle«. No mama mówi: »Gdzie ja się 
teraz już pójdę, do miasta nie zbierałam się…«. A on mówi: »Gdzie bądź 
idźcie, aby w domu nie byli«. To mama nas zabrała, i my poszli na pole, to 
było jak raz na wiosnę, i to gnój takie kupki byli na pole. I my poszli na to 
pole, tak dalsze od domu, i my całą noc siedzieli każde koło tej kupki, i sie-
dzieliśmy, żeby przenocować”35.

Wydaje się, że po raz kolejny interpretować można tego typu opowieści 
jako mniej lub bardziej (zapewne mniej) świadomy wysiłek, by symbolicz-
nie zachować moralną integralność wspólnoty uznawanej za własną.

3. „Repatriacja”
Ostatnim ważnym doświadczeniem wojennym, które różni Polaków od in-
nych mieszkańców Galicji, jest wyjazd z Kresów – „repatriacja”, wysiedle-
nie, deportacja; od sporu o terminy ważniejsze jest dla mnie to, że doświad-
czenie to determinowane było przez różnego rodzaju przymus, który albo 
pozbawiał ludzi ojczyzny, albo – w przypadku tych niewielu, którzy zdecy-
dowali się pozostać – zmieniał ją nie do poznania. W analizowanych rela-
cjach wyróżnić można kilka motywów dotyczących wyjazdu. Gdy rozmów-
cy mówią o jego przyczynach, wymieniają najczęściej dwie: strach przed 

3 5   Relacja Marii Sało. 
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Sowietami i strach przed Ukraińcami. Ten pierwszy oznacza zazwyczaj nie 
tylko strach przed kolejnymi represjami, ale również fundamentalną nie-
zgodę na pozostanie w obcym państwie. Wielu rozmówców pamięta, że 
ich rodzice decydowali się na wyjazd, ponieważ czuli się Polakami, chcieli 
mieszkać między Polakami, móc posyłać dzieci do polskiej szkoły, jednym 
słowem, mieszkać w Polsce – a z tego, że tej nie będzie już na Kresach, zda-
wali sobie doskonale sprawę.

„W 1945 roku, w wyniku zawartych układów, polskie ziemie wschodnie zo-
stały włączone do ZSRR. Sprzedali nas w Poczdamie i wcześniej w Jałcie! 
Niestety, ziemie wschodnie polskie zostały włączone do ZSRR i dano nam 
do wyboru – podpisanie obywatelstwa sowieckiego albo wyjazd. Oczywi-
ście, nie zastanawialiśmy się wcale – wybraliśmy to drugie. 1 maja w 1945 
roku wyjechaliśmy w ramach repatriacji z Kołomyi”36. 

Tym, co wypędzało Polaków z Kresów, był również strach przed Ukraiń-
cami. O ile motywy, nazwijmy to, patriotyczne, pojawiają się głównie w narra-
cjach osób bardziej wykształconych, z miasta, motyw strachu przed niedawny-
mi sąsiadami jest uniwersalny. Ludzie wyjeżdżali, bo chcieli żyć, bo przeżycie 
było dla nich ważniejsze, niż trauma utraty ojczyzny i domu rodzinnego. 

„Mordowali nas Ukraińcy, i my musieli uciekać tu, do Polski, swoje zosta-
wić… Cała wioska uciekła, i nie tylko nasza wioska! Masa wiosek była pol-
skich, i wszędzie Polaków mordowali, masa wiosek! To wszędzie Polaków 
wymordowali. Mówili: – Wymordujemy Polaków, to będziem mieli Ukra-
inę! [...] Jak nas tak mordowali, to już ludzie sami chcieli jechać, i koniec. 
Bo wprzód mówili, żeby się wyprowadzać, to nikt się nie wyprowadzał”37. 

Tym, co w analizowanych zapisach towarzyszy wyjazdowi, jest najczęś-
ciej rozpacz, do dziś przejmująca. Niezależnie od tego, czy powodem wy-
jazdu był strach, patriotyzm czy przymus bezpośredni: „repatrianci” zosta-
wiali małą ojczyznę, dom rodzinny, wreszcie – dorobek całego życia. Jecha-
li w nieznane, nie wiedząc, co ich czeka, co potęgowało jeszcze wrażenia 
graniczności doświadczanej sytuacji. 

3 6   Relacja Tadeusza Brzezińskiego. 
3 7   Relacja Karoliny Koźlarek, ur. 1928, nagrana przez Annę Wylegałę 10 II 2009, sygn. 

AHM_1162. 
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„W końcu musieliśmy wyjechać. I to tak było – wszystkośmy stracili, to, 
cośmy mieli, cały dorobek życia mego ojca, mojej mamy. Miałam 15 lat, jak 
wyjechaliśmy z Czortkowa. [...] Ten sam moment był strasznie ciężki. Wszy-
scyśmy płakali, i wszystko było tak… Dzieci nie wiedziały, czego płaczemy, 
to oni też płakali. To było straszne, bo przecież, czy pani to rozumie – cały 
dorobek życia, tak jakby się pani spaliła, a nawet to jest gorsze, bo to się nie 
spaliło, bo jak się spali, to nie ma. A to było tak, że wszystko musiałaś zosta-
wić, na co ci tylko oczy popatrzyły, to wszystko musiałaś zostawić. To było 
naprawdę straszne”38.

Bardzo interesujący jest motyw, który pojawia się jedynie w kilku rela-
cjach, jednak bardzo dobitnie: jest to towarzysząca wyjazdowi ulga. Mówią 
o niej ci, którzy doznali ze strony Ukraińców największych krzywd, stracili 
bliskich, doświadczyli bezpośredniej fizycznej przemocy, jak M. Ilnicki, po-
bity dotkliwie przez ukraińską policję: 

„Przede wszystkim przykro było opuszczać swoje tereny. Jechało się w nie-
znane. Całkowicie w nieznane, nie wiadomo, dokąd, gdzie i jak. Z drugiej 
strony, przynajmniej ja tak to odebrałem i tak odebrali to moi rodzice i ro-
dzeństwo, jechaliśmy zostawiając exodus cały tam na Wschodzie. Kiedy 
przekroczyliśmy granicę w Przemyślu, to wyglądało to tak, jakby człowieka 
z pręgierza odwiązał i puścił gdzieś na wolność. Takie psychiczne odprę-
żenie, że tu już przyjechaliśmy w to miejsce, gdzie możemy śmiało mówić, 
zachowywać się śmiało i nikt nie będzie mówił, że to źle, a tamto niedobrze. 
Nikt nie ma prawa nas prześladować, ani napiętnować. To było bardzo wiel-
kie... To psychiczne nastawienie do sytuacji, było bezprecedensowe”39.

Czasami ulgę tę widać dopiero w opisie sytuacji rozmówców po przyjeź-
dzie do nowego miejsca zamieszkania: wyczerpani życiem w nieustannym 
zagrożeniu, mogą wreszcie spać spokojnie, nie muszą się bać. Tęsknota 
i powtarzające się koszmary z czasów wojny przyjdą dopiero później. 

3 8   Relacja Józefy Klijewskiej. 
3 9   Relacja Mirosława Ilnickiego. 
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„Jakeśmy już przyszli tu do Polski, toż my tu przybyli, toż my tak na te ładnie 
spali, żeśmy nie mogli wstać [śmiech], nie trzeba było ani jeść, ani... Chyba 
żeśmy zgłodniały, żeby coś zjeść takeśmy spali. Tu spokój, tu cisza, a tam 
było tak ciężko żyć, że nie myśleliśmy, że to przeżyjemy, jakoś Pan Bóg 
dopomógł”4 0.

Opowieści tych, którzy zostali, są niejako komplementarne wobec 
wspomnień tych, którzy wyjechali. Wyjazdowi z pobudek patriotycznych 
odpowiada przywoływane dziś z pewną goryczą ówczesne przekonanie, że 
władza sowiecka jest stanem tymczasowym, i że należy zostać tam, gdzie 
się urodziło, bo ci, którzy wyjeżdżają, niedługo wrócą z powrotem.

„Matka ciężko zachorowała, no i taka narada w domu była, co robić. No, 
matka powiedziała, że bolszewików szlag trafi, Ameryka z Anglią zrzuci 
atomową bombę i nazad się wróci ta Polska. No to się nie stało, to się nie 
stało”41.

Najczęściej jednak powtarzającym się motywem są odmieniane przez 
różne przypadki kwestie rodzinne, osobiste. Polacy zostawali na Ukrainie, 
ponieważ czekali na bliskich, którzy nie wrócili jeszcze z wojny – z fron-
tu, robót przymusowych, zesłania, więzienia. Czasami bliscy ci nigdy nie 
wracali, oni zaś, nie znając ich losu, wciąż czekali – jak Elżbieta Wieremiej; 
niektórzy czekali do samego końca i umierali, mając nadzieję. Czasami zaś 
bliscy wracali, jednak było już za późno i władze sowieckie nie udzielały 
zgody na wyjazd, jak w przypadku Krystyny Angielskiej, której matka do-
piero w 1948 r. wróciła z zesłania. 

„A Niemcy wtedy opublikowali za Katyń. Wypuścili taką broszurkę, no i na 
pierwszej karcie było nazwisko mego ojca. A mama cały czas nie wierzyła, 
myślała, że ojciec wróci z wojny, mama nie wiedziała, że on popadł do obo-
zu w Katyniu. No a jak przyszli potem znowuż Moskali w czterdziestym 
czwartym czy piątym roku, to powiedzieli, opublikowali albo powiedzieli, 

4 0   Relacja Władysławy Sozańskiej, ur. 1925, nagrana przez Annę Wylegałę 14 II 2008, 
sygn. AHM_0669. 

4 1   Relacja Józefa Bernarda, ur. 1933, nagrana przez Annę Wylegałę 8 IX 2007, sygn. 
AHM_PnW_0508.
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że to zrobili Niemcy. No bardzo dużo ludzi przychodziło do nas, składali 
mamie kondolencje, że ojciec zginął. No i później zaczęli ludzie wyjeżdżać 
do Polski. Rodzina ojca jak wyjeżdżała, chciała aby mama z nami jechała. 
A mama jednak nie wierzyła, powiedziała: »A może Ziutek żyje i ja będę na 
niego tutaj czekać«. No i my tak zostali, nie wyjechali”42.

„I zaczęła się repatriacja. I rodzina zaczęła, ta z Przemyślan, właśnie wyje-
chała, no podała dokumenty, i pisała do Czerwonego Krzyża i tak dalej, żeby 
mamę zwolnili, że mama nie ten, nic nie winna, żadną polityką się nie zaj-
mowała, i żeby mamę wypuścili. A mama była w łagrach za Uralem, takich, 
tak zwanych lesopowałach, gdzie drzewa rąbią. I mamę, po tych wszyst-
kich… W 1945 wyjechali ci, ale oni i z Polski pisali, i po trzech latach mamę 
wypuścili. I mama wróciła na szczęście. I dlatego myśmy podczas pierwszej 
repatriacji nie wyjechali. […] Mama podała dokumenty, żeby na repatriację, 
drugą repatriację. [...] I nam odmówiono”43.

Skrajnym przypadkiem, o którym rozmówcy mówią dziś zazwyczaj 
z niechęcią, żalem, pewnym rozgoryczeniem, są sytuacje, gdy na wyjazd 
rodziny do Polski nie zgadzało się jedno z rodziców będące narodowości 
ukraińskiej – najczęściej ojciec, czasami, gdy dziecko wychowywane było 
przez dalszą rodzinę, dziadek lub wuj. 

„Dziadek był Ukraińcem. A on nie chciał jechać, i nie chciał babci podpisać. 
Babcia mówi: »Podpisz mnie«. On mówi: »Żeby ty mnie cały Stanisławów 
dała, to ja tobie nie podpiszę i nie puszczę ciebie«”4 4.

Podsumowanie
Dokonana analiza pozwoliła na konceptualizację specyfiki polskiego do-
świadczenia wojennego w Galicji i sposobu jego funkcjonowania w pamięci 
biograficznej Polaków – zarówno tych, którzy pozostali na Ukrainie, jak 
i tych, którzy wzięli udział w „repatriacji”. Na podstawie wstępnej anali-
zy kilkudziesięciu relacji wyróżnione zostały trzy główne motywy, które 

4 2   Relacja Elżbiety Wieremiej. 
4 3   Relacja Krystyny Angielskiej, ur. 1934, nagrana przez Annę Wylegałę 7 IX 2007, sygn. 

AHM_PnW_0507. 
4 4   Relacja Bronisławy Iwanickiej. 
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determinują polskie przeżywanie wojny w Galicji, i które jednocześnie są 
bardzo mocno reprezentowane w narracjach biograficznych rozmówców: 
okupacja sowiecka jako represje wymierzone przede wszystkim w Polaków, 
konflikt polsko-ukraiński, w trakcie którego ucierpieli głównie Polacy, oraz 
powojenny wyjazd do Polski. Obecne w relacji każdego rozmówcy, przy-
bierają one pewne określone formy w zależności od miejsca zamieszkania 
rozmówców w czasie wojny (wieś lub miasto), wykształcenia, jednak prze-
de wszystkim od tego, czy rozmówca pozostał po wojnie na Kresach, czy 
wyjechał do Polski. „Repatrianci” wydają się w dużo większym stopniu sku-
piać na tragedii własnej grupy, rezerwując dla niej wyłączny status ofiary 
i jednoznacznie wskazując winnych – Ukraińców. Tak negatywną nawet po 
latach pamięć ukształtować mogło z jednej strony wojenne doświadczenie 
biograficzne, prawdopodobnie trudniejsze, niż tych Polaków, którzy zosta-
li na Ukrainie, jak i biografia powojenna: separacja od dotychczasowego 
ukraińskiego otoczenia oraz uczestnictwo w kultywującej pamięć o do-
znanych z rąk Sowietów i Ukraińców krzywdach kulturze pamięci. Polacy, 
którzy pozostali w swoich stronach rodzinnych, dużo częściej szukają win-
nych konfliktu polsko-ukraińskiego w czynnikach zewnętrznych (Niemcy), 
Ukraińców zaś widzą również jako ofiary, a nie tylko sprawców. Ich strate-
gie narracyjne wydają się mieć swe źródła przede wszystkim w kontekście 
rodzinnym i społecznym (wielu rozmówców z tej grupy pochodzi z rodzin 
mieszanych lub/i ma ukraińskich małżonków). 
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Based on biographical interviews coming from different collections 
of the Oral History Archives of the KARTA Center Foundation and 
the History Meeting House, the text highlights three main elements 
of biographical experience which make the narrations of Poles from 
Galicia different from those of their Ukrainian and Jewish neighbors. 
These were: the Red Army entering the Eastern Borderlands and So-
viet repressions, the Polish-Ukrainian conflict, and departure from 
the Eastern Borderlands. For most speakers the following topics 
constitute the base of their identification with a national group un-
derstood as the community of remembrance. The text shows the dif-
ference between memories of people who stayed in the Ukraine after 
1945 and those who left the Eastern Borderlands – “repatriates”. It 
also analyzes dependencies between individual and social memory 
and the influence of different cultures of memory on shaping bio-
graphical narration.

Anna Wylegała

Poles in Galicia during 
the Second World 
War: experience and 
remembrance





Uwagi wstępne
Historię mówioną spośród innych metod badawczych historii wyróżnia 
obecność uczestnika/świadka minionych wydarzeń i jego opowieści o prze-
szłości. Podobnie jak obserwacja uczestnicząca, niejako zmusza praktykują-
cych ją do spotkania z osobą, która widziała i pamięta, często również do 
doświadczenia inności spojrzenia na przeszłość. W swym modelu idealnym 
wymaga od historyka-badacza empatycznego wsłuchania się w opowieść, 
a więc odejścia od skupiania się na faktach oraz dyskursach, jakie przema-
wiają przez narratora, proponując w zamian koncentrację uwagi na nim sa-
mym i jego historii. Coraz częściej podnosi się również problem obecności 
badacza w powstawaniu historii opowiadanej; nie tylko w aspekcie jego na 
nią wpływu. Przykładem tego może być postulat Piotra Filipkowskiego, któ-
ry zwraca uwagę na wymiar spotkania historyka z uczestnikiem/świadkiem 
minionych wydarzeń, zauważając, że historia mówiona „daje możliwość nie 
tylko na wgląd w ich samowiedzę, ale też w naszą [tj. badaczy, dop. A.S.] 
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samowiedzę”1. Widoczne jest to również w coraz częstszym stosowaniu ka-
tegorii performansu w analizach historii mówionej2.

Wpływ sytuacji badawczej na historyka posługującego się historią mó-
wioną lub/oraz jego późniejszą narrację, przywędrował do studiów nad 
przeszłością z antropologii i socjologii, gdzie jest dobrze znanym i opraco-
wanym problemem. Wraz z rosnącą interdyscyplinarnością nauk o czło-
wieku, wykorzystywaniem zbliżonych metod i narzędzi można by się spo-
dziewać, że również praca historyka zostanie poddana tym samym pyta-
niom, zwłaszcza wobec rosnącej popularności historii mówionej wśród 
badaczy zajmujących się najmniej odległymi aspektami przeszłości. I choć 
metodologia nauk społecznych zajmuje ważne miejsce w rozważaniach nad 
historią najnowszą, to o doświadczeniu badawczym historyka, w kontekście 
historii mówionej, mówi się niewiele, a jeśli już, to zdecydowanie przeważa 
na tym polu refleksja teoretyczna, spychająca praktykę badawczą do ściśle 
specjalistycznych czasopism, jeśli nie do rozmów kuluarowych. O wadze 
tego problemu pisała Joanna Tokarska-Bakir w słynnym artykule Historia 
jako fetysz, w którym ostrzegała przed groźnymi konsekwencjami ukry-
wania wrażeń, jakie na historyka wywierają wydarzenia, o których pisze, 
w imię neutralności badawczej3. 

W tekście poruszam problem doświadczenia historii mówionej oraz 
jego konsekwencji. Polem dla tej refleksji jest spotkanie historii mówionej 
z osiemdziesięciotrzyletnim wówczas panem Kazimierzem4, dotyczące 
dziejów jednego z wielu polskich sztetl, którego zagłada dokonała się w cza-
sie drugiej wojny światowej. Było ono częścią prowadzonego przeze mnie 
projektu historii mówionej, dotyczącego mojej rodzinnej miejscowości – 
Międzyrzeca Podlaskiego. Początkowo nie miał on formalnych ram. Chcia-
łam utrwalić pamięć o nieistniejącym żydowskim miasteczku, zanim i jej 
zabraknie. Rozmawiałam przede wszystkim z mieszkańcami okolicznych 

1   Przytoczona wypowiedź została wygłoszona w czasie kolaboratorium „Dzielenie się 
pamięcią” zorganizowanego przez Fundację SPOT oraz Instytut Socjologii Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza. Zapis wideospotkania dostępny na stronie: http://www.
youtube.com/watch?v=kDzC1MCsTsg&feature=relmfu (dostęp: 24 II 2014 r.).

2   Zob. np. W. Kudela-Świątek, Odpamiętane. O historii mówionej na przykładzie nar-
racji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym, 
Kraków 2013, s. 193–196.

3   J. Tokarska-Bakir, Historia jako fetysz, „Gazeta Wyborcza” z 14/15 II 2003 r.
4   Nazwisko narratora zgodnie z jego życzeniem zostało zastąpione inicjałem.
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wsi. Niektórych z nich znałam już wcześniej. Opisywane przedsięwzięcie 
okazało się dla mnie czymś więcej aniżeli „gromadzeniem relacji”5. Sta-
ło się źródłem interesującego doświadczenia związanego z praktyką ba-
dawczą. Kończąc uwagi wstępne, słów kilka należy poświęcić kompozycji 
tekstu. Fragmenty wywiadu przeplatają się w nim z opisem historycznym 
i analizą metodologii badawczej. Ten pozorny chaos ma na celu oddanie 
struktury doświadczenia badawczego, które, początkowo nieuporządkowa-
ne, pod wpływem pracy nad usłyszanym tekstem, stopniowo zyskuje tożsa-
mość, podobnie jak „ja” autora. 

Mezeritch
W ramach pracy nad doktoratem gromadziłam historie opowiadane, w tym 
dotyczące m.in. relacji polsko-żydowskich. Swoje badania, jak wspomina-
łam wyżej, prowadziłam w miejscowości, w której się urodziłam, w któ-
rej chodziłam do szkoły. Temat historii Żydów, niegdyś zamieszkujących 
to miasto, do początku pierwszego dziesięciolecia XXI w. właściwie tu nie 
istniał. Także z tej perspektywy historia Międzyrzeca jest podobna do dzie-
jów wielu innych polskich miast na wschodzie Polski. Przed wojną zamiesz-
kiwała je ważna dla kultury i historii miasta wspólnota żydowska, licząca 
wówczas około dwunastu tysięcy osób. Żydzi stanowili siedemdziesiąt pięć 
procent ogółu ludności6. Dziś, z ponad siedemnastu tysięcy mieszkańców 
miasta7, niewielu o nich pamięta. O ich niegdysiejszej obecności nie świad-
czy niestety wspaniała synagoga, która została zburzona w czasie wojny, 
lecz cmentarz oraz tablica i pomnik upamiętniające zagładę międzyrze-
ckich Żydów, a także wspomnienia najstarszego pokolenia mieszkańców 
miasta i jego okolic, które chciałam zarejestrować. 

5   Użyty w tym miejscu cudzysłów wskazuje na określone podejście zarówno do me-
tody historii mówionej, jak i samych źródeł. Zgodnie z mechanizmami działania 
pamięci, jej związków z wyobraźnią, historie opowiadane nie są „relacjonowaniem” 
przeszłości, lecz oralną artykulacją – opowiadaniem – doświadczenia biograficzne-
go wraz ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu. Zob.: M. Kurkowska-Budzan, 
Antykomunistyczne podziemie zbrojne. Analiza współczesnej symbolicznej przeszło-
ści, Kraków 2009, s. 32. 

6  Dane za http://www.sztetl.org.pl/pl/article/miedzyrzec-podlaski/3,historia-miejsco-
wosci/ (dostęp: 24 II 2014 r.). 

7   L. Nowak, J. Stańczyk, A. Znajewska, Ludność. Stan i struktura w przekroju teryto-
rialnym (stan w dniu 31 XII 2007), Warszawa 2008. 
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Moja pozycja, jako prowadzącej badania, była ambiwalentna. Z jednej 
strony, opowiadający, w tym pan Kazimierz, znali mnie jako córkę i wnucz-
kę określonych osób, zapewne pamiętali mnie też jako małą dziewczynkę. 
Z drugiej, wiedzieli, że skończyłam studia historyczne, tłumaczyłam im 
też cel swoich poszukiwań pamięci o Międzyrzecu. Dzięki temu, że byłam 
miejscowa łatwiej było mi dotrzeć do moich późniejszych rozmówców. 
Ponadto, jako że historia mówiona jest zarówno sytuacją dzielenia się pa-
mięcią i tożsamością, często przed rozmową przeprowadzający wywiady 
muszą udowodnić, że są godni zaufania, że można powierzyć im ciężar 
wspomnień, co odnosi się zwłaszcza do trudnych relacji polsko-żydow-
skich8. Mnie ten problem z oczywistych powodów ominął. Pan Kazimierz, 
podobnie jak inne osoby, z którymi rozmawiałam, przyjął mnie jako swoją 
i opowiedział mi m.in., jak pamięta drugą wojnę światową oraz żydowski 
Mezeritch i jego zagładę. Niewykluczone, że również dlatego, iż nie był on 
bezpośrednio uwikłany w wydarzenia, o których opowiadał. Był jedynie 
ich obserwatorem. Prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy z dyskusji na 
temat odpowiedzialności za zagładę osób przyjmujących bierną postawę 
w jej obliczu. Nie mogę jednak wykluczyć, że z faktu, iż byłam miejscowa, 
nie mówił o sytuacjach, które przedstawiałyby go w tzw. złym świetle, znaj-
dujących się poza moją wiedzą. 

Po kilku rozmowach miałam coraz większą świadomość pamięci miejsca. 
Opowiadano mi o przedwojennym Międzyrzecu, o lokalnych wydarzeniach 
w czasie drugiej wojny światowej: o tym jak jej wybuch zastał kogoś na łące, 
w trakcie sianokosów, jak chowano się w specjalnie przygotowanej kryjówce, 
między drewnem składowanym na opał. Mówiono także o Żydach, o ich skle-
pach, o synagodze, a także o getcie i jego likwidacji. Dzielono się ze mną rów-
nież strachem i poczuciem bezradności, jakie towarzyszyło byciu biernym 
świadkiem zagłady Żydów. Pod tym kątem szczególne było właśnie spotkanie 
z panem Kazimierzem. Była to też pierwsza z rozmów, którą przeprowadzi-
łam w ramach już sformalizowanego projektu9. Gdy wybuchła druga wojna 
światowa miał 12 lat, właściwie wokół tego wydarzenia koncentrowała się 

8   Obszerniej na ten temat zob.: M. Kurkowska-Budzan, Badacz–tubylec. O emocjach, 
władzy i tożsamości w badaniach oral history miasteczka Jedwabne, [w:] Obserwacja 
uczestnicząca w naukach historycznych, red. B. Wagner, T. Wiślicz, Zabrze 2008.

9   Jeszcze w czasie studiów magisterskich uczestniczyłam w warsztatach historii mó-
wionej, prowadzonych przez lubelski Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. Posiada-
łam już wówczas doświadczenie w przeprowadzaniu rozmów historii mówionej. 
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jego opowieść. Powstała ona w modelu historii mówionej, którą Alessan-
dro Portelli określił jako thick dialogue; pan Kazimierz opowiadał swoją 
historię, odpowiadając na moje pytania. Po części było to spowodowane 
tym, że często urywał swoją wypowiedź, popadając w zamyślenie. Mówił 
jednak chętnie, żadne ze stawianych przeze mnie pytań nie spowodowało 
jego zakłopotania. Często podkreślał, że chciałby dodać coś jeszcze, ale już 
nie pamięta. Wspomniał też, że interesował się lokalną historią. W czasie 
naszego spotkania, opowiedział mi, że:

„[p]rzed wojną to było po prostu miasto żydowskie; mieszkało w nim parę 
tysięcy Żydów. Prawie wszystkie sklepy mieli Żydzi w swoich rękach, tylko 
jeden Stanisław Prokopiak miał polski sklep. Rozmaite sklepy były; był że-
lazny na przykład. Pamiętam go dobrze, ponieważ mój stryj był kowalem 
i gdy ktoś robił u niego wóz i nie wiedział, jakie części ma kupić, jeździli 
tam razem z nim. Były też i inne sklepy, a najwięcej było rzemieślników, 
szewców i krawców, stolarzy i kowali. Jarmarki się odbywały; konie, świ-
nie i krowy, cielęta, rozmaicie to było. Żydzi handlowali, przyjeżdżali przez 
wsie. Taki był Jankiel, ale jak on na nazwisko miał, to nie pamiętam, za 
cielętami jeździł, kupywał cielaki na mięso, bo przecież Żydzi świńskiego 
mięsa nie jedli, tylko kurze, kacze, gęsi, takie, baranie i cielaki. Pamiętam, 
że przed wojną to było brudne miasto, bo Żydzi nie dbali o to wszystko. 
Prawie wszystkie domy były drewniane, rzadko gdzie był dom murowany 
jak teraz. Nie było za słodko, bo ludzie nie mieli pracy i chodzili na zarobek 
do gospodarzy”10.

W historii opowiadanej pana Kazimierza Żydzi występują w sposób na-
turalny, czego nie zmienia fakt, że powodowane to było również moimi 
pytaniami – tak jak wspominałam – rozmowa jako taka przybrała formę 
pytań i mniej lub bardziej rozbudowanych odpowiedzi na nie. W opowie-
ści mojego rozmówcy stykają się dwie rzeczywistości: wiejska i miejska. 
Pan Kazimierz uczył się i pracował w Międzyrzecu, przygotowywał się do 
wykonywania zawodu stolarza, mieszkał jednak w okolicznej wsi. Mówił 
o tym, co było mu bliskie, co znał z własnego doświadczenia. Jego obraz 
przedwojennego i wojennego miasta pokrywa się z ustaleniami historyków. 

1 0   Historia opowiadana Kazimierza J. 23 VII 2010 r. (świadectwo sporządziła A. Stolarz; 
oprac. A. Stolarz), Archiwum Ośrodka Brama Grodzka, J. K. (1927); archiwum autorki.
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Wybrał dla niego inną – narracyjną – formę. Informację o tym, że w latach 
dwudziestych XX w. ludność żydowska stanowiła prawie siedemdziesiąt 
pięć procent ogółu mieszkańców, która modliła się w dziesięciu domach 
modlitwy, w razie potrzeby leczyła w żydowskim szpitalu, a dzieci uczyły 
się w czterdziestu pięciu cheredarch11, opowiadający przekazuje poprzez 
opis żydowskich sklepów, w których robił zakupy. Z kolei bardziej szczegó-
łowy wątek spotkania, mianowicie temat relacji polsko-żydowskich w mia-
steczku, poruszył już na moją prośbę.

„Relacje z Żydami były przyjazne, ale już przed samą wojną to już tak nie 
było. Było hasło: »Bij Żyda!« Taka była nienawiść po prostu. Uczniowie Po-
lacy na Żydów jak się raz zebrali, to Żydzi uciekali ulicami, a oni za nimi 
rzucali kamieniami. Ci Żydzi, którzy mieli chałupę przy szosie, to okienni-
ce zamykali, żeby szyb im nie powybijali. Taki chłopak z czwartej klasy, czy 
z piątej, już nie pamiętam, jak jednego żydowskiego ucznia uderzył kamie-
niem w głowę, to on upadł i zalał się krwią. Temu chłopcu nauczyciele nic 
nie zrobili, bo to wtedy było takie hasło: »Bij Żyda!« Później Żydzi już mieli 
strach i wyjeżdżali jak już wojna nachodziła, chowali się po wsiach, gdzie 
tylko który mógł i to duże pieniądze za to dawali. Taka to robota z tymi 
Żydami, oni prześladowani byli...”12.

W swojej opowieści narrator ujawnia ambiwalentny stosunek do ludno-
ści żydowskiej. Z jednej strony, w jego wypowiedzi pojawiają się pojedyncze 
negatywne opinie („Żydzi nie dbali o to wszystko”). Dokonuje podziału na 
Polaków i Żydów. Nie wyraża też jednoznacznej dezaprobaty postępowania 
„polskich uczniów”. Z drugiej strony, często mówi o „nienawiści”, „braku 
miłosierdzia”, o tym, że Żydzi byli „prześladowani”, podkreśla ich ciężki los 
w czasie wojny oraz jego niesprawiedliwość. Uwidacznia się to m.in. w opi-
sie getta, które przedstawia jako duszne „osiedle” – „jakby ich ktoś poza-
mykał w jakiejś kajucie i się tam dusili bardzo”. Jednocześnie, bez wyraźnej 

11   Zob.: M. Kubiszyn, Historia: Międzyrzec Podlaski http://www.sztetl.org.pl/pl/ar-
ticle/miedzyrzec-podlaski/5,historia/ (dostęp: 24 II 2014 r.); A. Trzciński, Śladami 
zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 1990; Międzyrzec Podlaski, 
[w:] Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, oprac. P. Burchard, Warszawa 
1990; A. Trzciński, J. Sobota, Cmentarze żydowskie w Międzyrzecu Podlaskim, Lub-
lin 2009.

12   Historia opowiadana Kazimierza J., op. cit.
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oceny, wspomina o ludziach, którzy wykorzystywali ówczesną sytuację dla 
własnych korzyści (np. dostarczali za pieniądze jedzenie do getta). Frag-
ment swojej wypowiedzi na ten temat kończy stwierdzeniem: „niektórzy 
się pobogacili, a niektórzy to stracili życie...”. Po czym zapada w milczenie. 
Czynił to często w trudnych dla niego momentach spotkania. Dopowiadał 
także, że chciałby coś jeszcze dodać, ale już nie pamięta. W podobny spo-
sób opowiadał również o likwidacji getta.

„Gdy pracowałem w terminie, to mnie majster wysłał ze swoją córeczką do 
sióstr zakonnych, które mieszkały w takim drewnianym domu, tu zaraz za 
pałacem Potockich, bo ta córeczka tam często chodziła, a ja nie wiedzia-
łem gdzie to jest. Robiliśmy dla nich ramy do obrazu Ostatniej Wieczerzy. 
Siostry poczęstowały nas herbatą. Gdy wyszliśmy na drogę, zobaczyłem, 
że drogą jedzie cały samochód Niemców i karabin maszynowy nad szo-
ferką do strzału gotowy. Żydów gnali z miasta, stamtąd gdzie ten pomnik 
z orłem stoi [tj. obecnie plac Jana Pawła II, dop. A.S.]. Gnali ich w tę stronę, 
tutaj gdzie teraz jest jajczarnia, bo przedtem tej jajczarni nie było, tylko 
inne budynki tam dalej stały, chyba przed wojną była ubojnia zwierząt, ale 
jak Niemcy przyszli to postawili sobie baraki drewniane. Obok tych Ży-
dów z jednej strony i z drugiej strony szli Niemcy z karabinami, i tylko jak 
któryś Żyd gdzieś uciekał, to by zaraz rozstrzelali, któryś nie da rady iść, to 
strzelali i zostawiali na drodze, później furmanki jechały i zbierali te ciała 
i ich wywozili na kirkut za Międzyrzec. [...] Potem wprowadzili Żydów do 
tych baraków, tam już wtedy tych Niemców nie było, bo pojechali na front, 
były baraki puste. I w nocy przyjechał pociąg koło żelaznego mostu. Tam 
stał pociąg i tych Żydów z tych baraków w ten pociąg i wywieźli ich chyba 
do Treblinki... I [...] później gdzie jakiś, jakiś tylko się Żyd ukazał, a taki 
był Niemiec Szlejga Franc, Franek Szlejga, on Żydów nie lubiał, aby tylko 
gdzieś… miłosierdzia nad ludźmi nad tymi Żydami [nie miał]”13.

13   Historia opowiadana Kazimierza J., op. cit. Wydarzenia, o których tu mowa, miały 
miejsce 25 i 26 sierpnia 1942 r. Opowiadający miał wtedy 15 lat. Niemcy najpierw zgro-
madzili wszystkich Żydów na rynku; rozstrzelali około tysiąca chorych i niedołężnych, 
a pozostałe jedenaście tysięcy wywieźli do obozu zagłady. Na ich miejsce, do Mię-
dzyrzeca, przesiedlono Żydów z Radzynia Podlaskiego i jego okolic, którzy wkrótce 
podzielili ich los. Ostateczna likwidacja getta w Międzyrzecu rozpoczęła się w maju 
1943 r., przestało ono istnieć 17 lipca 1943 r. Także w tym przypadku, opowieść mojego 
rozmówcy w dużej części pokrywa się z ustaleniami historyków na temat tego wyda-
rzenia, zob. np. M. Kubiszyn, op. cit.; A. Trzciński, J. Sobota, op. cit. 
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Jak wiadomo, historia mówiona to nie tylko wypowiedziany tekst, kon-
kretne słowa, daty i nazwiska, to również cała strefa pozawerbalnych zna-
ków, cisza, zamyślenia, niespodziewana zmiana tematu. Często ich śladu 
nie ma nawet na najlepiej sporządzonej transkrypcji, dlatego też podkreśla 
się wagę samodzielnego przeprowadzania wywiadów przez badaczy, oczy-
wiście jeżeli istnieją ku temu możliwości. Zdarza się, że to właśnie w po-
zasłownych sygnałach zawarta jest część interpretacji wydarzeń. W tym 
kontekście należy odnotować, że narracji towarzyszyło swego rodzaju po-
czucie bezsilności wobec wydarzeń, których świadkiem był opowiadający. 
Wynika to nie tylko z jego słów – zapytany raz jeszcze, już po zakończeniu 
nagrania, o to, czy słyszał, by ktoś w okolicy pomagał Żydom, ukrywał ich, 
odpowiedział: „ja się bałem, ludzie się bali po prostu, przecież ja ich znałem, 
ludzie ich znali, ale jak to strach był patrzeć na to, co się działo”14. Echo tego 
strachu słyszałam w jego opowieści, głosie oraz ciszy, która pojawiała się 
między poszczególnymi fragmentami opowieści o wojnie i zagładzie nie-
istniejącego już sztetl.

Choć być może zabrzmi to banalnie, dzięki opowieści pana Kazimierza 
uświadomiłam sobie, że relacji polsko-żydowskich w czasie drugiej wojny 
światowej nie da się przedstawić w czarno-białych barwach, z prostym po-
działem na tych, którzy pomagali Żydom, i na tych, którzy przyjmowali 
postawę bierną, gdy mogli pomóc, z ich jednoznaczną negatywną oceną. 
Pomiędzy pomaganiem Żydom, a bogaceniem się na ich tragedii, istniał 
także obezwładniający strach, niepozwalający na nic więcej niż tylko „ob-
serwowanie”. Przykładem tego, w mojej opinii, jest właśnie zachowanie 
pana Kazimierza. Nie chodzi mi tu o usprawiedliwianie takich postaw ani 
też o ich generalizowanie, lecz o próbę ich zrozumienia. Doświadczenie 
to wpłynęło na mój sposób myślenia o zagładzie. Dzięki niemu oparło się 
ono zarówno na świadectwach ofiar i teoretycznych rozważaniach, pisa-
nych z poznawczego dystansu, oraz na opowieści osoby, będącej jej biernym 
świadkiem, który – parafrazując Zygmunta Baumana – patrzył ze zgrozą, 
ale nic, w swojej opinii, nie mógł zrobić.

Opisane wyżej spotkanie historii mówionej było dla mnie jednocześ-
nie swego rodzaju podróżą w czas miniony, gdy Międzyrzec nazywano 
również Mezeritch z jego gwarnym rynkiem, otoczonym kamieniczka-
mi z żydowskimi sklepami i z jego synagogą, której nigdy nie mogłam 

14   Historia opowiadana Kazimierza J., op. cit.
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zobaczyć15. Doświadczenie to uświadomiło mi, jak wielki dysonans istnieje 
pomiędzy pamięcią indywidualną a społeczną, zwłaszcza w kontekście re-
lacji polsko-żydowskich. O Żydach w Międzyrzecu właściwie się nie mówi-
ło, nie istnieli też w dyskursie społecznym aż do czasu odsłonięcia pomnika 
upamiętniającego ofiary zagłady w maju 2009 r., którego istnienia, mimo 
że został ustawiony na głównym placu miasta, świadoma jest stosunkowo 
niewielka liczba mieszkańców miasta i okolic16. Jednakże pamięć o nich 
jest wciąż żywa w najstarszym pokoleniu, co pokazuje przykład pana Ka-
zimierza. Żydzi pojawili się w opowieści o miasteczku w sposób oczywi-
sty, jako nieodłączny element minionego krajobrazu lokalnej społeczności; 
wyłaniali się ze wspomnień targów i jarmarków, z opisu nieistniejącej już 
lub w dużej mierze zmienionej przestrzeni miejskiej (synagoga), wreszcie 
szkoły (opisy dyskryminacji uczniów pochodzenia żydowskiego)17.

Historia mówiona jako doświadczenie historyczne i „wymiana”
Wrażenia, które towarzyszyły mi podczas opisanego spotkania, można by, 
idąc szlakiem wytyczonym przez Jamesa Clifforda dla antropologii, okre-
ślić jako rodzaj „intuicji”. Badacz podkreślał mglistość doświadczenia etno-
graficznego, co nie oznacza jego negacji; stwierdził, że jest to coś, „co ktoś 
ma lub nie i powoływanie się na nie ma często posmak mistyfikacji”, jedno-
cześnie zauważając, iż może być to rodzaj strategii budowania autorytetu 
w tekście, zwłaszcza w przypadku tak charyzmatycznych badaczy jak niegdyś 

15   Zdjęcia makiety synagogi dostępne są na stronie http://www.sztetl.org.pl/pl/article/
miedzyrzec-podlaski/11,synagogi-domy-modlitwy-i-inne/430,nowa-synagoga-w-
miedzyrzecu-podlaskim-nieistniejaca-/ (dostęp: 24 II 2014 r.).

1 6   Przekonałam się o tym podczas jednego ze spotkań, gdy moja rozmówczyni w trakcie 
swojej opowieści wspomniała, że „zdaje się, że gdzieś na skwerku jest pomnik Żydów, 
biskup go przyjeżdżał święcić”.

17   Z badań nad narracyjną artykulacją przeszłości wiemy, że we wspomnieniach i nie 
tylko, opowiada się o tym, co obejmuje horyzont mówiącego, zaś milczeniem pokry-
wa się to, co jest dla niego oczywiste oraz co za niego wykracza. Zob. np.: Narracja 
jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002; K.M. Langellier, 
R.E. Petereson, Storytelling in Daily Life: Performing Narrative, Philadelphia 2004; 
M. Głowiński: Document as Novel, „New Literary History”, vol. 18, no. 2; Literacy, 
Popular Culture, and the Writing of History (zima, 1987), s. 385–401, polskie wydanie 
tekstu: Dokument jako powieść, [w:] M. Głowiński, Narracje literackie i nieliterackie. 
Prace wybrane, t. II, Kraków 1997, s. 123–142.
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Bronisław Malinowski i Margaret Mead18. Chcąc zatem spojrzeć na doświad-
czenie badawcze z epistemologicznej perspektywy, można zatem potraktować 
je jako „weryfikację”, ewentualnie „podstawę” wiedzy. Odwołując się do własnej 
eksperiencji, muszę przyznać, iż nie jest novum stwierdzenie dysproporcji po-
między pamięcią społeczną a indywidualną, zwłaszcza na przykładzie polskich 
lokalnych społeczności. Zagadnienie to jest dobrze opisane w literaturze. Za-
pewne w trakcie dalszych badań przekonałabym się o tym niejednokrotnie. Po-
dobnie rzecz się ma zarówno z problemem relacji polsko-żydowskich w przed-
wojennej Polsce, jak i pomocy Żydom w czasie wojny.

Opisana sytuacja historii mówionej była dla mnie przede wszystkim 
swego rodzaju przeżyciem. W takim kontekście o doświadczeniu histo-
rycznym pisze Franklin R. Ankersmit, powołujący się na ustalenia Joha-
na Huizingi. Według autora Sublime Historical Experience, „jest to coś,  

1 8   J. Clifford, O autorytecie etnograficznym, tłum. J. Iracka, S. Sikora, [w:] Amerykań-
ska antropologia postmodernistyczna, wybór i red. M. Buchowski, Warszawa 1999, 
s. 138. Antropolog dochodzi do wniosku, że „doświadczenie etnograficzne można 
rozumieć jako budowanie wspólnego, znaczącego świata, czerpanie z odczuwania 
bliskiego intuicji, postrzeganiu i przypuszczaniu. W ten sposób wykorzystuje się 
wskazówki, ślady, gesty i strzępki sensów zanim dopracuje się mocnej interpreta-
cji. Takie fragmentaryczne doświadczenia można zaklasyfikować jako estetyczne  
i/lub związane z przeczuciami”, zob. ibidem, s. 139. Jako przykład, Clifford podaje 
twórczość Margaret Mead, zaś by potwierdzić swoją tezę na temat roli doświadcze-
nia etnograficznego u Mead przywołuje recenzję jej książki Dorastanie na Nowej 
Gwinei, Alfreda Louisa Kroebera. Jej autor w następujący sposób podsumowuje tę 
publikację: „Przede wszystkim jasno widać, że Margaret Mead ma w niezwykłym 
stopniu zdolność szybkiego dostrzegania najważniejszych nurtów oddziałujących na 
jednostkę w danej kulturze i nakreślenia ich w zwięzłych szkicach o zadziwiającej 
ostrości, których rezultatem jest przedstawienie o niezwykłej żywności i pozorze 
życia. Oczywiście, u podłoża tej zdolności leży dar zintelektualizowanej, lecz sil-
nej sensualności, jak również wysokiej klasy intuicji, rozumianej jako umiejętność 
stworzenia całościowego przekonywującego obrazu na podstawie wskazówek, po-
nieważ tylko tym mogły być niektóre z jej danych, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 
miała zaledwie sześć miesięcy na naukę języka i wejście do wnętrza kultury jako 
całości, koncentrując się ponadto na obserwowaniu zachowania dzieci. W każdym 
razie, gdy chodzi o obraz, jest on całkowicie przekonujący dla recenzenta, który nie 
skrywa podziwu dla pewności wglądu i biegłości pociągnięć pióra, z których powsta-
je opis”. Zob. A.L. Kroeber, rec. z M. Mead, Growing up in New Guinea, „American 
Anthropologist” 1931, vol. 36, no. 249, s. 248, cyt. za J. Clifford, O autorytecie etno-
graficznym, op. cit. 
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co historyk bardziej przeżywa, aniżeli jest w stanie świadomie wywołać czy 
powtórzyć [...], jest oszołomieniem chwili. W doświadczeniu historycznym 
historyk ma wrażenie bycia w bezpośrednim i absolutnie autentycznym 
kontakcie z przeszłością”19. Zdaniem obydwu badaczy wywołać je mogą 
przedmioty, jak np. stary rękopis, ale i wejście do budynku, niezmienianego 
od lat, a u Ankersmita także nostalgiczne wspomnienie20. Stwierdza on, że 
doświadczenie historyczne ma w sobie coś z objawienia, a to z kolei posia-
da znamiona autentyczności. Jego zdaniem doświadczenie przeszłości nie 
może być iluzją, jest tak samo rzeczywiste i wiarygodne jak to, co jest nam 
dane w bezpośrednim doznaniu zmysłowym21. Dlatego też holenderski ba-
dacz porównuje doświadczenie historyczne do estetycznego: „jest pozna-
niem, które prowadzi nas do mieszczącej się w rzeczywistości prawdy”22, 
stwierdza filozof historii. Ewa Domańska, analizująca pisarstwo Ankers-
mita, zauważa, że w jego teorii „doświadczenie historyczne ma zatem cha-
rakter antykognitywny, a więc nie dostarcza wiedzy o przeszłości, ale może 
skłonić, by patrzeć na nią w określony sposób [...] jest bowiem doświad-
czeniem, które nas zmienia”23 (w przeciwieństwie do Huizingi, u którego 
można odnaleźć elementy jego epistemologicznego ujęcia24).

19   F.R. Ankersmit, Modernistyczna prawda, postmodernistyczne przedstawienie i po-
-postmodernistyczne doświadczenie, [w:] Historia o jeden świat za daleko? wstęp, 
przekł. i oprac. E. Domańska, Poznań 1997, s. 27.

2 0   Idem, Historiografia i postmodernizm, przeł. E. Domańska, [w:] Postmodernizm. An-
tologia przekładów, wybór, oprac. i wstęp R. Nycz, Kraków 1998. 

2 1   Idem, Narracja, reprezentacja, doświadczenia. Studia z teorii historiografii, red. 
E. Domańska, Kraków 2004, s. 223.

2 2   Idem, Język a doświadczenie historyczne, przeł. S. Sikora, „Konteksty: polska sztuka 
ludowa: antropologia kultury, etnografia, sztuka” 1997, nr 1–2, t. 51, s. 83.

2 3   E. Domańska, Historia egzystencjalna, Warszawa 2013, s. 57.
2 4   Ankersmit zasadniczo wywodzi swoje rozumienie doświadczenia historycznego 

od Huizingi. Sam Johan Huizinga, który tylko w kilku akapitach pisze o doświad-
czeniu historycznym, używa określenia „historical sensation”, a więc doznanie hi-
storyczne. Rozumie je w następujący sposób: „W każdej historycznej świadomości 
istnieje doniosły komponent, najstosowniej charakteryzowany w kategorii dozna-
nia historycznego. Można również mówić o kontakcie historycznym. Wyrażenie 
wyobraźnia historyczna mówi zbyt wiele i to samo dotyczy wizji historycznej, o ile 
pokrewne pojęcie przedstawienia wizualnego sugeruje stopień determinacji, który 
jest tu wciąż nieobecny. Niemieckie słowo „Ahnung”, którego Wilhelm von Hum-
boldt użył w związku z tym, prawie by to wyraziło, gdyby termin ten nie stracił do-
kładnego znaczenia przez to, że bywał używany w innym kontekście. [...] Jeżeli jest 
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Rozumienie doświadczenia historycznego, charakterystyczne dla Anker- 
smita, które – by przytoczyć raz jeszcze słowa Ewy Domańskiej – nie dostarcza 
„wiedzy o przeszłości, ale może skłonić, by patrzeć na nią w określony sposób”, 
posiada zatem wymiar egzystencjalny. Jak zauważa Dorota Wolska, nawet „naj-
większe umysły dość zgodnie uznają doświadczenie za wyjątkowo oporne wo-
bec systematycznych wyjaśnień, jeśli nie »beznadziejne« w tym względzie”25. 
Ankersmitowskie „znamiona autentyczności” i poczucie „rzeczywistego 

to naprawdę element rozumienia historii, które często bywa określane terminem 
„Nacherleben”, to termin ten jest zupełnie źle rozumiany. „Nacherleben” za bardzo 
wskazuje na proces psychiczny. Doznanie historyczne nie przedstawia się nam jako 
ponowne przeżycie, ale jako rozumienie podobne do rozumienia muzyki, albo ra-
czej świata muzyki”. Zob.: J. Huizinga, De taak der cultuurgeschiedenis [w:] Huizin-
ga, Verzamelde Warken 7: Geschiedwetenschap, Hedendaagsche Cultuur, Harlem 
1950, s. 71–72, cytat za: F. Ankersmit, Sublime Historical Experience, Stanford Uni-
versity Press 2005, s. 120–121 (przekład na j. ang. F. Ankersmit, przekład polski za 
E. Fiksa). Huizinga pisze również „Ów niedający się całkowicie zredukować kontakt 
z przeszłością, polegający jakby na wejściu w pewną atmosferę, stanowi jedną z wie-
lu dostępnych człowiekowi form wychodzenia poza samego siebie, doświadczania 
prawdy. Nie jest to ani zadowolenie estetyczne, ani przeżycie religijne, ani wzniosły 
podziw odczuwany wobec przyrody ani metafizyczne rozpoznawanie czegoś – choć 
jednak jest to coś z rzędu odczuć podobnych. Przedmiotem takiego doznania nie są 
ludzkie myśli, które ma się nadzieję rozwikłać. To, co umysł stwarza, czego doświad-
cza w takim związku, trudno nazwać obrazem. Jeśli doznanie to przybiera w ogó-
le jakąś formę i jakąkolwiek by formę przybrało, pozostaje zawsze skomplikowane 
i bliżej nieokreślone: jakaś »Ahnung«, jakieś »przeczucie«, zarówno dróg, domów 
i pól, dźwięków i barw, jak i działających i oddziaływających na nas ludzi. Ten kon-
takt z przeszłością, któremu towarzyszy całkowite przeświadczenie o autentyczno-
ści i prawdzie, może być wywołany przez jeden wiersz jakiegoś dokumentu, rejestru 
wydarzeń, jakiś druk, przez kilka nut pieśni. Nie wnosi go do swej pracy sam piszący, 
używając pewnych słów. Ów czynnik znajduje się gdzieś poza książką o historii, nie 
w niej. To czytelnik dostarcza go piszącemu jako własna odpowiedź na jego wyzwa-
nie. [...] W rzeczywistości doznanie to, wizja, kontakt. „Ahnung” ogranicza się do 
momentów szczególnej, jasnej przenikliwości intelektualnej, momentów nagłej pe-
netracji ducha”. Zob. J. Huizinga, The Task of Cultural History, [w:] Men and Ideas, 
History, The Middle Ages, the Renaissance. Essays, tłum. J.S. Holmes, H. van Marle, 
New York 1990, s. 52–54, polskie tłum. cytatu za W. Juszczak, Wędrówka do źródeł, 
słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, s. 38.

2 5   Por.: D. Wolska, Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej, 
Kraków 2012, s. 8–9. 
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kontaktu z przeszłością”, a więc doświadczenie atmosfery dawnego Mezeritch, 
którego doznałam w czasie spotkania, wprowadzają zatem w egzystencjalny 
zakres doświadczenia historii mówionej, nadając jej tym samym kolejny wy-
miar: jako formy przeżywania rzeczywistości minionej, bycia w niej, co z kolei 
może wpłynąć na sposób jej postrzegania26. Dostrzegam to we własnej prakty-
ce badawczej. Doświadczenie historii mówionej było nie tylko „podróżą do od-
ległego kraju”, ale wpłynęło także na mój sposób myślenia o zagładzie. Przeło-
żyło się też na sposób prowadzenia rozmów historii mówionej, w zadawanych 
pytaniach oraz w przyjmowanej postawie badawczej, która stała się bardziej 
empatyczna i ukierunkowana przede wszystkim na słuchanie i rozumienie 
w miejsce oceny. Podobnie jak w przypadku innych badaczy, z doświadczenia 
wyprowadziłam teoretyczny model historii mówionej, choć oczywiście już 
wcześniej posiadałam określone przygotowanie do przeprowadzania wywia-
dów. Znalazł on zastosowanie w późniejszych projektach27. 

W związku z powyższym historię mówioną można postrzegać jako sytu-
ację „wymiany”. Uzasadnia to również przywoływana na wstępie kategoria 
performansu, stosowana w refleksji nad tą metodą gromadzenia informacji. 
Pokazuje ona, że nie tylko badacz wpływa na opowiadającego i jego opowieść, 
lecz także opowiadający na badacza, w konsekwencji zaś może oddziaływać 
również na jego narrację. Problem ten rozwija Anna Wyka, socjolożka pro-
wadząca rozważania nad metodologią badań jakościowych, która stwierdza, 
że charakterystyczne dla niej podmiotowe podejście, może zaowocować 
określonym rodzajem sytuacji badania, mianowicie „wymianą”. Wynika to 
z jej założeń o budowaniu kontaktu badawczego na wzór zwykłej relacji mię-
dzyludzkiej opartej na wzajemności, tudzież na jednoczesnym porzuceniu 
hermeneutyki podejrzliwości, która zostaje zastąpiona wzajemnym szacun-
kiem, zaufaniem. Jest to umowa, dzięki której, jak pisze socjolożka, „badanie 
staje się »wspólną drogą«, w której badani »znają swoje życie«, »znają teren«, 

2 6   Ibidem. 
2 7   F. Maubach, Świadek historii. Swobodne wspominanie a krytyka źródła historycz-

nego – o ambiwalencji metody w zachodnioniemieckiej oral history około roku 1980, 
„Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2013, R. III, s. 46. W ramach prac nad roz-
prawą doktorską gromadziłam także historie opowiadane dotyczące historii Katoli-
ckiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie PRL. W tym przypadku rozmawiałam 
przede wszystkim z emerytowanymi pracownikami naukowymi uniwersytetu. 
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a badacze »mają przewodnik«, przy czym żadne z narzędzi nie jest sztywne 
i może być modyfikowane w trakcie procesu badawczego”28.

Jeśli spojrzymy na metodę historii mówionej jako na sytuację „wymia-
ny”, dzielenia się pamięcią i tożsamością, możemy potraktować ją, idąc śla-
dem Michela Foucaulta i antropolożki genderowej Hellen Callawey, jako 
sytuację pozwalającą dowiedzieć się, w jaki sposób definiujemy swoją toż-
samość, a następnie jak wpływa to na gromadzenie danych o badanym wy-
cinku minionej rzeczywistości, w kolejności na powstający tekst29. Opo-
wieści o przeszłości powstają dzięki medium dialogu, ze wszystkimi wyni-
kającymi z tego konsekwencjami. Później zaś ten wielopoziomowy dyskurs 
zostaje transmutowany w tekst30.

Rozważając własne doświadczenie historii mówionej w szerszej perspek-
tywie, mogę stwierdzić, iż odcisnęło się ono także na moim podejściu do 

2 8   A. Wyka, Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa 1993, s. 20–25; por. 
A. Giza, Życie jako opowieść: analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie so-
cjologii wiedzy, Wrocław 1991; K. Lutyńska, Wprowadzenie do panelu. Co zniknęło, co 
zostało, co jest nowe w badaniach empirycznych prowadzonych w Polsce w latach dzie-
więćdziesiątych, „Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr 3; eadem, Surveye w Polsce. Spojrze-
nie socjologiczno-antropologiczne. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1993.

2 9  Hellen Callaway prowadzi interesujące rozważania na temat doświadczenia etno-
graficznego w przypadku badań genderowych. Zob. Ethnography and experience. 
Gender implications in fieldwork and texts, [w:] Anthropology and autobiography, 
red. J. Okely, London–New York 1995, s. 29–46.

3 0   Por. ibidem, s. 30. Potwierdzenie takiej teorii odnaleźć można ponownie u Jamesa Clif-
forda, analizującego przykład doświadczenia etnograficznego u Maurice’a Leenhardta, 
którego słowa zyskują na znaczeniu w kontekście jego praktyki badawczej: niezwykle 
długiego pobytu w terenie oraz doskonałej znajomości języka, a więc dwóch z podsta-
wowych wymagań warsztatowych jego profesji. Leenhardt, na podstawie prowadzo-
nych badań, konkluduje: „w rzeczywistości kontaktu z innym nie osiągniemy przez 
analizę. Raczej rozumiemy go w jego całości. Z początku możemy naszkicować jego 
obraz za pomocą zarysu lub symbolicznego szczegółu, który zawiera w sobie całość 
i przywołuje jego naturę w prawdziwej formie. Ta ostatnia umyka nam, jeśli podcho-
dzimy do naszego bliźniego, posługując się jedynie kategoriami intelektualnymi”. 
M.  Leenhardt, Do Kamo: Person and Myth in the Melansian World, Chicago 1947, 
s. 2. Polskie tłum. cytatu za J. Clifford, O autorytecie etnograficznym…, s. 140. Zbli-
żoną refleksję odnaleźć można u Carlo Ginzburga, który, jak zauważa James Clifford, 
proponuje model „wiedzy przypuszczalnej”, a więc zdyscyplinowany, nieuogólniający 
sposób pojmowania, mający na celu zrozumienie, „w jaki sposób ostrożnie wchodzi się 
w nieznaną sytuację etnograficzną”. J. Clifford, O autorytecie etnograficznym…, s. 141. 
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historii jako nauki. Spotkania historii mówionej sprawiły, że zaczęłam bar-
dziej doceniać wagę pozornych niuansów, które często przesądzają o biegu 
wydarzeń. Dzięki refleksji nad historią mówioną w kontekście „wymiany”, 
utwierdziłam się w sytuacyjności powstawania wiedzy o przeszłości jako 
takiej. Ponadto, w mojej opinii, ta metoda badawcza właśnie poprzez swą 
sytuacyjność pokazuje, że źródła historyczne (nie tylko biograficzne źród-
ła mówione) to często zapis życia konkretnych osób, w związku z tym ich 
analizy powinny być poparte refleksją, jak dalece można je interpretować 
w imię historii31. Pogląd ten zyskuje na znaczeniu wówczas, gdy studiom 
poddaje się opowieści i losy osób, które się zna, z którymi pozostaje się 
w kontakcie, czego sama doświadczyłam. Oczywiście nie oznacza to, że 
inne narracje podlegają odmiennym standardom.

Różnego rodzaju relacje z praktyki badawczej pokazują, iż takie do-
świadczenie historii mówionej nie jest odosobnione. Valerie Yow, autorka 
podręcznika oral history, w jednym ze swoich artykułów przytacza przykład 
studentki, przeprowadzającej wywiady z osobami ocalonymi z zagłady. Ich 
wspomnienia do tego stopnia na nią wpłynęły, iż całkowicie zmieniła swoje 
poglądy na temat sprawiedliwości i praw człowieka32. Marta Duch-Dyn-
gosz, uczestnicząca w projekcie historii mówionej, którego tematem były 
relacje polsko-żydowskie na Zamojszczyźnie, podsumowując go stwierdza, 
że dzięki doświadczeniu historii mówionej przekonała się, „że choć mogło-
by wydawać się inaczej, ludzie pamiętają i mówią o przeszłości, także tej 
trudnej i bolesnej, często opowiadają lokalne historie o przechowywanych 
w czasie wojny Żydach, wskazują domy i nazwiska tych, którzy Żydów za-
mordowali, bo na przykład skończyły się im pieniądze, i tych, dzięki któ-
rych pomocy udało się Żydów ocalić. W niektórych wypadkach sprawcy 
często już nie żyją, ale balast ich czynów przechodzi na kolejne pokolenia. 
[A także], że antysemici, to również często mili staruszkowie, częstujący 

3 1   O takiej postawie wobec narracji biograficznych pisała Kaja Kaźmierska, zob. np.: 
K. Kaźmierska, Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, 
„Przegląd Socjologiczny” 2004, t. LIII, z. 1.

3 2   V. Yow, „Do I Like Them Too Much?”: Effects of the Oral History Interview on the In-
terviewer and Vice-Versa, „Oral History Review”, 24/1, (Summer) 1997, s. 57–58. Por. 
Ronald Grele, Envelopes of Sound: The Art of Oral History, Chicago 1975; R.A. Geor- 
ges, M.O. James, People Studying People. The Human Element in Fieldwork, Berkeley 
1980.
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ciastem i herbatką”33. Wychodząc poza zakres badań nad zagładą Żydów, 
również osoby zaangażowane w proces tworzenia Encyklopedii Solidar-
ności, powstającej w ramach współpracy IPN i Pokolenia Stowarzyszenie, 
podkreślały, że spotkania z tzw. świadkami historii były dla nich cennym 
doświadczeniem. Zwracały uwagę zarówno na jego aspekt egzystencjalny, 
jak i epistemologiczny34. 

Dodatkowo, analiza tekstów opartych na źródłach historii mówionej 
pozwala zauważyć, że doświadczenie przeprowadzenia wywiadów wpływa 
także na ich wymiar retoryczny, podobnie jak dzieje się to w rozważaniach 
z dziedziny antropologii i etnologii. Pisane są one zazwyczaj z perspekty-
wy pierwszej osoby liczby pojedynczej, często wplatane są w nie fragmenty 
dzienników badawczych, wraz z opisem emocji badacza, które towarzyszyły 

3 3   M. Duch, Historia mówiona – Historie niezapomniane, „Znak”, nr 671, kwiecień 
2011, dostęp on-line: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/Tekst/pokaz/529/calosc 
(dostęp: 24 VI 2013 r.).

3 4   Z wypowiedzi Marcina Dąbrowskiego i Przemysła Miśkiewicza w ramach Semina-
rium Otwartego z historii Polski XX w.: Prezentacja i dyskusja wokół „Encyklopedii 
Solidarności”, organizowanego przez Katedrę Historii Historiografii i Metodologii 
Historii oraz Katedrę Dziejów Systemów Totalitarnych Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, 25 III 2013 r., notatki autorki. O doświadczeniu histo-
rycznym mówi również Jan T. Gross. W wywiadzie udzielonym tygodnikowi „New 
Yorker” opowiada o swoim przeżyciu związanym z lekturą opowieści Szmula Waser-
sztajna oraz z materiałami do dokumentalnego filmu o stosunkach polsko-żydow-
skich Agnieszki Arnodl. Stwierdza, że w chwili kiedy zobaczył na ekranie kobietę 
mówiącą: wzięli klucze do stodoły od mojego ojca – co on mógł zrobić?, doznał obja-
wienia, zrozumiał natychmiast wszystko, co się tam stało. Gross w oryginale używa 
słów I had an epiphany. Jan Gross on Poland’s Shame, „New Yorker”, z 6 III 2001 r. 
Doświadczenie to i przyznanie się do niego, zostało potraktowane jako przyczynek 
do negatywnej krytyki Sąsiadów. Bogdan Musiał w recenzji tejże publikacji stwier-
dza, że Gross z góry przesądził wiarygodność słów tzw. świadków historii, nie pod-
dając ich krytyce jako źródła historycznego, jak również iż manipulował źródłami 
w celu potwierdzenia wcześniej założonej tezy. Zob.: B. Musiał, Tezy dotyczące po-
gromu w Jedwabnem. Uwagi krytyczne do książki Sąsiedzi autorstwa Jana Tomasza 
Grossa, „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 3, s. 252–280. Przykład ten może służyć również 
jako przestroga przed przejęciem ze źródła mówionego nie tylko faktów, ale i ich in-
terpretacji. Przestrzegała przed tym Krystyna Kersten i Joseph Goy. Zob.: K. Kersten, 
Relacje jako typ źródła historycznego, [w:] Pisma rozproszone, wybór i przygotowanie 
do druku T. Szarota, D. Libionka, Toruń 2005, s. 95; J. Goy, Neosocjologia, „historia 
oralna”, czyli archiwa oralne historii, „Historyka” 1982, t. XII, s. 69–79.
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konkretnym spotkaniom historii mówionej35. Ich autorzy rzadko posługują 
się strategiami retorycznymi, dzięki którym personalne sądy zostają wyrażo-
ne w formie wiedzy obiektywnej. Przeciwnie, poprzez przywołane wcześniej 
zabiegi, podkreśla się subiektywność opinii i ich zależność od kontekstu.

Doświadczenie historii mówionej posiada dwa pokrewne znaczenia. 
Może być ono „najbardziej precyzyjnym instrumentem, jakim dysponuje 
historyk do zrozumienia przeszłości” – jak zauważa Franklin R. Ankersmit 
– z zastrzeżeniem, że „historia nie jest doświadczeniem fragmentu prze-
szłości, który najbardziej wpasowuje się we własne wspomnienia historyka, 
jego wymagania, praktyczne pewniki, jest raczej doświadczaniem fragmen-
tu, który przeciwstawia się intuicjom co do tego, jaki jest świat”36. Można 
je rozumieć także w sensie zapośredniczonym z antropologii. Jeśli spojrzy 
się na historię mówioną jako na sytuację „wymiany”, dostrzec można siłę 
wzajemnych oddziaływań, które mogą sterować każdym z uczestników ko-
munikacji. Micaela Di Leonardo, amerykańska antropolożka, stwierdziła, 
że najważniejszym wkładem antropologii do historii mówionej jest właś-
nie zwrócenie uwagi na samoświadomość badaczy, zarówno w wymiarze 
ich wpływu na budowaną – w ich obecności i przy ich udziale – opowieść 
o przeszłości, jak i w późniejszym konstruowaniu tekstów37. Świadomość 
postawy badawczej może nie tylko wpływać na sposób prowadzenia ba-
dań. Przekazana w narracji – o co postuluje Di Leonardo – może odkry-
wać przed czytelnikiem uwarunkowania i cel prowadzonych badań. Tym 
bardziej, wobec faktu, że historia mówiona przez ją praktykujących, często 
postrzegana jest zarówno jako sposób gromadzenia informacji o wydarze-
niach z przeszłości, jak i jako forma moralnego, a czasem również politycz-
nego zaangażowania.

3 5   Zob. np. P. Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentra-
cyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław 2010; W. Kudela-Świątek, 
op. cit. 

3 6   F.R. Ankersmit, Between Language and History: Rorty’s Promised Land, “Common 
Knowledge”, vol. 6, no. 1, Wiosna 1997, s. 78, polskie tłum. cytatu za: E. Domańska, 
Mikrohistorie. Spotkanie w międzyświatach, Poznań 2005, s. 106–107.

3 7   M. Di Leonardo, Oral History as Ethnographic Encounter, „The Oral History Review” 
1987, vol. 15, no. 1 (Spring), s. 19, 20. 
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What makes oral history different from any other history research 
method is the fact that a historian is actively involved in gathering 
information about events from the past. A category of performance 
borrowed from anthropology and ethnology shows that not only may 
a researcher influence a person narrating their story (e.g. by asking 
particular questions), it is also the storyteller who may influence the 
researcher, both in an existential as well as an epistemological di-
mension. The article discusses the problem of oral history research 
experience on the basis of an interview that the author carried out 
with the eighty-three-year old Kazimierz on the topic of the history 
of Międzyrzec Podlaski. The author presents the influence this inter-
view had on her practicing oral history method as well as the history 
itself in a wider context.
A reflection on the experience of oral history understood as a kind of 
research intuition (J. Huizinga) and a form of experiencing a research 
situation (F. Ankersmit), allows for a closer look at the issue of a re-
searchers’ self-awareness and as a result on factors influencing their 
way of gathering information and the process of constructing history 
narration.

Agata Stolarz

„Journey to Mezeritch”. 
About an experience of 

oral history 



„Życie przegrało ze śmiercią, ale pamięć wygrała w walce z nicością”.
Tz ve t a n  To d o r ov

Od czasu przemian ustrojowych w Polsce słowa „Katyń” i „Zbrodnia Ka-
tyńska” należą do kanonu elementarnej wiedzy z historii Polski XX w. 
Mord sowieckich służb bezpieczeństwa na polskich oficerach1 doczekał 
się wielu wartościowych opracowań, wciąż jednak kilka kwestii wymaga  

1   O ofiarach Zbrodni Katyńskiej mówi się najczęściej, że byli to oficerowie Wojska 
Polskiego. Jest to określenie jak najbardziej trafne, trzeba jednak pamiętać, że byli 
to przeważnie rezerwiści powołani do służby w sierpniu 1939 r. Na co dzień byli 
urzędnikami, nauczycielami, lekarzami, prawnikami i przedstawicielami innych 
zawodów. Dla przykładu, w obozie starobielskim na 3895 jeńców tylko 1303 było za-
wodowymi oficerami w służbie czynnej. Zob.: Dok. nr 20, [w:] Katyń. Dokumenty 
zbrodni, t. 2: Zagłada. Marzec–czerwiec 1940, oprac. W. Materski i in., Warszawa 
1998, s. 74.
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dalszych badań2. Od momentu upadku komunizmu w Polsce, temat tej 
zbrodni był jednym z najczęściej poruszanych w analizach historii najnow-
szej3. W imponującej historiografii Zbrodni Katyńskiej brakuje publikacji, 
które w sposób kompleksowy i z wykorzystaniem aparatu naukowego opi-
sywałyby losy rodzin zamordowanych Polaków4.

Celem niniejszych rozważań jest przyjrzenie się wybranym aspektom 
z życia tych rodzin, poczynając od ostatniego pożegnania z bliskim, który 

2   Jednym z aspektów zbrodni, który nie został jeszcze zbadany, jest tzw. białoruska 
lista katyńska. Szerzej zob.: S. Kalbarczyk, Białoruska lista katyńska – brakujący ele-
ment prawdy o zbrodni katyńskiej, „Zeszyty Katyńskie” 2008, nr 23, s. 135–145. 

3   Z całej literatury przedmiotu wymienić warto: W. Abarinow, Oprawcy z Katynia, 
Kraków 2007; W. Materski, Katyń. Nasz ból powszedni, Warszawa 2008; Zbrodnia 
Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk, Warszawa 2010; A. Prze-
woźnik, J. Adamska, Katyń. Zbrodnia, prawda, pamięć, Warszawa 2010; A.K. Ku-
nert, Katyń. Ocalona pamięć, Warszawa 2010; A. Przewoźnik, J. Adamska, Zbrodnia 
Katyńska. Mord, kłamstwo, pamięć, Kraków 2011; Charków–Katyń–Twer–Bykow-
nia. W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, red. A. Kola, J. Sziling, Toruń 2011; W. Mater-
ski, Katyń. Od kłamstwa ku prawdzie, Warszawa 2012. Nie należy zapominać także 
o pionierskich pozycjach, które powstały wcześniej: Zbrodnia Katyńska w świetle 
dokumentów, z przedm. W. Andersa, oprac. J. Mackiewicz, Londyn 1948; J.K. Za-
wodny, Katyń, Lublin–Paryż 1989; Cz. Madajczyk, Dramat katyński, Warszawa 1989; 
S. Swianiewicz, W cieniu Katynia, Warszawa 1990; A. Basak, Historia pewnej misty-
fikacji. Zbrodnia katyńska przed Trybunałem Norymberskim, Wrocław 1993; J. Ma-
ckiewicz, Katyń – zbrodnia bez sądu i kary, oprac. J. Trznadel, „Zeszyty Katyńskie” 
1997, nr 7; N. Lebiediewa, Katyń. Zbrodnia przeciwko ludzkości, Warszawa 1998. Sze-
rzej zob.: Zbrodnia katyńska. Bibliografia 1940–2010, red. I. Kowalska, E. Pawińska, 
Warszawa 2010.

4   W nowszych publikacjach o Zbrodni Katyńskiej (zob.: przypis 3) pojawiają się in-
formacje o życiu tych rodzin w kontekście wydarzeń politycznych. Dodatkowo ist-
nieje obszerna literatura traktująca o czterech masowych deportacjach sowieckich 
(rodziny zamordowanych podlegały kwietniowej deportacji). Jednak nie ma pracy 
naukowej, całościowo traktującej o losach rodzin pod niemiecką i sowiecką okupa-
cją, a także w PRL. Wyjątek stanowi obroniona w maju 2014 r. w Instytucie Histo-
rycznym Uniwersytetu Wrocławskiego praca magisterska autora tego artykułu pt.: 
W cieniu Zbrodni Katyńskiej. Życie codzienne rodzin oficerskich w latach 1939–1989 
w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. Wybrane aspek-
ty, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Ruchniewicza. Ciekawą pracę 
stanowi także opublikowany zbiór 20 wywiadów przeprowadzonych przez Teresę 
Kaczorowską z synami i córkami zamordowanych Polaków, przy czym nie jest to 
opracowanie naukowe. Zob.: T. Kaczorowska, Dzieci Katynia, Warszawa 2010.
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wyruszył na wojnę, reakcji na odkrycie przez Niemców grobów w Katyniu 
w 1943 r., stosunku do tzw. kłamstwa katyńskiego propagowanego w Polsce 
Ludowej oraz reakcji na ostateczne przyznanie się Związku Sowieckiego do 
popełnionego mordu. Analiza wywiadów pokaże, przez co przechodziły ro-
dziny zamordowanych Polaków, co z kolei pozwoli spojrzeć na Zbrodnię Ka-
tyńską ze znacznie szerszej perspektywy. Badaniem zostało objęte pokolenie 
córek i synów zamordowanych Polaków5. Artykuł nie pretenduje do całościo-
wego ujęcia tematu, a jedynie wskazuje kilka najważniejszych jego aspektów.

Podstawową metodą wykorzystaną w moich badaniach jest oral history, 
która od lat 90. zyskuje popularność w polskiej nauce6. Marta Kurkowska-
-Budzan, zauważyła, że w tej metodzie pozyskiwania i analizowania źró-
deł „nie chodzi o wydobycie na światło dzienne nieznanych dokumentom 
pisanym faktów ani o konfrontację relacji ustnych ze źródłami bardziej 
wiarygodnymi. […] Opowieści rozmówców nie pełnią funkcji klasycznego 

5   Wszystkie 11 relacji wykorzystanych w niniejszym artykule zebrałem od czerwca 
2012 r. do lipca 2013 r. Dotarłem do córek i synów Polaków zamordowanych w Ka-
tyniu, Charkowie, Kalininie (obecnie Twer), a także rozstrzelanych na podstawie tej 
samej decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., w więzieniach dzi-
siejszej Ukrainy i Białorusi. Moi rozmówcy urodzili się w latach 1928–1937. Wszyst-
kie wywiady cytowane w tym artykule odbyły się w ich prywatnych mieszkaniach. 
Zostały transkrybowane oraz autoryzowane i znajdują się w moim posiadaniu. Wy-
wiady zostały przeprowadzone na potrzeby pracy magisterskiej. Całość obejmuje 
19 relacji biograficznych o łącznym czasie 38 godzin. 16 relacji zostało wykorzysta-
nych w pracy magisterskiej.

6   Historię mówioną z punktu widzenia metodologii przedstawia L. Abrams, Oral Hi-
story Theory, Londyn 2010. W Polsce wciąż brakuje prac traktujących o metodolo-
gii historii mówionej w ujęciu historycznym. Jedną z pierwszych badaczek, która 
w Polsce zasygnalizowała wykorzystanie źródeł mówionych, była Krystyna Ker-
sten. Zob.: K. Kersten, Relacje jako typ źródła historycznego, [w:] Pamiętnik X Po-
wszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 17–21 września 1968 r. Refera-
ty plenarne. Sekcje VII–XI, Warszawa 1968, s. 316–329. Pamiętnik dostępny także 
na stronie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej: http://kpbc.umk.pl/dlibra/
doccontent?id=50273&from=FBC. Oral history jest nadal przede wszystkim metodą 
badawczą z dziedziny socjologii i antropologii kultury. Obszerniej o perspektywie 
socjologicznej zob.: P. Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obo-
zu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław 2010, s. 21–71. 
O zbieraniu relacji z perspektywy antropologa kultury zob.: L. Ratkowska-Widlarz, 
Narracje (relacje świadków) w warsztacie antropologa kultury. Pamięć i antropolo-
gia, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 1, Wrocław 2011, s. 35–55.
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źródła historycznego. Oral history to historia tu i teraz reprezentowana w ust-
nej narracji, współtworzonej w dialogu z historykiem”7. Właśnie historia hic et 
nunc, czyli tu i teraz jest największym zagrożeniem dla wiarygodnej narracji. Co 
bowiem można zrobić, kiedy świadek, mimo swych najlepszych intencji, kreuje 
nam swoją wizję przeszłości, opierając się na teraźniejszych osądach i interpre-
tacjach, często także na podstawie nabytej wiedzy książkowej? Historyka nie 
interesuje obecny stan wiedzy świadka, ale to, co czuł, myślał i robił w prze-
szłości. Krystyna Kersten trafnie stwierdziła, że czasem nie sposób skontrolo-
wać otrzymanych informacji i tylko od ogólnej wiedzy, interpretacji i intuicji 
historyka zależy, czy uzyskany materiał źródłowy uzna za wartościowy8. Biorąc 
pod uwagę słowa Krystyny Kersten i obecny stan wiedzy o Zbrodni Katyńskiej, 
a także aktywność rodzin katyńskich9 po 1989 r., niniejszy tekst uznać należy za 
próbę intuicyjnego zdefiniowania, co rodziny czuły, przeżywały i myślały w naj-
ważniejszych momentach ich życia. Artykuł nie jest więc próbą odtworzenia 
wydarzeń historycznych związanych ze Zbrodnią Katyńską sensu stricto. 

W trakcie przeprowadzania wywiadów posłużyłem się metodą bio-
graficzną Fritza Schütze10, która daje świadkowi możliwość opowiedzenia 
o tym, co według niego jest w jego biografii istotne. Opisując przebieg swo-
jego życia w swobodnej relacji, świadek staje się bohaterem własnej opo-
wieści, gdyż podążając za myślą wybitnego filozofa i socjologa przełomu 
XIX i XX w. Floriana Znanieckiego, „[…] każdy człowiek jest ekspertem, 
najlepszym znawcą swojego świata, i jemu należy oddać głos, jeśli próbuje-
my przybliżyć się do zrozumienia tego świata”11.

W Polsce Ludowej istniał zniekształcony obraz pierwszej połowy 
XX w. Pamięć Polaków o II Rzeczypospolitej i II wojnie światowej podle-
gała w PRL manipulacji. Za Barbarą Szacką można scharakteryzować ją 

7   M. Kurkowska-Budzan, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. 
Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości, Kraków 2009, s. 32.

8   K. Kersten, Pamięć i uprawianie historii, [w:] eadem, Pisma rozproszone, wybór 
i oprac. T. Szarota i D. Libionka, Toruń 2005, s. 138.

9   „Rodziny katyńskie” są pojęciem pars pro toto (łac. część za całość). Pod tym poję-
ciem rozumiemy rodziny Polaków zamordowanych nie tylko w Katyniu, lecz także 
w Charkowie, Kalininie, Kijowie i innych miejscach byłego ZSRS.

1 0   F. Maubach, Świadek historii. Swobodne wspominanie a krytyka źródła histo-
rycznego – o ambiwalencji metody z zachodnioniemieckiej oral history około roku 
1980, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 3, Wrocław 2013, s. 52–59; zob.: 
A. Rokuszewska-Pawełek, Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza 
biograficzna, Łódź 2002, s. 45–65 i 75–88.

11   Za: P. Filipkowski, op. cit., s. 27.
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jako „pamięć urzędową”12. Według Kai Kaźmierskiej „[…] jest [ona] przede 
wszystkim kreowana przez instytucje należące do systemu władzy pań-
stwowej i lokalnej”13. Okres dwudziestolecia międzywojennego przed-
stawiany był jako czas nieładu, którego konsekwencją było poddanie się 
hitlerowskiemu okupantowi. Z tego nieładu, dzięki pomocy Związku 
Sowieckiego, narodziła się po wojnie nowa socjalistyczna Polska. Druga 
perspektywa przedstawiała Niemców jako największych wrogów Polski, 
jedynych winowajców eksterminacji i krzywd narodu polskiego14. Na-
rzucenie tej wizji i prześladowania ludzi, którzy występowali przeciwko 
oficjalnej wersji historii, skutkowały milczeniem na temat tradycji II RP, 
poszkodowania Polaków przez Związek Sowiecki podczas wojny oraz 
działalności polskiego podziemia15.

Wraz z końcem PRL sytuacja uległa zmianie. Ludzie powoli przełamy-
wali opory oraz strach i zaczynali opowiadać o tym, co ich spotkało. Zmia-
ny polityczne umożliwiły wykorzystanie wywiadów biograficznych w pra-
cach naukowych. W Polsce zaczęto pozyskiwać relacje od osób „wyklętych” 
przez poprzedni ustrój16. Zaliczały się do nich m.in. rodziny katyńskie, któ-
re dopiero po 1989 r. mogły swobodnie mówić o swojej tragedii i dochodzić 
prawdy o Zbrodni Katyńskiej. 

W analizowanych wspomnieniach można wyróżnić trzy główne wątki pa-
mięci. Dotyczą one II RP, II wojny światowej oraz Zbrodni Katyńskiej. W ni-
niejszej pracy chciałbym skupić się przede wszystkim na tym ostatnim wątku. 

Rzeczą charakterystyczną we wszystkich narracjach jest centralna po-
stać ojca, jako głowy rodziny, wokół której, świadomie lub nie, koncentrują 
się rodzinne wspomnienia.

Oficerowie Wojska Polskiego w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego byli uznawani za elitę polskiego społeczeństwa. Oficer postrzegany 

12   B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006, s. 153.
13   K. Kaźmierska, Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia 

ocalonych z zagłady, Kraków 2008, s. 86.
14   B. Szacka, op. cit., s. 154–155.
15  B. Korzeniewski, Transformacja pamięci. Przewartościowania w pamięci przeszłości 

a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego o przeszłości w Polsce po 
1989 roku, Poznań 2010, s. 78.

1 6   L. Abrams, op. cit., s. 158; Warto w tym miejscu wspomnieć o inicjatywie ośrodka 
KARTA z 1987 r., która polegała na zebraniu relacji od osób represjonowanych na 
Wschodzie, głównie od więźniów łagrów i sybiraków.
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był jako strażnik niepodległości państwa polskiego i uosobienie wszelkich 
cnót17. Taki obraz ojca zachował się w pamięci dzieci oficerów: „Ojciec dbał 
o dzieci, był dobrym ojcem. Dla niego rodzina była najważniejsza. Bardzo 
kochał matkę, matka była od niego młodsza o 12 lat, była dla niego świętością. 
Ja teraz się śmieję z tego, że to był kult jednostki, wszystko można było robić, 
ale przeciwko matce nie można było słowa jednego powiedzieć. A sam szano-
wał ją bardzo i nie słyszałem, żeby były jakieś sprzeczki domowe”, wspomina 
Adam Zaleski18. Obraz rodziny oficerskiej jako idealnej komórki społecznej, 
w której przekazywane były patriotyczne wartości, przetrwał wiele lat we 
wspomnieniach dzieci: „Po prostu był to wspaniały dom, pełen miłości, do-
bra i jakiegoś takiego przygotowania do służenia Polsce. To wychowanie pa-
triotyczne było na co dzień”, stwierdziła Alina Głowacka-Szłapowa19.

Dzieci oficerów, już jako osoby w podeszłym wieku, z sentymentem 
i zadumą wspominają idylliczne dzieciństwo, które niespodziewanie do-
biegło końca 1 września 1939 r.: „Okres przedwojenny wspominam ze 
wzruszeniem – opowiada Krystyna Gołębiowska. – Czas spędzony w lesie 
na zbieraniu jagód, grzybów, przejażdżki łodzią, plażowanie. Tatuś uczył 
nas jazdy na łyżwach, nartach, na rowerze. […] Sam projektował kostiu-
my na bal, malował i rzeźbił. Wieczorami czytał nam książki i opowiadał 
historię naszej ojczyzny. Rodzice wspominali swoje młode lata i przeżycia 
w czasie I wojny światowej. Pamiętam defilady i powroty wojska z mane-
wrów […]. Często mama organizowała nam kinderbale, zapraszała znajo-
mych i dzieci do naszego domu. […] Byliśmy olśnieni. Beztroskie dzieciń-
stwo skończyło się 1 września 1939 r.”20. Poczucie bezpieczeństwa dzieci 

17   Zob.: F. Kusiak, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992; 
P.  Jaźwiński, Oficerowie i dżentelmeni. Życie prywatne i służbowe kawalerzystów 
Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2011. 

1 8   Relacja Adama Zaleskiego, syna kpt. Ryszarda Zaleskiego, jeńca Starobielska, za-
mordowanego przez NKWD w Charkowie wiosną 1940 r. Relacje sporządzone przez 
Krzysztofa Łagojdę 18 czerwca, 5 września, 13 listopada 2012 r. oraz 9 lipca 2013 r. we 
Wrocławiu znajdują się w zbiorach własnych autora.

19  Relacja Aliny Głowackiej-Szłapowej, córki kpt. Stanisława Głowackiego, jeńca obozu 
w Starobielsku, zamordowanego przez NKWD w Charkowie wiosną 1940 r. Relacje 
sporządzone przez Krzysztofa Łagojdę 9 czerwca, 17 lipca, 17 listopada 2012 r., oraz 
8 lipca 2013 r. we Wrocławiu znajdują się w zbiorach własnych autora.

2 0   Relacja Krystyny Gołębiowskiej, córki mjr. Henryka Zakrzewskiego, jeńca obozu 
w Starobielsku, zamordowanego przez NKWD w Charkowie wiosną 1940 r. Relacja 
sporządzona przez Krzysztofa Łagojdę 16 listopada 2012 r. we Wrocławiu znajduje 
się w zbiorach własnych autora.
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w rodzinnym domu zostało brutalnie przerwane wraz z uderzeniem III 
Rzeszy i powszechną mobilizacją wojskową, która objęła m.in. ojca Barbary 
Dworzak: „Małżeństwo mojej mamy było idealne. Moje dzieciństwo, mimo 
iż krótkie, było przepiękne. W domu było pogodnie i bezpiecznie. Nigdy nie 
słyszałam podniesionego głosu ojca. Dla mnie wojna to był wstrząs, zawali-
ło się wszystko, całe życie. Nie było domu, nie było ojca, nie było Polski, nie 
było języka, szkoły”21. 

Wybuch II wojny światowej pozostawił w pamięci tych dzieci trwały 
ślad, gdyż wtedy ostatni raz widziały swych ojców: „W pamięci pozosta-
ła mi scena, jak ojciec pakując się, na wierzchu walizki kładzie rewolwer 
i zamyka ją – wspominał Jacek Libicki. – To taka jakby fotografia zamyka-
jąca pierwszy etap mojego życia. W tym dniu po ojcu w zasadzie ślad się 
urwał”22. Dzieci, wówczas kilkuletnie, przez wiele lat zachowały w pamięci 
scenę pożegnania z ojcem, który, jak ojciec Janiny Buczyłko, miał już nigdy 
do nich nie wrócić: „Kiedy w 1939 r. została ogłoszona mobilizacja, mój 
tato miał 52 lata. Pamiętam, że siedziałam z mamą w domu [w Pinczowie 
w woj. kieleckim – przyp. K.Ł.]. Mama wyjrzała przez okno i powiedziała 
»Chodź, chodź«, wybiegłyśmy przed dom. W tym momencie zobaczyłam, 
że tata wysiada z jakiegoś auta. Podszedł do nas, pożegnał się i odjechał. To 
był 3 września 1939 r.”23. Moi rozmówcy często wracali do najodleglejszych 
wspomnień. Brak ojca w okresie dzieciństwa skutkował wydobywaniem 
z pamięci jedynie namiastek, krótkich chwil wspólnie spędzonych, pamię-
tanych czasem jak przez mgłę: „Była ostatnia Wigilia w 1938 r. Pamiętam, 
jak rozsunęły się drzwi, ojciec mnie wziął na ręce, wniósł mnie do tego 

2 1   Relacja Barbary Dworzak, córki ekonomisty, por. rezerwy Edwarda Sztarka, jeńca 
obozu w Kozielsku, zamordowanego przez NKWD w Katyniu wiosną 1940 r. Relacja 
sporządzona przez Krzysztofa Łagojdę 6 grudnia 2012 r. we Wrocławiu znajduje się 
w zbiorach własnych autora.

2 2   Relacja Jacka Libickiego, syna profesora ekonomii, por. rezerwy Janusza Libickiego, 
jeńca obozu w Kozielsku, zamordowanego przez NKWD w Katyniu wiosną 1940 r. 
Relacje sporządzone przez Krzysztofa Łagojdę 17 lipca, 4 września, 6 grudnia 2012 r. 
we Wrocławiu znajdują się w zbiorach własnych autora.

2 3   Relacja Janiny Buczyłko, córki farmaceuty, por. rezerwy Władysława Błaszczakie-
wicza, jeńca obozu w Kozielsku, zamordowanego przez NKWD w Katyniu wiosną 
1940 r. Relacja sporządzona przez Krzysztofa Łagojdę 28 marca 2013 r. we Wrocławiu 
znajduje się w zbiorach własnych autora.



96

K r z y s z t o f  Ł a g o j d a

drugiego pokoju, gdzie była zapalona choinka” – opowiadała Wanda Mil-
czanowska, która miała wówczas 3,5 roku24.

Pierwsze informacje od głowy rodziny przychodziły już z obozów jenie-
ckich na terenie Związku Sowieckiego25. W cenzurowanej przez Sowietów 
korespondencji jeńcy donosili o swoim zatrzymaniu i niewoli. Źródła epi-
stolograficzne w postaci pocztówek z obozów, a także inne rodzinne pa-
miątki stanowią pomost między przeszłością a teraźniejszością. Pomagają 
odtworzyć obraz minionych lat i zachować więź z odległą i bolesną prze-
szłością. Pamiątki są zarazem swoistymi domowymi relikwiami i „mate-
rialnymi nośnikami pamięci rodzinnej oraz weryfikatorami autobiograficz-
nej narracji”26, które stymulują wspomnienia z dzieciństwa. Wiadomości 
z obozów jeszcze dzisiaj wśród moich rozmówców budzą emocje i świadczą 
o wciąż żywej pamięci tamtych wydarzeń: „Mama tych kartek uczyła się na 
pamięć, po czym je nam recytowała. Wieczorami, zamiast bajek to słysza-
łyśmy, co tato napisał i jak to będzie, jak wróci”27.

W kwietniu 1940 r. korespondencja z jeńcami obozów nagle się urywa-
ła28. Rodziny traciły kontakt z bliskimi. Rozmaitymi sposobami starały się 
pozyskać jakiekolwiek informacje o ich dalszych losach: „W 1941 r. mama 

2 4   Relacja Wandy Milczanowskiej, córki wiceprokuratora Sądu Okręgowego w Rów-
nem na Wołyniu Stanisława Milczanowskiego, zamordowanego przez NKWD 
wiosną 1940 r. w Kijowie (tzw. ukraińska lista katyńska). Relacja sporządzona przez 
Krzysztofa Łagojdę 8 lipca 2013 r. we Wrocławiu znajduje się w zbiorach własnych 
autora.

2 5   Jeńcy zgodę na korespondencję otrzymali 20 listopada 1939 r. Zob.: Dok. nr 160, [w:] 
Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 1: Jeńcy niewypowiedzianej wojny. Sierpień 1939 – ma-
rzec 1940, oprac. W. Materski i in., Warszawa 1995, s. 365; S.M. Jankowski, Czterdzie-
stu co godzinę, Warszawa 2001, s. 127. O korespondencji obozowej zob.: S. Jaczyński, 
Zagłada oficerów Wojska Polskiego na Wschodzie. Wrzesień 1939–maj 1940, Warsza-
wa 2006, s. 187–192. Zob.: ilustrację 1 i 2.

2 6   B. Szacka, II wojna światowa w pamięci rodzinnej, [w:] P.T. Kwiatkowski i in., Między 
codziennością a wielką wojną. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społe-
czeństwa polskiego, Gdańsk–Warszawa 2010, s. 91.

2 7  Relacja Ludmiły Seredyńskiej, córki nauczyciela historii, por. rezerwy Michała Sere-
dyńskiego, jeńca obozu w Starobielsku, zamordowanego przez NKWD w Charkowie 
wiosną 1940 r. Relacje sporządzone przez Krzysztofa Łagojdę 21 listopada 2012 r. 
i 9 lipca 2013 r. we Wrocławiu znajdują się w zbiorach własnych autora.

2 8   Oficjalnie władze obozowe zakazały korespondencji w połowie marca 1940 r. Było to 
spowodowane decyzją z 5 marca o przygotowaniu obozów do likwidacji. 
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poprosiła jedną z Rosjanek, która mieszkała w samym Starobielsku i jechała 
na urlop do domu, o sprawdzenie, co się w tym obozie dzieje. Wróciła ona 
z wiadomością, że nikogo nie ma i nikt nic nie wie. Jednak to niczego nie 
dowodziło”29. Mimo oczywistych obaw rodziny wierzyły, że niedługo kon-
takt z jeńcami zostanie odnowiony i że ich bliscy wrócą do domów.

Bardzo szybko rozpoczęły one poszukiwania zaginionych poprzez różne 
organizacje działające jeszcze w czasie okupacji, przede wszystkim Między-
narodowy Czerwony Krzyż30. Rodziny, które po ostatecznym podziale Polski 
28 września 1939 r. znalazły się w sowieckiej strefie okupacyjnej, 13 kwietnia 
1940 r. zostały przymusowo deportowane w głąb ZSRS31. Również stamtąd 
starano się zasięgać jakichkolwiek informacji o losie bliskich: „[…] gdy byli-
śmy wywiezieni, przeżywaliśmy całą tę katorgę, ale wielokrotnie na zesłaniu 
wracało się myślą, co z naszymi ojcami się stało. Moja matka zdecydowała się 
napisać w jesieni 1940 r. do Stalina. Dostała [odpowiedź – przyp. K.Ł.], oczy-
wiście on tego nie czytał, jego sekretariat miał widocznie nakazane odpisać: 
»Takiego człowieka, Ryszarda Zaleskiego w Związku Sowieckim nie odnale-
ziono« – taka była odpowiedź” – wspomina Adam Zaleski32.

Losy jeńców obozów specjalnych owiane były tajemnicą. Przełomowy 
okazał się rok 1943, kiedy Niemcy poinformowali o odkryciu masowych gro-
bów jeńców Kozielska w Katyniu. Groby prawdopodobnie już w lipcu 1942 
r. odnaleźli i oznaczyli polscy robotnicy przymusowo zatrudnieni w Or-
ganizacji Todt (OT), kierując się informacjami przekazanymi przez tam-
tejszych mieszkańców. Pierwszy komunikat o dokonanym przez NKWD 
mordzie został oficjalnie ogłoszony w języku angielskim 11 kwietnia 1943 . 
przez Niemiecką Agencję Informacyjną „Transocean” i był skierowany  

2 9   Relacja Ludmiły Seredyńskiej.
3 0   Rodziny szybko rozpoczęły poszukiwania swoich bliskich. Poprzez niezależne orga-

nizacje starały się zasięgnąć informacji. Zapytania o los bliskiego rodziny kierowały 
od 1940 r. m.in. do MCK. Zob. ilustrację 3.

3 1   Decyzja o deportacji rodzin Polaków przetrzymywanych w obozach specjalnych 
i więzieniach NKWD została podjęta 2 marca 1940 r. na posiedzeniu Rady Komi-
sarzy Ludowych ZSRS. Na mocy uchwały „w sprawie ochrony granicy państwowej 
w zachodnich obwodach USRS i BSRS” deportacji do Kazachstanu na okres 10 lat 
podlegało 22–25 tys. rodzin. Zob.: Dok. nr 172, [w:] Deportacje obywateli polskich 
z Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w 1940 roku, red. W. Komogorow i in., 
Warszawa–Moskwa 2003, s. 717 i 719. 

3 2   Relacja Adama Zaleskiego. 
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dla słuchaczy poza granicami Rzeszy i krajów okupowanych33. Informa-
cje o powziętej na ogromną skalę akcji propagandowej możemy znaleźć 
w dziennikach ministra oświecenia narodowego i propagandy III Rzeszy 
Josepha Goebbelsa34. Źródło to przedstawia człowieka cynicznego, który 
bez skrupułów wykorzystuje mord w Katyniu do celów propagandowych. 
Goebbels stanowczo piętnuje zbrodniczy czyn sowieckiego aparatu bezpie-
czeństwa na polskiej inteligencji, nie wspominając o zakrojonych na wielką 
skalę niemieckich akcjach „Inteligencja” i „AB”35. 13 kwietnia Radio Berlin 
nadało komunikat radiowy dla mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa 
i III Rzeszy36. W Generalnym Gubernatorstwie wiadomości o tej tragedii 
ukazywały się w prasie niemieckiej pisanej w języku polskim, czyli w tzw. 
gadzinówkach. O Katyniu publikowały m.in. „Nowy Kurier Warszawski”, 
„Goniec Krakowski” i „Gazeta Lwowska”. W gazetach tych przez pierwsze 
miesiące od kwietnia 1943 r. pojawiały się także listy nazwisk osób ekshu-
mowanych w Katyniu37. 

3 3   A.K. Kunert, „Żołnierze naszej wolności...” Ujawnienie zbrodni katyńskiej 11–15 IV 
1943, [w:] Charków–Katyń–Twer–Bykownia. W 70…, s. 15; Obszerniej o propagan-
dzie dotyczącej Katynia zob.: E.C. Król, Polska i Polacy w propagandzie narodowego 
socjalizmu w Niemczech 1919–1945, Warszawa 2006, s. 411–439. 

3 4   Zob.: J. Goebbels, Dzienniki, t. 3: 1943–1945, oprac. E.C. Król, Warszawa 2014, zapis 
z 9 kwietnia 1943 r., s. 36. Zapiski dotyczące mordu w Katyniu pojawiają się w dzien-
nikach przez cały kwiecień i sporadycznie także w maju. Jeden z ostatnich wpisów 
w dziennikach Goebbelsa dotyczący sprawy Katynia pochodzi z 20 maja 1943 r.

3 5   Szerzej zob.: M. Wardzyńska, Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeń-
stwa w Polsce. Intelligenzaktion, Warszawa 2009; Ausserordentliche Befriedungsak-
tion 1940. Akcja AB na ziemiach polskich. Materiały z sesji naukowej (6–7 listopada 
1986 r.), red. Z. Mańkowski, Warszawa 1992. O przebiegu akcji AB obszernie traktują 
dzienniki H. Franka: Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939–1945, 
t. 1: 1939–1942, red. Z. Polubiec, Warszawa 1972, s. 158 i nast.

3 6   Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów…, s. 103–104. Po raz pierwszy książka zo-
stała wydana w języku polskim w 1948 r. w Londynie. W tym samym roku została 
przygotowana angielska wersja językowa, ale ukazała się ona dopiero w 1965 r. De 
facto autorem redakcji dokumentów był Józef Mackiewicz, który został jednak po-
minięty jako autor. Wydał on własną, zmienioną wersję książki. Zob.: K. Zamorski, 
Autor pierwszej książki o Katyniu, [w:] Szkice nad twórczością Józefa Mackiewicza, 
red. M. Zybura, Warszawa 1990, s. 131–142. 

3 7   Pierwszy artykuł o niemieckim odkryciu opublikował 14 kwietnia 1943 r. „Nowy Ku-
rier Warszawski”, następnego dnia o mordzie pisał „Goniec Krakowski” i „Gazeta 
Lwowska”. Obszerniej zob.: G. Szopa, Zbrodnia katyńska w świetle polskojęzycznej 
prasy okupacyjnej, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2004, t. 18, s. 121–145.
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Pamięć o tym wydarzeniu wśród rodzin zamordowanych możemy za-
kwalifikować bez wątpienia do „pamięci zdarzeń specyficznych”, do których 
zaliczamy m.in. zdarzenia zmieniające dotychczasowe życie człowieka38. 
Oczywiście sam wybuch II wojny światowej był także takim wydarzeniem, 
ale rozpoczęcie wojny zmieniło życie całego narodu polskiego, natomiast 
odkrycie grobów w Katyniu – szczególnie tej grupy osób. Rodziny rozstrze-
lanych Polaków w Katyniu, które słyszały niemieckie doniesienia, dzieli-
ły się na te, które uwierzyły Niemcom, oraz te, które uważały informacje 
za wymysł nazistowskiej propagandy39: „Wszyscy mówili, żeby nie wierzyć 
w te informacje, bo to jest propaganda niemiecka. I my nie wierzyliśmy 
Niemcom. Uważaliśmy, że to wszystko jest nieprawdą. Nam się to w głowie 
nie mieściło”40. Nie chcąc narażać dzieci na stres, matki wolały nie prze-
kazywać im informacji o śmierci ojca, szczególnie jeśli były ich niepewne: 
„Mama wiedziała, że tata się pojawił na liście – wspomina Janina Buczyłko. 
– Nam nic nie mówiła. Pamiętam, że szłam z mamą ulicą i podszedł do nas 
pan, znajomy, i mamie składał kondolencje. Mama bardzo żywo zaprzecza-
ła, że ona w to nie wierzy. Myślę, że mama głównie przy mnie tak zaprze-
czała, może jednak w pierwszym momencie rzeczywiście nie wierzyła”41.

Niemożliwe jest przedstawienie w tym miejscu badań statystycznych, 
które określiły, ile rodzin wierzyło w niemieckie doniesienia z 1943 r. Moż-
na jednak zauważyć, że wiele z nich czekało na powrót bliskiego, stąd też 
słuszny wydaje się wniosek, że początkowo w 1943 r. wiadomości niemie-
ckiej propagandy były traktowane jako kłamstwo. Z drugiej jednak strony 
pytaniem bez odpowiedzi pozostaje, ile z tych rodzin rzeczywiście wierzy-
ło, że bliskiemu nic się nie stało, a ile poddało się złudnym i irracjonal-
nym nadziejom. Informacja o domniemanej śmierci członka rodziny mogła 
wywołać traumę. Tragiczne przeżycie, które dodatkowo nacechowane jest 
ogromnym ładunkiem emocjonalnym, w ujęciu psychologicznym może 
bardzo mocno wpływać lub zagrażać tożsamości człowieka. Psychologowie 
zakładają, że jednostka dotknięta traumatycznym wydarzeniem nie jest 

3 8   T. Maruszewski, Pamięć autobiograficzna, Gdańsk 2005, s. 67–69.
3 9   K. Łagojda, Niemiecka i sowiecka propaganda o mordzie w Katyniu w świetle wy-

wiadów z dziećmi oficerów Wojska Polskiego, [w:] Słowa w służbie nienawiści, red. 
A. Bartuś, Oświęcim 2013, s. 168.

4 0   Relacja Barbary Dworzak.
4 1   Relacja Janiny Buczyłko.
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zdolna do racjonalnej interpretacji42. Według socjologa Piotra Sztompki, 
trauma zachodzi m.in. w momencie nagłej i radykalnej zmiany społecz-
nej43. O ile w przypadku rodzin katyńskich, wywodzących się z warstwy 
inteligenckiej, także o tradycjach oficerskich, wojna mogła jawić się jako 
zmiana ad interim, o tyle wiadomość o śmierci głowy rodziny ugruntowy-
wała i potwierdzała zmianę społeczną, co mogło skutkować wyparciem 
i niemożnością pogodzenia się z losem. Odpowiadając na pytanie, czy ro-
dziny rzeczywiście nie wierzyły w propagandowe komunikaty, którymi 
były przecież „karmione” od 1939 r., czy była to raczej reakcja samoobron-
na na traumatyczne wydarzenie, skłaniałbym się ku drugiej odpowiedzi. 
Tezę tę zdają się potwierdzać wspomnienia osób, których bliscy przeby-
wali w dwóch pozostałych obozach specjalnych oraz więzieniach NKWD 
tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Otóż żaden z moich roz-
mówców z tej grupy nie kwestionował informacji przekazanych przez nie-
miecką prasę i radio w 1943 r. Osoby te wierzyły, że mord w Katyniu miał 
miejsce i szukały nazwiska swojego krewnego w gazetach. Okoliczność ta 
skłania mnie do wniosku, że rodziny (ofiar zamordowanych w Katyniu), 
które przez wiele miesięcy czy też lat nie wierzyły w wiadomości przeka-
zane przez Niemców, po prostu nie chciały czy też nie mogły pogodzić się 
ze śmiercią bliskiej osoby. 

Janusz Zawodny, świadek kwietniowych wydarzeń, mieszkaniec Warsza-
wy, w swoim pionierskim dziele Katyń zanotował: „Gdy ogłoszono o odkryciu 
grobów w Katyniu, mieszkałem w Warszawie. Ogół społeczeństwa polskiego 
przyjmował, że było to goebbelsowskie oszustwo mające na celu wbicie klina 
pomiędzy Związek Sowiecki i innych Sprzymierzonych”44. W tym kontekście 
powstaje pytanie, jaką dokładnie liczbę należy rozumieć pod stwierdzeniem 
„ogół społeczeństwa”, a co ważniejsze, czy tę interpretację dotyczącą całe-
go polskiego społeczeństwa można przenieść na rodziny zamordowanych 
Polaków? Oczywiście że nie, bowiem poziom emocjonalnego przywiązania 
do przekazanych informacji był zdecydowanie inny. Rodziny, których bliski 
nie znajdował się w sowieckiej niewoli, przyjęły tę wiadomość ze smutkiem 
i częściowym niedowierzaniem, jednak w niedługim czasie wróciły do trosk 

4 2   S. Kapralski, Trauma i pamięć zbiorowa. Przypadek Jedwabnego, [w:] Stawanie się 
społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy nauko-
wej, red. A. Flis, Kraków 2006, s. 631.

4 3   P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003, s. 456–458.
4 4   J.K. Zawodny, op. cit., s. 35.
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życia codziennego pod okupacją. Natomiast rodziny, których nazistowska 
propaganda dotknęła osobiście, musiały mieć do tego wydarzenia zgoła od-
mienny stosunek. 

Inną zastanawiającą kwestią jest, jak długo polskie społeczeństwo i do-
tknięte rodziny mogły nie wierzyć, że mord w Katyniu miał miejsce? Sam 
Goebbels zanotował, iż rzeczywiście początkowo polskie społeczeństwo 
podeszło do przekazanych informacji z dużą dozą nieufności. Z czasem 
jednak informacje te musiały być uznane za prawdziwe45. Jak trafnie ujął to 
Jacek Chrobaczyński: „Wrażenie katyńskiej hekatomby było w latach 1943–
1944 wszechobecne”46. Czesław Madajczyk doszedł do wniosku, że traktowa-
nie przez Polaków Zbrodni Katyńskiej jako mistyfikacji skończyło się wraz 
z opublikowaniem w gazetach zdjęć i nazwisk pomordowanych47. Nie do 
końca zgadzam się z tym stwierdzeniem. De facto „Goniec Krakowski” już 
16 kwietnia, czyli w drugim numerze traktującym o zbrodni (pierwsza infor-
macja o mordzie w Katyniu w gazecie pojawiła się 15 kwietnia, zob.: przyp. 37) 
opublikował pierwszą listę składającą się z 16 nazwisk Polaków zidentyfiko-
wanych w Katyniu48. Zdjęcia z miejsca ekshumacji pojawiły się już 17 kwiet-
nia49. Wydaje się, że proces przyswajania i pogodzenia się z otrzymanymi 
informacjami przebiegał zdecydowanie dłużej50. Niemniej jednak wskazanie 
tutaj jakiejś konkretnej daty jest w mojej ocenie niemożliwe. Nie bez znacze-
nia były także, pojawiające się w gazetach liczne błędy w nazwiskach i stop-
niach wojskowych ekshumowanych, które rozbudzały dodatkowe nadzieje.

Mimo przedstawionych wyżej wątpliwości w przeprowadzonych rela-
cjach spotkałem także kategoryczne deklaracje o przyjęciu niemieckiej pro-
pagandy za prawdziwą. W tym miejscu nasuwa się kolejne pytanie, o winne-
go dokonanego mordu. Bez najmniejszej wątpliwości trzeba stwierdzić, że 
były rodziny, które uważały, że mordu w Katyniu dokonali Niemcy, jednak 

4 5   Goebbels powołał się na raport SD (Służb Bezpieczeństwa) o nastrojach w General-
nym Gubernatorstwie. Zob.: J. Goebbels, op. cit., zapis z 1 maja 1943 r., s. 61–62.

4 6   J. Chrobaczyński, Dramatyczny rok 1943. Postawy i zachowania społeczeństwa pol-
skiego w rozstrzygającym roku II wojny światowej, Rzeszów–Kraków 2012, s. 372.

4 7   Cz. Madajczyk, op. cit., s. 48.
4 8   Zob.: „Goniec Krakowski” z 16 kwietnia 1943 r., nr 89. Numery „Gońca Krakowskie-

go” dostępne są na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej: http://jbc.bj.uj.edu.pl/
dlibra/publication?id=83&from=&dirids=l&tab=1&lp=3&QI=

4 9   Zob.: „Goniec Krakowski” z 17 kwietnia 1943 r., nr 90.
5 0   Zob.: J. Chrobaczyński, op. cit., s. 367–379.
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w relacjach, których wysłuchałem, nie spotkałem się z takim poglądem. 
Również w analizowanych wspomnieniach o wdowach katyńskich, o któ-
rych wspominam poniżej, takie przekonania należały do rzadkości. Trze-
ba jednak wziąć pod uwagę, iż niektóre rodziny w 1943 r. mogły być pew-
ne winy nazistów, jednak z biegiem lat przeświadczenie to się zmieniło. 
Dzisiaj wobec powszechnie znanej prawdy, nie pamiętają lub nie chcą pa-
miętać swoich poglądów sprzed lat. Przywoływanie ludzkich wspomnień 
było od dawna przedmiotem badań psychologów. Doszli oni do wniosku, 
że człowiek po latach nie wie, czy to, co relacjonuje, jest odzwierciedle-
niem własnych przeżyć i myśli z dawnego okresu, czy też wpływ na niego 
miały opowieści innych świadków51. Odróżnienie tych dwóch faktorów 
jest trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe. Pomijając na chwilę kwe-
stię ludzkiej pamięci i psychologii, wśród rodzin, które wierzyły w mord 
i które doświadczyły rewolucji w Rosji, czy wojny polsko-bolszewickiej, 
zauważyłem, iż były one przekonane o winie Związku Sowieckiego: „Nie 
było cienia wątpliwości. Wiedzieliśmy, że jeńcy wzięci zostali do niewoli 
przez Rosjan. Poza tym moja mama przeżyła rewolucję 1917 r. w Rosji, bo 
mieszkała ze swoją rodziną na terenie Ukrainy i znając te stosunki nie 
miała żadnych wątpliwości co do tego, że jest to autorstwo sowieckie”52. 
Deportowane rodziny, które doświadczyły terroru sowieckiej okupacji, 
tym mocniej były przekonane o winie NKWD: „Miałem wtedy 15 lat, śle-
dząc bieg wypadków i losy mojego ojca, na 99% byliśmy pewni, że to zro-
bili Sowieci. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości” – stwierdził Adam Za-
leski53. Wydaje się, że pewne utarte, negatywne stereotypy przekazywane 
dzieciom w domu jeszcze przed wojną, miały wpływ na ich interpretacje 
późniejszych zdarzeń. Jednak biorąc pod uwagę zaszłości historyczne, 
z drugiej strony trudno mówić tu o stereotypach, a raczej o pewnej tra-
dycji niechęci do wschodniego sąsiada, z którą przecież nie krył się sam 
marszałek Józef Piłsudski. 

Trzeba także mieć na uwadze, że casus Katynia był wydarzeniem bez-
precedensowym w historii. Nigdy wcześniej nie doszło na taką skalę do 

5 1   T. Maruszewski, Inflacja wyobraźni jako źródło zniekształceń pamięci autobiogra-
ficznej, „Studia Psychologiczne” 2002, t. 40, nr 1, s. 7–19.

5 2   Relacja Jacka Libickiego.
5 3   Relacja Adama Zaleskiego.
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masowego ludobójstwa54 osób, które były jeńcami wojennymi. Jak trafnie 
stwierdził polski socjolog Zygmunt Bauman: „Zagłada była nie tylko czymś 
złowrogim i zatrważającym, lecz także czymś, co nie dawało się łatwo pojąć 
w tradycyjnych kategoriach myślenia”55. Także w wyjątkowości tego zjawi-
ska, można byłoby upatrywać wątpliwości rodzin: „Nam się to w głowie nie 
mieściło, bo to było chyba pierwsze takie zdarzenie w dziejach, żeby obóz 
jeńców wojskowych cały zlikwidować”56. 

Kwestią wartą refleksji jest wspomniany wyżej stosunek rodzin, których 
bliski znajdował się w innych niż Kozielsk obozach jenieckich. Niemcy od-
kryli 857 grobów w Katyniu i określili liczbę zamordowanych na około 10–12 
tys. Byli przekonani, że w Katyniu odnaleźli całość korpusu oficerskiego 
poszukiwanego na terenie ZSRR przez rząd RP w Londynie. Szczególnie 
odkrycie pod koniec prac ekshumacyjnych grobu nr 8 wywołało entuzjazm 
Niemców, którzy byli przekonani, że odszukali mogiły jeńców Starobiel-
ska58. W „Gońcu Krakowskim” z 16 kwietnia 1943 r. na pierwszej stronie 
można było przeczytać: „G.P.U.59 zlikwidowało cały obóz polskich oficerów. 

5 4   Pojęcie ludobójstwa, którego twórcą był wybitny polski prawnik i karnista żydow-
skiego pochodzenia, Rafał Lemkin, przedstawia mój stosunek do Zbrodni Katyń-
skiej. Do dzisiaj trwa spór między prawnikami oraz historykami co do tego, czy 
Zbrodnię Katyńską należy zakwalifikować jako ludobójstwo czy też zbrodnię wojen-
ną. Zob.: M. Kuźniar-Plota, Kwalifikacja prawna Zbrodni Katyńskiej – wybrane za-
gadnienia, [w:] Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy…, s. 42–51; W. Kulesza, Zbrod-
nia Katyńska jako akt ludobójstwa (geneza pojęcia), [w:] ibidem, s. 52–67; a także: 
Zbrodnia Katyńska. Polskie śledztwo, „Zeszyty Katyńskie” 2005, nr 20, s. 9 i nast.; 
oraz Z. Peszkowski, G. Jędrejek, Zbrodnia katyńska w świetle prawa, Warszawa–Pel-
plin 2004.

5 5   Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, Kraków 2009, s. 8. Pojęcie zagłady użyte w cy-
tacie Zygmunta Baumana odnosi się do zagłady cywilizacji europejskiej w czasie 
II wojny światowej.

5 6   Relacja Barbary Dworzak.
5 7   Ostatni dół nr 8 został odnaleziony 2 czerwca 1943 r., a 7 czerwca ze względu na 

upały i rój much, prace zostały ostatecznie wstrzymane. Na zakończenie ekshumacji 
miała również wpływ zmieniająca się sytuacja na froncie wschodnim. Z grobu nr 8 
wydobyto ciała jedynie 11 oficerów. Zob.: A. Przewoźnik, J. Adamska, Katyń. Zbrod-
nia…, s. 241–277.

5 8   Ibidem, s. 275.

5 9  Państwowy Zarząd Polityczny [GPU] (ros. Государственное Политическое 
Управление; Gosudarstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenije) – państwowa policja 
polityczna w ZSRR, która powstała w lutym 1922 r. na fundamentach bolszewickiej 
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[…] 10.000–12.000 oficerów polskich wymordowanych przez bolszewików”60. 
Informacja o zawyżonej liczbie odnalezionych ofiar skutkowała wykupywa-
niem i śledzeniem przez rodziny kolejnych numerów gazet z nowymi na-
zwiskami ekshumowanych61: „Kiedy Niemcy ogłosili, że w Katyniu jest 10 
tys. ofiar, to wszyscy byli przekonani, że jeńcy są z dwóch obozów. W 1943 r. 
Niemcy zaczęli publikować w »gadzinówkach« i ogłaszać nazwiska osób za-
mordowanych w Katyniu. Była to codzienna lektura i optymistyczna po czę-
ści, bo na liście pomordowanych mama nie znalazła nazwiska ojca. Wciąż 
wobec tego żyłyśmy jakąś nadzieją” – zapamiętała Ludmiła Seredyńska62. Ro-
dziny żyły nadzieją i wiarą, że ich bliskiego spotkał odmienny los: „Pamiętam 
takie uczucie ulgi, »nie ma go na liście« […] mamusia, wujek, ciocia nad jakąś 
mapą się pochylali, to były mapy wojskowe, niemieckie, gdzie ten Starobielsk, 
a gdzie ten Katyń, a to w takim razie się uratował, bo on tam nie był, za da-
leko. To wszystko były takie złudne nadzieje” – wspomina po latach córka 
jeńca ze Starobielska, Alina Głowacka-Szłapowa63.

Rodziny traciły czasem więcej niż jednego bliskiego. Krystyna Gołębiow-
ska wspomina o tragedii, która dotknęła jej matkę: „W 1943 r. jak Niemcy 
odkryli groby w Katyniu, to mama szukała nazwiska ojca. Z tego względu, 
że Zakrzewski był popularnym nazwiskiem, do końca nie była pewna, ale 
w Katyniu zginął również mamy brat, czyli mój wujek, a w Miednoje zginął 
mamy szwagier. Mama bardzo rozpaczała po śmierci brata, który był tylko 
dwa lata młodszy. Mama nie miała wątpliwości, kto jest odpowiedzialny 
za ten mord. Miała nadzieję, że ojca nie spotkał ten sam los i łudziła się, że 
wróci. Zawsze była iskierka nadziei. Początkowo myśmy nie wierzyli, że już 
go nie zobaczymy”64.

Czeki w celu zwalczania wewnętrznych i zewnętrznych wrogów Związku Sowie-
ckiego. W 1934 r. jako Główny Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego [GUGB] (ros. 
Главное Управление Государственной Безопастности; Gławnoje Uprawlenije 
Gosudarstwiennoj Bezopastnosti) włączona w struktury Ludowego Komisariatu 
Spraw Wewnętrznych [NKWD] (ros. Народный Комиссариат Внутренних Дел; 
Narodnyj komissariat wnutriennich dieł) – centralnego organu bezpieczeństwa 
ZSRR.

6 0   „Goniec Krakowski” z 16 kwietnia 1943 r., nr 89. 
6 1   Do czerwca 1943 r. z grobów w Katyniu wydobyto 4243 ciała, z których zidentyfiko-

wano 2730.
6 2   Relacja Ludmiły Seredyńskiej. 
6 3   Relacja Aliny Głowackiej-Szłapowej. 
6 4   Relacja Krystyny Gołębiowskiej. 
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Niemieckie informacje dotyczące sowieckiego mordu śledziły również 
rodziny, których bliscy zostali aresztowani na tzw. Zachodniej Ukrainie i Za-
chodniej Białorusi i do marca 1940 r. przebywali w więzieniach NKWD na 
tych terenach65: „W momencie odkrycia grobów w Katyniu w 1943 r. szu-
kaliśmy ojca – opowiada Wanda Milczanowska. – Mama i dziadek szukali. 
Listy były wywieszone na słupach we Lwowie i w gazetach, ale nigdzie tego 
nazwiska nie znaleźliśmy. Dawało to nadzieję, że gdzieś przebywa, że może 
się odezwie. Do głowy nam nie przyszło, że podobny los mógł również spot-
kać ojca”66. Większość rodzin, których bliscy byli aresztowani i przebywali 
w więzieniach NKWD, nie łączyła mordu w Katyniu z brakiem wiadomości 
od aresztowanego. 

Dwa dni po niemieckim komunikacie, 15 kwietnia 1943 r., strona so-
wiecka wyparła się wszystkich zarzutów. Przetrwanie koalicji antyhitle-
rowskiej z ZSRR było dla zachodnich aliantów sprawą priorytetową, dla-
tego też w momencie ujawnienia grobów przez Niemców Wielka Brytania 
i Stany Zjednoczone zdecydowały się zachować milczenie67. Akcja propa-
gandowa wokół Katynia, nadzorowana przez samego Goebbelsa, urosła 
do miana największego przedsięwzięcia propagandy narodowego socja-
lizmu w okresie wojny68. Jednak główny cel, jakim było rozbicie koalicji 
antyhitlerowskiej, nie został osiągnięty. 

Wart odnotowania jest stosunek sybiraków do niemieckiego odkrycia 
w 1943 r., mimo że zebrane na ten temat relacje są niepełne. 

Rodziny zamordowanych Polaków podczas kwietniowej deportacji zosta-
ły zesłane głównie na tereny Kazachskiej SRS i w większości przypadków nie 
miały możliwości dowiedzenia się o tym odkryciu. Niektóre z osób deporto-
wanych nie były nawet świadome rozpoczęcia w 1941 r. wojny między Związ-
kiem Sowieckim a III Rzeszą, nie wspominając o układzie Sikorski–Maj-
ski, który umożliwiał im opuszczenie ZSRR. O stosunku do niemieckiego  

6 5   Polacy przebywający w więzieniach NKWD tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej 
Białorusi na mocy rozkazu Ławrientija Berii z 22 marca 1940 r. zostali przetranspor-
towani do więzień w Kijowie, Charkowie, Chersoniu i Mińsku. Zob.: Dok. nr 27, [w:] 
Katyń. Dokumenty zbrodni, t. 2…, s. 83–85.

6 6   Relacja Wandy Milczanowskiej.
6 7   Zob.: E. Maresch, Katyń 1940. Dowody zdrady Zachodu: Dokumenty z brytyjskich archi-

wów, Warszawa 2014. Książka została wydana w 2010 r. w Wielkiej Brytanii pod orygi-
nalnym tytułem: Katyn 1940. The Documentary Evidence of the West’s Betrayal.

6 8   J. Goebbels, op. cit., zapis z 8 maja 1943 r., s. 72. 
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odkrycia na zesłaniu wspomina Anna Naczke: „Myśmy o niczym nie wie-
dzieli, nie docierały do nas żadne informacje”69. Wiele zależało od miejsca, do 
którego rodziny trafiały na zesłanie. Najczęściej były to małe kołchozy i sow-
chozy odcięte od informacji. Zdarzały się jednak wyjątki: „Mieszkając w mie-
ście wojewódzkim, gdzie można było dostać gazetę, co prawda nie w kioskach, 
ale, jak wspomniałem były one wywieszane w gablotach. Po drugie była sieć 
odbiorników radiofonii przewodowej w mieście tzw. »kołchoźników«. Tam 
gdzie mieszkaliśmy w Semipałatyńsku, miałem gniazdko, mieliśmy słuchaw-
ki i cały czas słuchałem radia. Wszystkich komunikatów słuchałem, także jak 
tylko był komunikat sowiecki, o tym, że Niemcy znaleźli groby katyńskie, na 
drugi dzień o tym wiedzieliśmy. Wszystko, co TASS pozwolił opublikować, 
to myśmy wiedzieli. Wszystko, co było w radio, było w gazetach”70.

Wydaje się jednak, że zesłańcy – o ile dotarły do nich informacje o od-
kryciu zbrodni – nieco inaczej podchodzili do sowieckiej propagandy. Sami 
bowiem przeżywali własną tragedię, związaną z deportacją. Każdy dzień był 
tam nieustanną walką o przetrwanie w ciężkich warunkach71: „Dorośli byli 
zajęci sprawami bytowymi, pokonywaniem głodu, który tam panował. Ta 
sprawa [odkrycia grobów w Katyniu – przyp. K.Ł.] nie była tam bardzo głoś-
no rozpatrywana. Zainteresowanie losami naszych ojców cały czas oczywi-
ście było, ale przede wszystkim było zainteresowanie przeżyciem. Ludzie 
myśleli tylko o tym”72. Potwierdza to również relacja Anny Bocheńskiej: „Jak 
człowiek był na Syberii, to była walka o przeżycie. Człowiek nie myślał, że 
wszystko stracił, i dom, i ojca, ojczyzny nie ma. Tam tylko trzeba było praco-
wać, a żeby przeżyć i nie umrzeć z głodu”73.

6 9   Relacja Anny Naczke, córki starszego przodownika policji państwowej w Wołko-
wysku Aleksandra Morżało, aresztowanego przez NKWD w październiku 1939 r., 
przetrzymywanego w więzieniu NKWD w Grodnie. Relacja sporządzona przez 
Krzysztofa Łagojdę 5 grudnia 2012 r. we Wrocławiu znajduje się w zbiorach własnych 
autora. Według relacji Anny Naczke, na początku 1940 r. Aleksander Morżało został 
prawdopodobnie przetransportowany do więzienia w Mińsku. Miejsce śmierci i po-
chówku nieznane. 

7 0   Relacja Adama Zaleskiego. 
7 1   Obszerniej o życiu Polaków na zesłaniu zob.: S. Ciesielski, Polacy w Kazachstanie 

w latach 1940–1946. Zesłańcy lat wojny, Wrocław 1996.
7 2   Relacja Adama Zaleskiego. 
7 3   Relacja Anny Bocheńskiej, córki wójta wsi Tłumacz w woj. stanisławowskim Jakuba 

Panachidy, zamordowanego przez NKWD wiosną 1940 r. prawdopodobnie w Kijo-
wie (tzw. ukraińska lista katyńska). Relacja sporządzona przez Krzysztofa Łagojdę 
8 lipca 2013 r. we Wrocławiu znajduje się w zbiorach własnych autora.
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W przeprowadzonych przeze mnie wywiadach widać pewną prawidło-
wość: opowieści o 45-letnim powojennym okresie Polski są zdecydowanie 
uboższe w szczegóły niż te dotyczące 6-letniego okresu II wojny światowej. 
Może to wynikać z tego, iż jak uważa Marta Kurkowska-Budzan: „Zapomi-
nanie […] to nie efekt oddalenia czasowego od danego zdarzenia – decydu-
jące w procesie zapamiętywania i zapominania są emocje związane z tym, 
czego osoba była uczestnikiem lub świadkiem”74. Jeżeli przyjąć właśnie taką 
definicję zapamiętywania, to wybuch wojny i ogłoszenie grobów w Katy-
niu należy niewątpliwie uznać za wydarzenia, które budziły bardzo skrajne 
emocje i są pamiętane przez moich rozmówców do dzisiaj.

 Zbrodnia Katyńska oraz pamięć o niej miały swoją historię w PRL. 
W komunistycznej propagandzie aż do upadku systemu funkcjonowało bo-
wiem tzw. kłamstwo katyńskie75. Samo życie codzienne w PRL jest przez te 
rodziny pamiętane zgoła inaczej. Powołując się na cytowane wyżej słowa 
Marty Kurkowskiej-Budzan, okres PRL nie wywoływał tak wielkiej gamy 
emocji, w związku z czym został również zapamiętany bez detali76.

W czasie wielkiej fali powrotów do kraju, wśród rodzin, które nie wie-
rzyły w niemieckie doniesienia o Katyniu lub wypierały je ze świadomości, 
ożyły nadzieje na powrót: „Wiem, że po zakończeniu wojny długo czekali-
śmy na powrót taty. Ciągle się czekało i mówiło się o tym, bo ludzie wracali. 

74   M. Kurkowska-Budzan, Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków episte-
mologicznych i etycznych oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 1, 
Wrocław 2011, s. 15.

7 5   Po ogłoszeniu odkrycia przez Niemców masowych grobów polskich oficerów w Katy-
niu, Związek Sowiecki wyparł się wszystkich zarzutów. Sowieci obarczyli winą Niem-
ców. Według sowieckiej propagandy, mordu mieli dokonać Niemcy w lipcu 1941 r., kie-
dy to wojska Wehrmachtu zajęły tereny Smoleńska. Zachodnie mocarstwa obawiały 
się wystąpienia Związku Sowieckiego z koalicji antyhitlerowskiej. Po konferencji w Jał-
cie i ustaleniu granic powojennej Europy, wszystkie kraje, które znalazły się w strefie 
wpływów Związku Sowieckiego, były zmuszone przyjąć stalinowską wersję wydarzeń. 
Obszerniej o kłamstwie katyńskim zob.: F. Kadell, Kłamstwo katyńskie. Historia pew-
nej manipulacji. Fakty, dokumenty, świadkowie, Wrocław 2008.

7 6   Na temat wybranych aspektów życia codziennego rodzin katyńskich po wojnie w la-
tach 1945–1989 zob.: K. Łagojda, „Jak tatuś wróci”. Życie codzienne rodzin katyńskich 
w latach 1945–1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyń-
skiej. Studium wybranych aspektów, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2013. Re-
feraty, red. A.M. Adamus, Ł. Kamiński, Warszawa 2014, s. 53–64.
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Ja czekałam bardzo długo, a później śniło mi się długo, że tato wraca”77. 
Rodziny jeńców dwóch pozostałych obozów, o których nie było wieści od 
1940 r., chciały wierzyć, że Katyń był odosobnionym miejscem kaźni. Wy-
pieranie prawdy i złudna, ale niezachwiana nadzieja na szczęśliwy powrót 
bliskiego doprowadzała niejednokrotnie do zachowań nieracjonalnych 
i pozbawionych logicznych podstaw: „Co wieczór szykowała kolację i bie-
gła na dworzec. Wracali ludzie wynędzniali, ale szczęśliwi, mówili: »Tak, 
znam takiego, przyjedzie jutro, pojutrze«. Następny wieczór był taki sam, 
kolejny też. […] Mama żyła tylko nadzieją, że Ojciec wróci. Znowu biegła na 
dworzec”78. Rodziny podejmowały również aktywne poszukiwania: „My-
śmy na ojca stale czekali, a potem jak wkraczały wojska, najpierw Armia 
Czerwona, a potem polska armia, to pamiętam, że wychodziłam przed dom 
i szukałam ojca. […]. Mnie się wydawało, że ojciec wróci. Myśmy go szukali 
w wielu miejscach”79.

Tak samo zachowywały się rodziny, których bliscy trafili do więzień 
NKWD w tzw. Zachodniej Ukrainie i Zachodniej Białorusi: „Mama już po 
przyjeździe do Wrocławia, zaczęła ojca szukać poprzez Czerwony Krzyż 
– wspomina Anna Budzińska. – Wszyscy na ojca czekaliśmy, mimo in-
formacji rozmaitych. Różne informacje krążyły, ale moja mama absolutnie 
była przekonana, że ojciec żyje. Na biurku stało zdjęcie ojca i mama na ojca 
czekała. Ponieważ mama na ojca czekała, to ja wiedziałam, że ojciec jest, 
że on gdzieś żyje, i że on będzie z nami. Mama czekała właściwie do swojej 
śmierci”80.

Wiara w powrót bliskiego była szczególnie silna w pierwszych latach po 
wojnie. Każdy dzwonek do drzwi, każdy list rozbudzał nadzieje na spotka-
nie z mężem lub ojcem81: „Do mnie i do siostry długo nie docierało, że Taty 
już nie zobaczymy, że po prostu Go nie poznamy. Przez długie lata, słysząc 
pukanie do drzwi, biegłyśmy z okrzykiem: »To Tato!«, a potem był płacz”82. 

7 7   Relacja Janiny Buczyłko.
7 8   Pisane miłością. Losy wdów katyńskich, t. 2, red. A. Spanily, Gdynia 2001, s. 459–460.
7 9   Relacja Barbary Dworzak. Zob. ilustrację 4.
8 0   Relacja Anny Budzińskiej, córki lekarza weterynarii, por. rezerwy Jana Budzińskie-

go, jeńca obozu w Starobielsku, zamordowanego przez NKWD w Charkowie wiosną 
1940 r. Relacje sporządzone przez Krzysztofa Łagojdę 21 listopada 2012 r. i 11 sierpnia 
2013 r. we Wrocławiu znajdują się w zbiorach własnych autora.

8 1   K. Łagojda, „Jak tatuś wróci”. Życie codzienne rodzin katyńskich…, s. 57.
8 2   Pisane miłością. Losy wdów katyńskich, t. 3, red. A. Spanily, Gdynia 2003, s. 589. 
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Moi rozmówcy, wtedy jako dzieci, dziś jako osoby w podeszłym wieku, jed-
noznacznie stwierdzają, że brak ojca ukształtował i mocno wpłynął na ich 
dalsze życie: „Kochało się ojca, szanowało, było się przywiązanym. Jestem 
stara, ale zawsze mi go brakuje. Bez ojca było bardzo ciężko. To się nosi 
w sercu całe życie, nie ma dnia, żeby człowiek o tym nie myślał”83. Rodzi-
ny bez ojców, którzy zginęli podczas wojny były wówczas zjawiskiem po-
wszechnym, co jednak nie ułatwiało życia rodzinom katyńskim: „Byłam 
półsierotą, zazdrościłam moim koleżankom, które po maturze szły z ojcem 
do kawiarni czy na dancing. […] Rośliśmy z takim garbem psychicznym 
spowodowanym brakiem ojca i pełnej rodziny”84.

Żony zamordowanych Polaków musiały w powojennej Polsce zorgani-
zować życie w zupełnie nowych i trudnych warunkach, bez wsparcia ze 
strony męskiej głowy rodziny. Część rodzin przez długie lata wyczekiwała 
rychłego powrotu bliskiego: „Moja mama wierzyła aż do 1986 r. [do śmierci 
– przyp. K.Ł.], że ojciec wróci i mama podtrzymywała tę wiarę. Co chwilę 
się słyszało, że żołnierze wracają. Czyli czekanie było od 1939 r. do 1986 r. 
w przypadku mamy. Nigdy nie wyszła za mąż. Wszystko było uwarunko-
wane »jak tatuś wróci«”85. Kwestia ponownego zamążpójścia wśród żon 
zamordowanych Polaków jest zagadnieniem również wymagającym kilku 
słów wyjaśnienia. Aby żona mogła starać się o ponowne małżeństwo, mu-
siała najpierw złożyć wniosek do sądu o uznanie osoby zaginionej za zmarłą 
(zakaz bigamii). Regulował to art. 8 § 1 prawa małżeńskiego86. Dopiero po 
uzyskaniu stosowanego postanowienia można było wejść w nowy związek 
małżeński. Nie rozwiązywano małżeństw osób uznanych za zmarłe, bo-
wiem w myśl art. 19 § 2 prawa osobowego: „Małżeństwo osoby uznanej za 
zmarłą rozwiązuje się z chwilą zawarcia przez jej współmałżonka nowe-
go małżeństwa”87. Takie zaświadczenie było potrzebne rodzinom m.in. do 
uzyskania renty po zmarłym, a dla dzieci dodatkowego stypendium socjal-
nego w momencie rozpoczęcia studiów. Temat starania się żon o uznanie 
Polaków z trzech obozów specjalnych za zmarłych, jest osobną, znacznie 

8 3   Relacja Barbary Dworzak.
8 4   Relacja Wandy Milczanowskiej.
8 5   Relacja Aliny Głowackiej-Szłapowej. 
8 6   Prawo osobowe. Postępowanie o ubezwłasnowolnienie, postępowanie o uznanie za 

zmarłego i stwierdzenie zgonu, oprac. I. Różański, Kraków 1946, s. 78.
8 7   Ibidem, s. 77.



1 10

K r z y s z t o f  Ł a g o j d a

bardziej skomplikowaną kwestią, która w tym miejscu została jedynie za-
sygnalizowana88. Abstrahując od motywów, którymi kierowały się rodziny 
występując do sądu, bardzo interesującym aspektem jest samo ponowne 
wyjście za mąż żon zamordowanych oficerów, lub wybranie życia w samot-
ności. Mimo świadomości, że nie uda mi się przedstawić pełnych wyników 
statystycznych, zdecydowałem się na przeanalizowanie dostępnych źródeł, 
w celu wskazania głównej tendencji w kwestii ponownego zamążpójścia 
kobiet wcześniej związanych z oficerami. Poniższa tabela wskazuje cząst-
kowe wyniki przeprowadzonych badań. 

TABELA 1. Wykaz liczbowy dotyczący ponownego zamążpójścia żon za-
mordowanych oficerów.

14(2) 89 2090 11191
Ankiety Wywiady Wspomnienia Razem

Ogółem 64 14(2)89 131 209

Tak 13 1 2090 34

Nie 51 13 11191 175

 
ŹRÓDŁO: Kolumna „Ankiety” oparta jest na ankietach pozyskanych od Dolnośląskiej Ro-
dziny Katyńskiej, które zostały złożone przez żony oficerów w momencie wstąpienia do 
dolnośląskiego stowarzyszenia po 1989 r. Wyniki w kolumnie „Wspomnienia” pozyskałem, 
analizując tomy Pisane miłością. Losy wdów katyńskich, red. A. Spanily, t. 1–3, wydane 
w Gdyni w 2000, 2001 i 2003 r.

8 8   Więcej o temacie uznania za zmarłego przez sądy w PRL zob.: L. Kocoń, Zaginieni 
1939–1945. Postępowania o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, t. 1 – powiat 
łomżyński, Białystok 2008, oraz B. Samarski, Zaginieni 1939–1945. W świetle akt 
Sądu Grodzkiego w Białymstoku, t. 2 – powiat białostocki, Białystok 2011. 

8 9   Liczba w nawiasie oznacza wyłączone z badania wywiady, gdyż matki moich roz-
mówców zginęły w czasie wojny.

9 0   Spośród 20 kobiet, które ponownie wyszły za mąż, 9 było żonami oficerów zamordo-
wanych w Katyniu.

9 1   Spośród 111 kobiet, które nie wyszły ponownie za mąż, 42 były żonami oficerów za-
mordowanych w Katyniu.



1 1 1

P a m i ę ć  o  o j c u .  R e f l e k s j e  z  r o z m ó w  z  r o d z i n a m i  k a t y ń s k i m i . . .

Spośród wszystkich przeanalizowanych 209 przypadków, tylko 34 ko-
biety wyszły ponownie za mąż, co daje wynik 16%92. 

Wiara i przekonanie o tym, że bliski przeżył wojnę i wróci, z biegiem 
lat słabły, szczególnie u dzieci, które zakładały własne rodziny: „Z czasem 
przestało się oczekiwać, że wróci – relacjonuje Alina Głowacka-Szłapowa. 
– W 1940 r. dostaliśmy te dwie kartki ze Starobielska. No i co dalej? Tutaj 
jest już rok 1948, 1950, już prawie 10 lat, jeszcze można było oczekiwać, 
później chyba już ta nadzieja nie była podsycana”93. Trzeba pamiętać, że 
pokolenie, którego dzieciństwo przypadło na lata 30. i początek II wojny 
światowej, szybciej dojrzewało. Brak męskiej głowy rodziny doprowadził 
do emancypacji kobiet, ale także dzieci. Załamał się patriarchalny model 
wychowania, szczególnie częsty w rodzinach oficerskich okresu między-
wojnia. Kobiety wraz z opuszczeniem domu przez męża stały się odpo-
wiedzialne za swoich bliskich. Także dzieci od najmłodszych lat uczyły się 
samodzielności94. Było to pokłosie wojny, która tę zmianę wymusiła: „Po 
wojnie byliśmy zaabsorbowani kształtowaniem swojego życia tutaj w kraju. 
Tworzeniem rodziny, domu, osiąganiem cenzusów naukowych, kształce-
niem dzieci. To był dla nas najważniejszy cel. […] Pytanie o los ojca było 
cały czas aktualne, ale ono zawisło w próżni. Nie było z kim o tym rozma-
wiać, może dlatego nie rozmawialiśmy na co dzień o tym […]. Po prostu 

9 2   Oczywiście dane te są niepełne wobec tysięcy wdów po zamordowanych ofiarach. 
Nie można wykluczyć, że na taki wynik wpływ również miał wiek kobiet po zakoń-
czeniu II wojny światowej. Trzeba także pamiętać, że kobiety te wywodziły się z in-
teligencji. W czasach II RP rzeczą naturalną był dobór partnera wywodzącego się 
z tej samej warstwy społecznej. Według Krystyny Kersten po wojnie osób z wyższym 
wykształceniem było nie więcej niż zaledwie 65 tys. Zob.: K. Kersten, Polskiego in-
teligenta życie po śmierci, [w:] eadem, Pisma rozproszone…, s. 54. Takich czynników 
wpływających na wynik było bardzo dużo i nie sposób dzisiaj ocenić, ile z tych ko-
biet rzeczywiście czekało na powrót męża i nie zdecydowało się na ponowne mał-
żeństwo, mimo wielu propozycji. W analizowanych wspomnieniach widać jednak, 
że kobiety po wojnie chciały przede wszystkim pomóc swoim dzieciom w dalszej 
drodze życiowej. Zamieszkiwały razem z nimi, wychowywały wnuki i zajmowały 
się domem, czyli robiły to, do czego były przyzwyczajone w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego.

9 3   Relacja Aliny Głowackiej-Szłapowej. 
9 4   M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 

2012, s. 128.
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byliśmy zajęci bez reszty budową swojego prywatnego życia i przyszłości”95. 
Osoby, z którymi rozmawiałem, były świadome zmiany, jakie zaszły w ich 
młodym życiu: „To mnie ukształtowało [wojna – przyp. K.Ł.], umiałam so-
bie dać w życiu radę, nie będąc agresywną, ale dbając o zdobycie tego, do 
czego byłam zobowiązana”96.

Bez względu na to, czy rodziny wierzyły w powrót swojego bliskiego, czy też 
nie, i jak bardzo ich życie po wojnie się zmieniło, wszystkie kultywowały o nim 
pamięć. Wspominanie męża i ojca było częścią życia codziennego, najczęściej 
przy okazji świąt: „Najgorsze dla mnie były jednak święta, Boże Narodzenie 
i Wielkanoc. Był nakryty stół i fotografia taty w ramce na stole. To były za-
wsze smutne święta. […]. Mamusia bardzo pilnowała, żeby zachować wszyst-
kie dokumenty i zdjęcia ojca. Jak się gdzieś przenosiliśmy, to zawsze na pierw-
szym miejscu było pakowanie tych dokumentów, zdjęć, dyplomów, orderów. 
Wszystko, co przypominało nam o ojcu”97. Nie bez znaczenia dla tych rodzin 
był także dzień 1 listopada, obchodzony w PRL jako Święto Zmarłych. Mimo iż 
los ich bliskich był nieznany, a dla niektórych nie do zaakceptowania, i mimo 
że nie było znane miejsce złożenia szczątków bliskiej osoby, cmentarz był miej-
scem wspomnień i zadumy nad losem członka rodziny. Pełnił także funkcję 
symbolicznego miejsca jego spoczynku. Jacek Kolbuszewski stwierdził, że: „Jak 
gdyby w nawiązaniu do tradycji dawnego prawa cmentarnego azylu, cmenta-
rze – a wraz z nimi pogrzeby – nieformalnie (nawet gdy to były cmentarze 
komunalne) wyłączone zostały z jurysdykcji oficjalnych władz i zostały nieja-
ko »zawłaszczone« przez opozycję – przez naród”98. Na cmentarzach, jeszcze 
w okresie komunistycznej cenzury zaczęły pojawiać się symboliczne nagrobki, 
epitafia i krzyże, które upamiętniały zamordowanych i zaginionych Polaków99: 
„Mamusia umarła jak powiedziałam w 1986 i ja chcąc jakoś upamiętnić tatę, na 
grobie mamusi dałam taki napis: »Wdowa po Stanisławie Głowackim kapitanie 
38 pp. w Przemyślu zaginionym w 1940 r. w Starobielsku«”100.

Pamięć rodzin oficerskich o II RP, represjach Związku Sowieckiego 
i zbrodni w Katyniu była sprzeczna z komunistyczną propagandą. Pod-
legała zafałszowaniu, czy wręcz eliminacji. Ministerstwo Bezpieczeństwa 

9 5   Relacja Adama Zaleskiego. 
9 6   Relacja Aliny Głowackiej-Szłapowej.
9 7   Ibidem.
9 8   J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wrocław 1996, s. 12.
9 9   Ibidem.

1 0 0    Relacja Aliny Głowackiej-Szłapowej. Zob. ilustrację 5.
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Publicznego w marcu 1952 r. wystosowało rozporządzenie nr 6/52, w któ-
rym osoby propagujące „oszczercze informacje” wymierzone w Związek 
Sowiecki w sprawie Zbrodni Katyńskiej, lub słuchające zagranicznych au-
dycji, w których były podawane informacje o mordzie, miały być areszto-
wane i pociągnięte do odpowiedzialności101. 

W PRL wypełnianie ankiet i pisanie życiorysów było dla rodzin osób 
zamordowanych w Katyniu sprawą kłopotliwą. Istotnym pytaniem było, 
czy pisać zgodnie z sumieniem i własnymi przekonaniami, narażając się 
na prześladowania, czy wypełniać pisma kłamliwymi, komunistycznymi 
wskazówkami: „Pytali mnie o ojca, to powiedziałam, że zginął w Katyniu, 
ale nie wypowiadałam się, kto to zrobił. Wiadomo było, że to Niemcy zro-
bili, nie było innej wersji”102. Najczęściej osoby pytane odpowiadały neutral-
nie: „Zaginął podczas wojny”.

Poprzez groźby i strach władze komunistyczne starały się ugruntować 
pamięć o mordzie w Katyniu zgodnie z komunistyczną wykładnią. Taka 
polityka miała również na celu wyciszenie sprawy mordu103. Sama atmo-
sfera terroru, szczególnie w latach 1948–1956, powodowała niechęć i strach 
przed poruszaniem tych kwestii: „W PRL-u mówiono, że to oczywiście 
Niemcy zrobili, bo tak twierdziła komisja Burdenki104 […]. Te sprawy nie 
były do końca wyjaśnione, więc rozmawiało się tylko w domu. Każdy się 

1 0 1   A. Przewoźnik, Proces odkrywania prawdy i upamiętniania ofiar, [w:] Białe pla-
my – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918–2008), red. 
A.D. Rotfeld i A.W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 301.

1 0 2   Relacja Janiny Buczyłko.
1 0 3   Obszerniej o prześladowaniach w PRL zob.: P. Gasztold-Seń, Siła przeciw prawdzie. 

Represje aparatu bezpieczeństwa PRL wobec osób kwestionujących oficjalną wersję 
Zbrodni Katyńskiej, [w:] Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy…, s. 132–153; M. Go-
lon, Zbrodnia katyńska w propagandzie PRL (1944–1989). 45 lat fałszowania historii, 
[w:] Charków–Katyń–Twer. W sześćdziesiątą rocznicę zbrodni, red. A. Kola, J. Szi-
ling, Toruń 2001, s. 24–64; idem, Kary za prawdę o zbrodni Stalina. Represje polskich 
organów bezpieczeństwa w okresie stalinowskim (1944–1956) wobec osób ujawniają-
cych władze ZSRR jako sprawców zbrodni katyńskiej w świetle inwentarza doku-
mentacji przechowywanej w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej, [w:] 
Charków–Katyń–Twer–Bykownia. W 70…, s. 225–240. 

1 0 4   Sowiecka komisja śledcza utworzona 13 stycznia 1944 r. przez Biuro Polityczne KC 
WKP(b). Celem komisji, której przewodniczącym został Nikołaj Burdenko, neuro-
chirurg, naczelny lekarz Armii Czerwonej, było udowodnienie tezy popartej sfabry-
kowanymi dowodami, że zbrodni w Katyniu dokonali żołnierze Wehrmachtu latem 
1941 r. Więcej o komisji pisze: N. Lebiediewa, Komisja specjalna i jej przewodniczący 
Burdenko, „Zeszyty Katyńskie” 2008, nr 23, s. 56–101.
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bał. Nie rozmawiało się o tym nawet między bliskimi znajomymi. Jak była 
mowa o ojcu, to mówiło się, że zginął podczas wojny i tyle”105. Również dzie-
ci, które nie znały losów swojego ojca, były przestrzegane, aby o nim nie 
rozmawiać. O atmosferze strachu na początku lat 50. wspomina Anna Bu-
dzińska: „Kiedy byłam starsza, zaczęłam pytać [o ojca – przyp. K.Ł.]. Mama 
z babcią odbyły ze mną rozmowę, żeby mówić, że ojciec nie wrócił z wojny 
i tak wypełniać wszelkie pisma czy ankiety, bo nie znaliśmy jego prawdzi-
wego losu. […] Matka się bała, że to może mieć konsekwencje niedobre dla 
niej, dla pracy, dla życia. To były jeszcze czasy dziwne. W pięćdziesiątych 
latach ludzie nagle znikali, byli wywożeni, mama się bardzo bała”106.

Sprzeczna z oficjalną pamięć o Zbrodni Katyńskiej została w PRL ze-
pchnięta do podziemia. Wyjaśnienie zbrodni było niemożliwe, a próby pro-
wadziły do prześladowań ze strony aparatu bezpieczeństwa. Paradoksalnie 
jednak podjęte przez komunistów w Polsce próby wymazania terminu „Ka-
tyń” z polskiego słownika, przyczyniły się do jeszcze większego kultywowa-
nia osobistej pamięci o ofiarach tej zbrodni. Jak słusznie stwierdził Bartosz 
Korzeniewski, „wydarzenia wykluczone całkiem z obiegu oficjalnego oka-
zywały się być również tymi, które stanowiły najbardziej trwałe elementy 
obrazu przeszłości narodowej kultywowanego w pamięci nieoficjalnej”107. 
Już pod koniec lat 40., w dobie stalinizmu, polskie społeczeństwo dawało 
wyraz swojej dezaprobacie wobec oficjalnej polityki władz w sprawie Katy-
nia. W biuletynach dziennych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 
odnotowywano przejawy wrogiej agitacji względem Związku Sowieckiego 
i domagania się prawdy o Katyniu108. Takich akcji wymierzonych przeciwko 
władzy i oficjalnej polityce historycznej było znacznie więcej. Nasilały się 
przede wszystkim w czasie przełomów politycznych109.

Pamięć o Katyniu przetrwała długie lata komunistycznego ustroju, 
pielęgnowana i przekazywana dalej w domowym zaciszu. W przypadku 
rodzin katyńskich pamięć domowa zadziałała niczym tama, która bloko-
wała przedostanie się z zewnątrz informacji fałszywych i nasiąkniętych 

1 0 5   Relacja Barbary Dworzak.
1 0 6   Relacja Anny Budzińskiej.
1 0 7   B. Korzeniewski, op. cit., s. 79.
1 0 8   Biuletyny dzienne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1949–1950, wybór 

i oprac. Ł. Kamiński, Warszawa 2004, s. 221.
1 0 9   Biuletyny Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Grudzień 1954 – listopad 

1956, oprac. W. Chudzik i in., Warszawa 2009, s. 695.
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komunistyczną propagandą, pełną przekłamań i przemilczeń110. Warto 
w kilku zdaniach skupić się na roli rodziny w przetrwaniu pamięci o ojcu, 
mimo wielu lat zakłamywania historii. Socjologowie doszli do wniosku, że 
wydarzenia wielkiej historii na stałe zagościły w pamięci rodzinnej, szcze-
gólnie pokolenia II wojny światowej111. W każdej rodzinie bowiem była 
osoba, która brała udział w ważnych wydarzeniach historycznych, co było 
tematem wielogodzinnych rozmów i wspomnień. Nie inaczej było w przy-
padku rodzin katyńskich. Ojciec i mąż brał udział w wojnie obronnej 1939 r., 
bronił niepodległości kraju, dostał się do niewoli i poniósł śmierć. Wśród 
rodzin oficerów, o niezwykle silnych tradycjach patriotycznych i niepodle-
głościowych, takie rozmowy nie były czymś wymuszonym, ale naturalnym.

Według badań opinii publicznej, przeprowadzonych w Warszawie przez 
Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS) w lipcu 1988 r., aż 49,5% do-
rosłych respondentów za winnych zbrodni w Katyniu wskazało Związek 
Sowiecki, wśród młodzieży ten odsetek był jeszcze wyższy i wyniósł 68,4%. 
Tylko 6,5% dorosłych i 9,3% młodzieży odpowiedziało, że winnymi zbrodni 
w Katyniu są Niemcy112. Sondaż pokazał, że polityka oparta na zastrasza-
niu, represjach i fałszowaniu pamięci poniosła klęskę. Polacy nie tylko nie 
zapomnieli, co wydarzyło się w Katyniu, lecz w większości przypadków do-
skonale zdawali sobie sprawę z tego, kto tej zbrodni dokonał.

Dzieci oficerów, które z biegiem lat zakładały własne rodziny, dbały o to, 
aby zaszczepić w swoim potomstwie wiedzę o dziadku. W ten sposób in-
formacje o ofiarach Zbrodni Katyńskiej były przekazywane z pokolenia na 
pokolenie: „Starałem się przekazywać pamięć o moim ojcu mojej rodzinie, 
żonie i synom. Moi synowie mimo, iż urodzili się w czasach PRL-u do-
skonale wiedzieli, co to jest władza komunistyczna, totalitaryzm, więc byli 
odpowiednio wychowani i przygotowani”113.

Zwycięstwo „Solidarności” w Polsce w 1989 r. oraz przeobrażenia 
w Związku Radzieckim związane z pierestrojką były sygnałem nadcho-
dzących zmian również w sprawie Zbrodni Katyńskiej. Nadszedł czas, aby 

11 0   K. Kersten, Pamięć i …, s. 142.
111   B. Szacka, II wojna światowa w pamięci…, s. 93–96. 
112   Opinia publiczna o zbrodni w Katyniu. Komunikat z badań, Warszawa 1988, s. 5. 

Można oczywiście zarzucić, że badania zostały przeprowadzone dopiero w 1988 r., 
i nie są one miarodajne w stosunku do świadomości Polaków w początkowych latach 
Polski Ludowej.

113   Relacja Adama Zaleskiego.
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ostatecznie wyjaśnić kwestie „białych plam” w historii Związku Sowieckie-
go i innych krajów bloku wschodniego114. W opracowaniu przygotowanym 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR z lutego 1989 r. czytamy: 
„Ze szczególną ostrością wystąpił problem »białych plam« w historii naszych 
stosunków z kilkoma krajami socjalistycznymi. Chodzi tu o wątpliwości do-
tyczące radziecko-niemieckiego paktu z 1939 r., »sprawy katyńskiej«, wyda-
rzeń z 1956 r. na Węgrzech, kryzysu w Czechosłowacji w 1968 r. i innych. 
Odwlekanie prac nad oceną tych wydarzeń z pozycji »nowego myślenia« wy-
wołuje rozdrażnienie w określonych kręgach społecznych zainteresowanych 
krajów i owocuje brakiem zaufania różnych warstw społeczeństwa do naszej 
polityki”115.

Przeobrażenia polityczne 1989 r. znacząco wpłynęły na przemiany pa-
mięci społeczeństwa polskiego. Ze względu na społeczny kontekst wy-
różniamy trzy wymiary pamięci: pamięć zbiorową, pamięć biograficzną, 
nazywaną też jednostkową, oraz pamięć społeczną określonej zbiorowo-
ści116. W przypadku pamięci rodzin katyńskich do 1989 r. możemy mówić 
tylko o pierwszych dwóch wymiarach. Lata 1945–1989 to walka pamięci 
zbiorowej, oficjalnej czy urzędowej z pamięcią biograficzną. Spotkania ro-
dzin, zawiązywanie kół i stowarzyszeń po 1989 r., sprzyjały narodzinom 
pamięci społecznej, kreowanej przez instytucje obywatelskie. Pamięć 
jednostek została wówczas włączona w pamięć społeczeństwa rodzin ka-
tyńskich i stała się podstawą nowej pamięci zbiorowej. W 1990 r. ruszył 
powolny proces odkrywania tajemnic Zbrodni Katyńskiej i do dzisiaj ro-
dziny zamordowanych Polaków inicjują i wspierają kultywowanie pamię-
ci o tym wydarzeniu.

17 grudnia 1991 r. Sąd Wojewódzki we Wrocławiu oficjalnie zatwierdził 
powstanie stowarzyszenia Dolnośląska Rodzina Katyńska117. Statut tej orga-
nizacji wymienia 7 celów, z których najistotniejsze jest ujawnienie i utrwale-
nie w pamięci polskiego społeczeństwa prawdziwych losów obywateli, któ-
rzy po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Polski znaleźli się w obozach 
jenieckich i wiosną 1940 r. zostali rozstrzelani w Katyniu i innych miejscach 

114   Zob.: Rosja a Katyń, red. A. Dzienkiewicz, Warszawa 2010.
115   Dok. nr 40, [w:] Polska 1986–1989: koniec systemu, t. 3, red. A. Dudek i A. Friszke, 

Warszawa 2002, s. 229.
11 6   K. Kaźmierska, op. cit., s. 86.
117   Postanowienie Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu o sygnaturze I 1 Ns Rej. st. 131/91 

z dnia 17 grudnia 1991 roku.
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byłego ZSRR118. Kultywowanie tej pamięci wśród członków stowarzyszenia 
przejawia się przede wszystkim w spotkaniach z młodzieżą, natomiast po-
wstałe w wyniku działań organizacji miejsca pamięci mają przypominać 
następnym pokoleniom o dokonanej zbrodni i piętnie, jakie odcisnęła ona 
na życiu rodzin. 

Według Aleidy Assmann, „Mamy dziś do czynienia nie z samolikwida-
cją, lecz odwrotnie: z eskalacją zagadnienia pamięci. Bierze się to stąd, że 
pamięć doświadczenia świadków historii, by jej w przyszłości bezpowrot-
nie nie utracić, musi zostać przełożona na kulturową pamięć potomnych. 
Żywa pamięć ustępuje miejsca pamięci wspartej na mediach, która posił-
kuje się materialnymi nośnikami, takimi jak pomniki, miejsca pamięci, 
muzea i archiwa”119. Członkowie Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej świado-
mi naturalnego stanu rzeczy, jakim jest przemijanie, wciąż starają się po-
zostawić po swojej działalności namacalny ślad120. Największą inicjatywą, 
podjętą przez stowarzyszenie, było wybudowanie Pomnika Ofiar Katynia. 
Pomysł ten powstał już podczas pierwszego spotkania rodzin katyńskich 
w 1989 r., jednak bezpośrednie działania, które miały na celu postawienie 
we Wrocławiu monumentu, rozpoczęły się w 1994 r.121 Uroczyste odsło-
nięcie oraz poświęcenie Pomnika Ofiar Katynia, który stanął w parku im. 
Juliusza Słowackiego we Wrocławiu, nastąpiło 22 września 2000 r.122 Ofi-
cjalnego otwarcia dokonał Andrzej Przewoźnik, natomiast kard. Henryk 
Gulbinowicz poświęcił monument.

Pozostając przy miejscach pamięci, chciałbym rozwinąć wątek powsta-
nia Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni. 
Kontakt z rzeczywistymi mogiłami ojców wyzwalał i ogromne emocje, 

11 8   Statut Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej, s. 2.
119   A. Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, [w:] Pa-

mięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-
-Wolska, Kraków 2009, s. 106.

12 0   Warto wymienić Pomnik Ofiar Katynia w parku im. J. Słowackiego, odsłonięty 
22  września 2000 r., dwa Krzyże Katyńskie na cmentarzach komunalnych Grabi-
szyn i Osobowice wybudowane w 1994 r., Tablicę Katyńską zainstalowaną na ścianie 
pamięci „Golgoty Wschodu” przy klasztorze OO. Redemptorystów w 1994 r. Więcej 
zob.: A. Siomkajło, Katyń w pomnikach świata, Warszawa 2002.

12 1   Sprawozdanie z X-letniej działalności Stowarzyszenia Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej, 
złożone na zebraniu ogólnym członków DRK w dniu 20 listopada 1999 roku, s. 5.

12 2   Sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej 
w okresie kadencji od 20 września 1997 r. – 9 grudnia 2000 r., s. 6.
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skrywane i kumulowane przez lata123. Widok prawdziwego grobu ojca przy-
woływał wspomnienia z dzieciństwa. Mogę jedynie przypuszczać, co czuły 
dzieci zamordowanych, które ostatni raz widziały ojca w wieku kilku lat, 
a przyjeżdżały na jego grób już jako osoby dorosłe, często same będące ro-
dzicami: „Przyjechałam po raz pierwszy na grób ojca, który zginął mając 
lat 35, a ja tam byłam jako kobieta 54-letnia. Mogłam być jego matką, a nie 
córką”124. Dzięki nieocenionej pracy tragicznie zmarłego w 2010 r. Andrzeja 
Przewoźnika, zamordowani Polacy w końcu zostali godnie pochowani, na-
tomiast ich rodziny znalazły miejsce na złożenie kwiatów: „Bardzo zależy 
mi na tym, żeby co roku jeździć tam do Bykowni, szczególnie we Wszyst-
kich Świętych. Chociaż raz w roku. Posiedzieć tam, popatrzyć na te sosny 
i mieć tę chwilę zadumy”125.

Przedstawione powyżej refleksje skłaniają do zadania kilku pytań ba-
dawczych. Ciekawym tematem, który nie został tutaj nawet zasygnalizo-
wany, jest życie rodzin katyńskich po wojnie na uchodźstwie w Wielkiej 
Brytanii i innych miejscach. Były to rodziny, które z armią Andersa opuści-
ły Związek Sowiecki, ale nigdy już nie powróciły do Polski. Jak postrzegały 
Katyń? Czy rodziny te, tak samo jak żyjące w Polsce, po wojnie wyczekiwały 
powrotu bliskiego? Jak interpretowały sprawę Katynia na arenie politycz-
nej? Czy wdowy po zamordowanych również w większości przypadków nie 
wychodziły ponownie za mąż? Jak wyglądało kultywowanie pamięci o za-
mordowanym w domu? Czy wśród kolejnych pokoleń, żyjących poza gra-
nicami Polski, przekazywana jest pamięć o bliskim? Jakże istotnym i waż-
nym tematem byłoby porównanie pamięci tych rodzin z pamięcią rodzin 

12 3   Zob.: Super Wizjer – moja mama była bohaterką, odc. 983, reportaż Doroty Paw-
lak. Jerzy Ziółkowski, syn st. post. Antoniego Ziółkowskiego, zamordowanego przez 
NKWD wiosną w 1940 w Kijowie, a pochowanego w Bykowni w reportażu stwier-
dził: „Nie wiedziałem w ogóle, co się ze mną dzieje. Powiem szczerze, nie wiedziałem 
czy skakać z radości, czy paść na kolana i płakać, naprawdę, bo coś takiego, nawet 
sobie nie wyobrażałem, że może się człowiekowi w życiu zdarzyć, żeby po 72 latach 
się dowiedzieć, zobaczyć na własne oczy praktycznie grób ojca”.

12 4   Relacja Ludmiły Seredyńskiej.
12 5   Relacja Wandy Milczanowskiej. 
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żyjących w Polsce126. Jest to temat, który wciąż czeka na swojego badacza. 
Innym intersującym tematem jest zmieniająca się pamięć o Zbrodni Ka-
tyńskiej wśród kolejnych pokoleń wnuków i prawnuków ofiar. Czy te osoby 
przekazują lub będą przekazywać informacje o krewnym swojemu potom-
stwu? Jak pamięć o zbrodni będzie ewoluować wśród kolejnych pokoleń? 
Czy za kilka, kilkanaście lat rodzina katyńska, składająca się obecnie głów-
nie z córek i synów ofiar, będzie miała szanse przetrwać? Takich i innych 
pytań można postawić więcej. Stwarzają one pole do kolejnych badań i być 
może zachęcą kogoś do zajęcia się tym tematem. 

Reasumując, w życiu tej grupy osób można wyznaczyć kilka fundamen-
talnych i przełomowych momentów. Wybuch II wojny światowej kończy 
okres wspaniałego dzieciństwa i wyznacza cezurę ostatniego spotkania 
z bliskim, który wyruszył na wojnę. Kolejnym przełomem jest niemieckie 
odkrycie grobów w Katyniu. Kwestia zbrodni powracała wielokrotnie. Dla-
tego też z czasem rodziny, które uważały propagandę niemiecką za fałsz, 
musiały przyjąć do wiadomości, że zbrodnia w Katyniu miała rzeczywiście 
miejsce. Nie wykluczało to jednak poszukiwań bliskiego. Wydaje się, że do-
piero potwierdzenie śmierci bliskiego na papierze (które de facto otrzymały 
w latach 90.) mogło skłonić rodziny do zaprzestania poszukiwań.

Rodziny, których bliski zaginął po 1940 r., żyły w pewnego rodzaju za-
wieszeniu. Ich życie pełne było nadziei, ale także smutku i rozczarowania, 
kiedy z każdym kolejnym rokiem krewny nie wracał do domu. Zapytania 
kierowane do PCK o los zaginionych rozbudzały przekonanie, że tym ra-
zem odpowiedź będzie pozytywna i dająca szansę na spotkanie. Rodziny, 
które pogodziły się ze śmiercią bliskiego i rozpoczęły nowe życie, nie mo-
gły zapomnieć o piętnie mordu katyńskiego. Ujawniało się ono w różnych 
formach, najczęściej przy okazji starań o przyjęcie na studia czy o pracę. 
W końcu przyszło długo wyczekiwane oswobodzenie z jarzma komuni-
zmu. Rodziny rozpoczęły działania mające na celu wyjaśnienie okoliczno-
ści zbrodni i uczczenie pamięci ofiar. Założenie stowarzyszenia oraz po-
wstanie federacji było swoistym manifestem wyjścia z ukrycia i z niewoli 
kłamstwa.

12 6   Na uwagę zasługuje działalność Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Prze-
siedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jego misją jest przeprowadzanie 
wywiadów ze świadkami historii poszkodowanymi w wyniku działań wojennych. 
Wśród nich znajdują się Polacy mieszkający poza granicami kraju: w Stanach Zjed-
noczonych, Australii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, a nawet Izraelu.
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Mimo odkrycia wielu tajemnic Zbrodni Katyńskiej, żyją w Polsce rodzi-
ny, które do tej pory nie znają prawdziwych losów swoich ojców. Jednym 
z najważniejszych nieodkrytych aspektów zbrodni jest tzw. białoruska lista 
katyńska. Do dzisiaj dysponujemy jedynie przypuszczalną liczbą obywateli 
polskich zamordowanych prawdopodobnie w więzieniu w Mińsku, a po-
chowanych najpewniej w masowych grobach w pobliskich Kuropatach. Ro-
dziny zamordowanych nadal nie mogą zapalić znicza na grobie bliskiego. 
Jedynym marzeniem tych osób jest jeszcze przed śmiercią poznanie praw-
dy: „Chciałabym jeszcze za życia poznać prawdę”, podkreśla Anna Naczke, 
87-letnia córka Aleksandra Morżało, policjanta z Wołkowyska, zaginionego 
bez wieści w więzieniu NKWD w Grodnie w 1940 r.127 

Podczas wielogodzinnych rozmów, które przeprowadziłem z córkami 
i synami zamordowanych Polaków, dało się zauważyć, że mimo upływu 
lat wciąż w ich pamięci widnieje idealny obraz II RP, okres dzieciństwa, 
zabawy, nauki, ale przede wszystkim wspólnych chwil spędzonych z ojcem. 
Mieszkania moich rozmówców, pełne pamiątek poustawianych w widocz-
nych miejscach, przypominają im przeszłość, tę radosną, ale i tę smutną.

Blisko 50-letni czas fałszowania historii w PRL, szczególnie tej o Zbrod-
ni Katyńskiej, doprowadził do tego, że dzisiaj rodziny bardzo chętnie chcą 
opowiadać o swoich losach i o tym, jak zbrodnia sowieckiego aparatu bez-
pieczeństwa wpłynęła na całe ich życie. W pamięci rodzin motyw ojca sta-
nowi główną oś narracji. Rozmawiając z tymi osobami, poruszając tematy 
wywołujące smutek i łzy, dochodzę do wniosku, że są dumne z tego, że ich 
ojciec walczył w obronie ojczyzny i pozostał do końca wierny wartościom 
zawartym w haśle: „Bóg, Honor, Ojczyzna” mimo iż przyszło mu za to za-
płacić najwyższą cenę.

Józef Piłsudski powiedział kiedyś: „Naród, który traci pamięć, przestaje 
być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane 
terytorium”128. Przyjmując słowa marszałka jako sprawdzian tożsamości, 
trzeba stwierdzić, że Polacy zdali go wzorowo, nie zapominając nigdy, 
mimo kłamstw i manipulacji, czym dla Polski był i jest Katyń.

12 7   Relacja Anny Naczke. Zob.: ilustrację 6. Obszerniej o losach policjanta zob.: K. Łagoj-
da, Tropem listy białoruskiej, „Pamięć.pl”, nr 4(25)/2014, s. 29–32.

12 8   J. Piłsudski, Myśli i wypsknięcia, Warszawa 2010, s. 7. 
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ilustracja 1
List (gryps) kpt. Henryka Nossowicza z Kozielska, datowany 
na 21 listopada 1939 r., zawierający adres do korespondencji. 
(Z prywatnych zbiorów Haliny Strzałkowskiej.)
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ilustracja 2
Pocztówka kpt. Stanisława Głowackiego ze Starobielska 
do rodziny, datowana na dzień 5 lutego 1940 r. 
(Z prywatnych zbiorów Aliny Głowackiej-Szłapowej.)
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ilustracja 3
Odpowiedź MCK z dnia 20 lipca 1942 r. na zapytanie Seweryny Zakrzewskiej 
o miejsce pobytu męża mjr. Henryka Zakrzewskiego oraz brata Tadeusza 
Chełchowskiego. (Z prywatnych zbiorów Krystyny Gołębiowskiej.)
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ilustracja 4
Odpowiedź PCK z dnia 30 lipca 1958 r. na zapytanie Stanisławy 
Sztark o los męża, por. rezerwy Edwarda Sztarka, zamordowanego w 
Katyniu. (Z prywatnych zbiorów Barbary Dworzak.)
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ilustracja 5
Grób Stanisławy Głowackiej, wdowy po kpt. Stanisławie 
Głowackim zamordowanym w Charkowie w 1940 r. Na płycie 
napisano: „Wdowa po Stanisławie Głowackim kapitanie 
przemyskiego 38 PP zaginionym w 1940 r.  w Starobielsku” 
Płyta sporządzona w 1986 r. na polecenie córki Aliny Głowackiej-
-Szłapowej. Grób znajduje się na cmentarzu przy ulicy Smętnej 
w dzielnicy Sępolno we Wrocławiu (Zdjęcie własne.)
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ilustracja 6
Odpowiedź Głównej Prokuratury Wojskowej z 10 stycznia 1999 r. nadana przez 
Generalny Konsulat Republiki Polskiej w Moskwie na zapytanie Anny Naczke, córki 
policjanta Aleksandra Morżało, o los ojca. (Z prywatnych zbiorów Anny Naczke.)
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The article analyzes biographical narrations referring to the daily 
life of families of the victims murdered by Soviet troops in Katyn and 
other places in the former USSR. The text includes 12 biographical 
interviews and recorded memories of Katyn families. The text de-
scribes the years from the interwar period to the fall of Communism 
in Poland. The article describes memories of the Second Polish Re-
public period when families of Polish officers constituted the high-
est social class, about the moment of saying goodbye to a father who 
was setting off to the front and then was taken prisoner by Soviets. 
Using postcards and letters sent from prisoner-of-war camps, which 
are attached to the article, the author presents the context of the cor-
respondence of families with their close relatives, the sudden break 
of this correspondence and the anxiety connected with this lack of 
messages from the camps. The author carries out a detailed analysis 
of the process of impossibility of accepting the death of loved ones by 
their families. The text also addresses the issue of the “Katyn lie” and 
its influence on the lives of families in the Polish People’s Republic, 
celebrating holidays, their social status after the Second World War 
and many others. Being aware that the topic is far from being fully 
described, the author poses a few significant research questions at the 
end of the discussion that require further analysis. 

Krzysztof  
Łagojda

Memories of the 
father. Reflections 
from interviews with 
families of Katyn 
Victims. Research 
reconnaissance 





Najstarsze pokolenie Domaniowa, miejscowości leżącej 30 km na połud- 
niowy zachód od Wrocławia, w większości pochodzi ze wsi Usznia, która 
obecnie znajduje się na terenach Ukrainy, a przed wojną leżała na terenie 
województwa tarnopolskiego1, na wschód od miasta powiatowego Zło-
czów. Mieszkańcy Uszni na Ziemie Zachodnie przybyli w 1945 r. Bohater-
kami artykułu są seniorki: Domicela Rypałowska, Józefa Rudnik, Domicela 

1   Podział administracyjny po wybuchu wojny zmieniał się. W wyniku porozumienia 
radziecko-niemieckiego z 23 sierpnia 1939 r. omawiane tereny dostały się pod oku-
pację radziecką i wprowadzono podział na obwody. Usznia znalazła się w obwodzie 
lwowskim. Po wkroczeniu wojsk niemieckich na obszar Galicji Wschodniej w 1941 r. 
z terenów byłych woj. tarnopolskiego, stanisławowskiego i części lwowskiego utwo-
rzono Dystrykt Galicja, który włączono do Generalnego Gubernatorstwa i wprowa-
dzono podział na tzw. starostwa powiatowe. Wtedy Usznia należała do starostwa 
Złoczów. Kolejne zmiany administracyjne nastąpiły po powrocie Galicji Wschodniej 
pod okupację radziecką, kiedy to przywrócono podział na obwody z lat 1939–1941. 
G. Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wo-
łyniu w latach 1931–1948, Toruń 2005, s. 33–43.
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Domańska, Adela Dumańska oraz Józefa Kawałko2. Podzieliły się z autorką 
wspomnieniami o tym, jak zapamiętały rodzinną wieś, jak żyło się w cza-
sach okupacji radzieckiej i niemieckiej tych terenów, jak wyglądało prze-
siedlenie i osiedlenie się na Ziemiach Zachodnich.

Sylwetki seniorek zaprezentowane były na łamach „Gazety Powiato-
wej – Wiadomości Oławskie” w rubryce „Pierwsi domaniowianie”. Pomysł 
przedstawienia ich losów zrodził się po publikacji cyklu artykułów o pierw-
szych oławianach. Ponadto obecnie żyje coraz mniej przedstawicieli naj-
starszej generacji przesiedleńców z Uszni, dlatego to ostatnia chwila, aby 
ich relacje zebrać i spisać. Zasadniczym materiałem, na którym się opie-
ram, to opowieść autobiograficzna. Zapis cyfrowy relacji przeprowadziłam 
za pomocą dyktafonu z respondentkami z najstarszej generacji, która prze-
żyła przesiedlenie z Uszni do Domaniowa. Rozmowy przeprowadziłam 28, 
29 i 30 listopada 2011 r. oraz 7 lutego 2012 r. Odbywały się pojedynczo ze 
świadkami, w miłej, serdecznej atmosferze, w domu respondentek. Ponad-
to odbyłam kilka krótkich rozmów telefonicznych, w czasie których dopy-
tywałam o szczegóły. Łącznie nagrania stanowią ok. 8 godzin 14 minut3. 
Rozmówczynie z rozrzewnieniem i tęsknotą wracały pamięcią w rodzinne, 
kresowe strony. Zadając te same pytania wszystkim respondentkom, dąży-
łam do uzyskania następujących informacji: dane osobowe: miejsce i data 
urodzenia, poziom wykształcenia, dane rodziców i ich zawód, informacje 
o rodzeństwie; droga życiowa respondentki: jak zapamiętano rodzinną 
wieś, okres szkolny, przeżycia wojenne z okresu okupacji niemieckiej i ra-
dzieckiej, data i okoliczności wyjazdu z Kresów, podróż i data przybycia 
na Ziemie Zachodnie; życie na nowej ziemi: poszukiwanie miejscowości do 
zamieszkania, pierwsze wrażenia z Domaniowa, współżycie z Niemcami, 
zagospodarowanie w nowym miejscu zamieszkania, kontynuowanie trady-
cji i zwyczajów ze Wschodu. W trakcie relacji pozwalałam rozmówczyniom 
na swobodne budowanie narracji, opowiedzenie tego, co wydawało się im 
ważne, w wyniku czego pojawiały się ciekawe wątki, o które nie pytałam (np. 
wywózka na roboty przymusowe, rola ks. Eugeniusza Nowaka), a w razie  

2   Sylwetki tych pań, na podstawie ich relacji, zostały zaprezentowane na łamach „Ga-
zety Powiatowej – Wiadomości Oławskie”, rubryka „Pierwsi domaniowianie”, nume-
ry 50 (970) z 15 XII 2011 r., 1 (973) z 5 I 2012 r., 3 (975) z 19 I 2012 r., 4 (976) z 26 I 2012 r., 
8 (980) z 23 II 2012 r.

3   W dalszej części artykułu nie będę opatrywała przypisami cytatów z poszczegól-
nych wypowiedzi respondentek.
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konieczności zadawałam pytania szczegółowe. W artykule podaję więk-
szość relacji, które wiążą się z tematem. Rozmowy nie są transkrybowane, 
jedynie przepisane ręcznie do brudnopisu, w celu sprawniejszego dostępu 
do poszczególnych wątków. Relacje rozmówczyń zostały poddane redakcji 
stylistycznej, ale z zachowaniem indywidualnego stylu wypowiedzi.

Grupę respondentów dobrałam, wykorzystując informacje otrzymane 
od rodziny mieszkającej w Domaniowie, również przesiedleńców z Kresów 
Wschodnich. Dlatego też wydaje mi się, że dotarłam do możliwie najważ-
niejszych osób, które mogły opowiedzieć o swojej historii związanej z Usz-
nią, przesiedleniem i Domaniowem. Jedna z osób odmówiła udzielenia wy-
wiadu. Z inną panią, z rocznika 1923, nie udało się przeprowadzić rozmowy 
ze względu na brak sprawności umysłowej, związanej z wiekiem. Niestety 
z moich informacji wynika, że nie żyją już mężczyźni z tego pokolenia, któ-
rzy dobrze pamiętaliby czasy Uszni i przesiedleń.

Obraz przeszłości utrwalony w pamięci rozmówczyń wydaje się dość 
podobny, a przede wszystkim trzy poruszane w rozmowach kwestie. We 
wszystkich relacjach podkreślano, że wieś Usznia zapamiętano jako dużą 
miejscowość, z wieloma mieszkańcami. Po drugie, w pamięci responden-
tek zachowało się wspomnienie o bardzo długiej i uciążliwej podróży na 
zachód. Często zdarza się, że miejsca lub wydarzenia zapamiętane za cza-
sów dzieciństwa czy młodości wydają się mieć większe rozmiary niż w rze-
czywistości. Po trzecie, prawie wszystkie rozmówczynie podkreślały waż-
ną rolę księdza Eugeniusza Nowaka w ich społeczności, zarówno w czasie 
przesiedlenia, jak i osiedlenia w nowym miejscu.

Z relacji można wywnioskować, że rozmówczynie pochodziły ze skrom-
nych, ubogich, rolniczych rodzin o niedużych gospodarstwach4. Najstar-
sza wśród generacji przesiedleńców, Domicela Rypałowska, urodziła się 
26  kwietnia 1923 r. w Uszni. Mieszkała tam wraz z rodzicami Marcelim 
Kłakiem i Rozalią z domu Domańską oraz bratem. Ojciec zajmował się rolą, 
a matka była krawcową. W 1940 r. wyszła za mąż za Tadeusza Rypałowskie-
go. O historii rodzinnych ziem opowiadał jej dziadek Kazimierz Domański, 
który służył w wojsku cesarza Franciszka Józefa I. 

4   W zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu znajdują się dokumenty – orze-
czenia o pozostawionym mieniu na Wschodzie, jednakże nie są udostępniane oso-
bom postronnym.
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Józefa Rudnik urodziła się w Uszni w 1927 r. Jej rodzice Józefa z domu 
Kłak i Wojciech Gołąb (zmarł, gdy mała Józia miała 9 lat) zajmowali się 
gospodarstwem, a pani Józefa miała pięcioro rodzeństwa. 

Domicela Domańska, córka Wiktora Wodzińskiego i Emilii z domu Bo-
jakowskiej, urodziła się również w Uszni w 1929 r. Była najstarsza z piątki 
rodzeństwa, a jej rodzice zajmowali się rolą. 

Adela Dumańska przyszła na świat w Uszni w 1933 r. jako córka Anny 
z domu Domańskiej i Józefa Gabryluków, również rolników.

Józefa Kawałko urodziła się w Uszni 13 sierpnia 1927 r., ale wychowywała 
w Białym Kamieniu. Jej rodzice to Antonina z domu Gabryluk i Kazimierz 
Kuczmowscy. Miała trójkę rodzeństwa: młodszą siostrę Stefanię, starszego 
brata Józefa i młodszego Bronisława.

Wspominając Usznię…
Panie ze wzruszeniem i rozrzewnieniem wspominają rodzinną wieś.

– „Kiedy myślę o Uszni, najpierw przypominam sobie swój piękny, duży 
dom. Wkoło drzewa, 3 morgi ogrodu, kwiaty, łąka, orane pola” – mówi Józefa 
Rudnik. – „A zaraz niedaleko płynął Bug5, chodziliśmy się kąpać. […] Przy-
pominają mi się lasy, grzyby, maliny chodziliśmy zbierać”. Adela Dumańska 
dodaje: – „To była piękna wieś, naokoło lasy, okolice piękne, góry, ale była 
bieda. Były tam liczne źródełka [w tym jedno] na Świętej Górze, źródło Bugu 
[niedaleko] wypływało”. Usznia położona jest 3 km od miasta Sasów. Są to 
malownicze tereny z lesistymi dolinami rzek i górzystym krajobrazem, gdyż 
znajduje się tam pasmo zalesionych wzniesień, zwane Woroniakami6. Józe-
fa Kawałko przyznaje, że niezbyt dobrze pamięta rodzinną wieś, ponieważ 
przez większość dzieciństwa wychowywała się w Białym Kamieniu. Stąd też 
historia Józefy jest nieco odmienna od życiorysów pozostałych bohaterek ar-
tykułu. Jej matka, Antonina Kuczmowska, po porodzie najmłodszego brata 
Józefy, Bronisława, poważnie zachorowała i została na długo w szpitalu. Oj-
ciec, Kazimierz, był dużo starszy od Antoniny, która była jego drugą żoną. Po 
dwudziestu latach pracy w Ameryce wrócił spracowany i schorowany. Gdy 
astma utrudniała mu normalne życie, również trafił do szpitala. Nie miał się 

5   Źródło Bugu wybija w oddalonym o 10 km od Sasowa (wieś sąsiadująca z Usznią) 
Werchobużu.

6   G. Rąkowski, Przewodnik po Ukrainie Zachodniej. Ziemia lwowska, cz. III, Prószków 
2007, s. 288.



133

M i ę d z y  U s z n i ą  a  D o m a n i o w e m .  P r z e s i e d l e ń c y  z  K r e s ó w  W s c h o d n i c h . . .

kto opiekować Józefą i jej rodzeństwem. Wraz z młodszą siostrą Stefanią zo-
stały oddane do klasztoru szarytek w Białym Kamieniu. Chłopców tam nie 
przyjmowano, więc brata Bronisława wychowywała ciotka, Józefa, najstar-
szego z rodzeństwa, przygarnął poznany w szpitalu lekarz. Józia w klasztorze 
spędziła 8 lat. W Białym Kamieniu ukończyła 5 klas szkoły powszechnej. Gdy 
miała 11 lat, jej matka była na tyle zdrowa, że Józefa mogła wrócić do rodzin-
nego domu w Uszni. Nie było już w nim ojca, który umarł 5 lat wcześniej. 
– „Pamiętam, że u nas na Uszni to jakieś ludzie byli dziwni, bo nie mówili 
po polsku, tylko po ukraińsku. Ja przyszłam z Białego Kamienia, my [z sio-
strą] umiałyśmy ładnie po polsku, bo nas tam [w Białym Kamieniu] uczono – 
wspomina. – Ja właściwie nie bardzo znam Usznię. […]. – Myśmy mieszkali 
na środkowej ulicy, taka rzeczka płynęła, my mieszkaliśmy za nią. […] Był 
młynek7, kilka domów i nasz. Mieliśmy duży ogród”.

Jak podaje G. Rąkowski, Usznia w XV w. była królewszczyzną, a w ko-
lejnym wieku należała do rodziny Sieneńskich. Pod koniec XIX wieku Józef 
Schneider, właściciel znajdującego się tam majątku, zapisał go zgromadze-
niu szarytek8. Domicela Rypałowska wspomniała o swoim dziadku, który 
służył w wojsku cesarza Franciszka Józefa I: – „Mnie najwięcej dziadzio 
opowiadał. Pamiętał swoją prababkę […]”. Jako małej dziewczynce prze-
kazywał historię ziem, na których powstała Usznia, jeszcze z okresu za-
boru austriackiego i powstania styczniowego. „My należeli za Austrii pod 
Biały Kamień, to była mała mieścina. Tam z Wiednia była hrabina i tam 
wybudowała klasztor, kościół. Był tam ogromny majątek i w nim były sio-
stry szarytki. […] Ta hrabina była bardzo dobra, nie miała dzieci, to zro-
biła takie przedszkole i dzieci wiejskie, biedne chowała. Jak umierała, 
zapisała majątek na sieroty i siostry zakonne”9. Usznia była wsią sołecką 

7   Tak nazywano mniejszy młyn, który funkcjonował na wsi.
8   G. Rąkowski, op. cit., s. 293.
9    Nie znalazłam jednak w literaturze potwierdzenia informacji o hrabinie. We-

dług ks. A. Schletza, za rządów siostry Karoliny Juhel (1881–1905) szarytki wybudo-
wały w Białym Kamieniu szkołę gospodarczą wraz z internatem dla małorolnych 
gospodyń. Zob. A. Schletz, Zarys historyczny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
w Polsce, „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Pol-
sce”, t. XII, Kraków 1960, s. 133–134. Informacje o szarytkach w Białym Kamieniu 
znajdują się także w schematyzmach archidiecezji lwowskiej zob. Schematyzm Koś-
cioła Rzymsko-katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, oprac. Z.A. Czernicki, Kra-
ków 1925, s. 171; Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini, Leopoli 1939, 
s. 156.
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w gminie Biały Kamień, w powiecie złoczowskim oraz siedzibą parafii10. 
Według Schematyzmu Archidiecezji Lwowskiej z 1931 r., Usznia należała 
do parafii w Białym Kamieniu, w dekanacie złoczowskim11, ale w Schema-
tyzmie z 1936, 1938 i 1939 r. Usznia była już samodzielną parafią z liczbą 
odpowiednio 1390, 1400 i 1435 wiernych rzymskokatolickich12. W latach 
1900–1901 wybudowano we wsi neobarokowy kościół pw. św. Józefa. Obec-
nie jest opuszczony. Józefa Kawałko wspominała, że ponieważ w domu się 
nie przelewało, pracowała na uszeńskiej plebanii: „Pomagałam tamtejszej 
gospodyni – mówi Józefa – to była wykwalifikowana kucharka, szykowa-
ła potrawy, których nigdy wcześniej nie widziałam. Ja sprzątałam, myłam 
podłogę i codziennie rano gotowałam księdzu mleko na śniadanie”. Oprócz 
kościoła rzymskokatolickiego znajdowała się tam również drewniana cer-
kiew13. We wsi funkcjonowała szkoła powszechna, dwa młyny i sklepy. „Na 
Uszni był kościół, cerkiew, dwa młyny. Jeden duży, napędzany wodą, robił 
mąkę, i jeden mały młynek, co robił kaszę jaglaną, gryczaną, też napędzany 
wodą – wspomina Józefa Rudnik – było takie źródło, Krynica mówili. […] 
Było kółko rolnicze, sklep, mleczarnia oraz ochronka”14. D. Domańska rów-
nież pamięta, że w młynach wyrabiano kaszę gryczaną i jaglaną (pszono). 
Wspominała, że na wsi istniała ukraińska czytelnia. Domicela Rypałowska 
pamięta, że na wsi była także świetlica. Mieszkańcy zajmowali się głównie 
rolnictwem. Według Księgi adresowej Polski z 1929 r., w Uszni były: jedna 
akuszerka, czterech cieśli, trzech kołodziei, trzech kowali, jeden krawiec, 
dwóch dzierżawców młynów, dwóch rzeźników, jeden stolarz, jeden szewc, 
sklep bławatny (oferujący tkaniny), kooperatywa „Jedność”, piwiarnia,  

1 0   H. Komański, Sz. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich 
na Polakach w województwie tarnopolskim 1939–1946, Wrocław 2006, s. 512.

11   Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini, Leopoli 1931, s. 169.
12   Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini, Leopoli 1936, s. 195; Sche-

matismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini, Leopoli 1938, s. 110; Schematis-
mus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini, Leopoli 1939, s. 110. Schematyzm z 1936 
podaje również liczbę grekokatolików – 550 i Żydów – 54, innych – 1. Brak takich 
danych w Schematyzmie z 1938 i 1939 r. 

13   Parafia grekokatolicka znajdowała się w Sasowie. W 1936 r. liczbę wyznawców gre-
ckokatolickich w Uszni oszacowano na 550. Zob. Słownik geograficzny Królestwa Pol-
skiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1892, s. 855; Schematismus…, 1936,  
s. 195.

14   Forma przedszkola.
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wyroby tytoniowe15. Natomiast w Słowniku geograficznym Królestwa Pol-
skiego podano – niewspomnianą w Księdze adresowej – kasę pożyczkową 
gminną oraz szkołę etatową 1-klasową16.

W styczniu 1942 r. powstał chór kościelny. Ten czterogłosowy zespół two-
rzyli chłopcy i dziewczęta. Za jego założyciela uznaje się Antoniego Boja-
kowskiego, również mieszkańca Uszni. Co ciekawe, chór istnieje do dziś17. 
Jeszcze w Uszni w chórze śpiewała Józefa Kawałko: – „Wieczorami schodzili-
śmy się na próby – mówi – to była moja jedyna rozrywka”. Domicela Domań-
ska wspominała, że również jej rodzice śpiewali w tym chórze, a ona sama 
należała do młodzieżowej grupy śpiewającej w kościele. Domicela pamięta 
również, że mieszkańcy wsi organizowali jasełka i przedstawienia.

Moje rozmówczynie wspominały, że w odległości około 2 km od Uszni ist-
niała przed wojną fabryka papieru, w której pracownicy dobrze zarabiali. „Wy-
budowano ją jeszcze w czasach zaborów, ojciec tam rękę stracił w maszynie 
do papieru […] dziadek mi to opowiadał” – wspomina Domicela Rypałowska.

W wielonarodowej wspólnocie
Kresy Wschodnie stanowiły obszar zróżnicowany pod względem języka, 
wyznania i kultury. Wyraźnie wyodrębniała się ludność żydowska, która 
miała własny język, gminę, synagogi, szkoły, instytucje kulturalne, normy 
postępowania i obyczajowość18. W okresie II wojny światowej nastąpiła in-
tensyfikacja napięć w relacjach międzyetnicznych, zdeterminowana przez: 
agresję niemiecką i radziecką, politykę okupantów, działania ugrupowań 
politycznych i wojskowych oraz przesunięcia granic po II wojnie i transfery 
ludności19.

15   Księga adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu i rolnictwa, 
Warszawa 1929, s. 1714.

1 6   Słownik geograficzny…, s. 855.
17   Dzięki temu, że większość jego członków po wojnie osiedliła się głównie w Doma-

niowie, pozwoliło to kontynuować wspólne śpiewanie. Potem chór zasiliły ich dzieci 
oraz mieszkańcy Domaniowa niepochodzący z Uszni. W latach 70. zespół przestał 
funkcjonować. Dopiero w 1987, po obchodach 45-lecia istnienia, pojawił się ponow-
nie pomysł reaktywacji chóru. Wtedy wymyślono nazwę „Jubilat”. W 2012 r. chór 
obchodził uroczyście jubileusz 70-lecia pracy artystycznej.

1 8   S. Ciesielski, Kresy Wschodnie – dynamika przemian narodowościowych, [w]: Kre-
sy Wschodnie II Rzeczypospolitej. Przekształcenia struktury narodowościowej 1931–
1948, red. S. Ciesielski, Wrocław 2006, s. 8.

19   Ibidem.
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 „W tamtych czasach na Uszni było 75% Polaków, a 20% Ukraińców – 
mówi J. Rudnik – my byliśmy tam razem, chodziliśmy do szkoły, tylko oni 
mieli swoją lekcję religii, a my swoją. Oni byli grekokatolicy, mieli święta 
14 dni później. My się bardzo kochaliśmy, chodziliśmy razem, były koleżeń-
stwo, w szkole nie było żadnej różnicy”. Domicela Domańska zapamiętała 
Usznię jako dużą miejscowość, na którą składało się ponad 500 numerów 
domów Polaków i 100 numerów gospodarstw Ukraińców. Według spisu 
z 1921 r., we wsi były 362 zagrody i 1988 mieszkańców. 1372 stanowiły osoby 
wyznania rzymskokatolickiego, 496 greckokatolickiego, a 120 mojżeszowe-
go. Narodowość polską podało 1440 osób, rosyjską 428, a żydowską 12020. 
W 1931 r. istniały 354 zagrody, a liczba mieszkańców zmniejszyła się do 1802 
osób21. Brakuje takich szczegółowych danych z lat wojennych. W źródłach 
można odnaleźć dane ilościowe w obrębie województwa, powiatu lub sta-
rostwa22.
 Wszystkie panie wspominały, że przed wojną Polakom i Ukraińcom do-
brze mieszkało się razem w Uszni: – „Ludzie się jednoczyli, my szliśmy na 
święta ukraińskie, a Ukraińcy na polskie, razem świętowaliśmy – wspomi-
na Adela Dumańska – a potem była nienawiść. Bo Ukraińcy chcieli samo-
dzielnej Ukrainy. Najpierw się razem bawili, a potem mordowali. Ukraińcy 
byli dobrymi sąsiadami, dopóki ta nienawiść nie nadeszła”. 

W czasach okupacji
II wojna światowa wydaje się najczarniejszym okresem w życiu ówczes-
nych mieszkańców Uszni. W wyniku paktu Ribbentrop–Mołotow, Kresy 
Wschodnie znalazły się pod okupacją radziecką. Józefa Kawałko pamięta 
wybuch wojny, bo bardzo się bała radzieckich żołnierzy: – „Kiedy przy-
szli Ruscy, na Uszni śmierdziało dziegciem – mówi. – Boże, co to była za 
hołota, na sznurkach karabiny, parciane buty. Napadali na młode dziew-
czyny, byli jak bydło. Baliśmy się ich strasznie”. Natomiast Domicela Do-
mańska wspomniała o zamordowaniu brata jej matki, zakonnika Andrzeja  

2 0   Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej (opracowany na podstawie wyni-
ków pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł 
urzędowych), t. XV, województwo tarnopolskie, Warszawa 1923, s. 28.

2 1   H. Komański, Sz. Siekierka, op. cit., s. 512.
2 2   Zob. G. Hryciuk, op. cit. 
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Bojakowskiego23, dwóch jej kuzynów oraz dziadka. Stało się to 2 lipca 1941 r. 
za sprawą NKWD w Czortkowie, w okresie masowych mordów dokonywa-
nych przez wycofujące się już wtedy NKWD24.
 Radzieccy okupanci dążyli do sowietyzacji i unifikacji zagarniętych ob-
szarów z resztą państwa25. W tym celu m.in. zmienili podział administra-
cyjny kresowych ziem. Wprowadzili również zmiany w szkolnictwie, m.in. 
zlikwidowano naukę religii, języka łacińskiego, a także historii i geografii 
Polski. Nauka była obowiązkowa i bezpłatna. Wybór języka wykładowego 
należał do władz wydziałów oświaty, które miały uwzględniać skład naro-
dowościowy uczniów i deklaracje rodziców. W rezultacie szkoły niższego 
szczebla zostały zukrainizowane26. 
 Informacje na ten temat pojawiły się w relacjach bohaterek artykułu. We-
dług nich, w Uszni była szkoła 7-klasowa27. Józefa Rudnik wspomina: „Na 
Uszni ukończyłam przed wojną 5 klas. Ksiądz Goldewicz na wsi prowadził 
wieczorową szkołę i ja tam chodziła do 6 klasy. Potem przyszli Ruskie i cofnę-
li znowu do piątej klasy. […] To było w starej szkole. Jak już wyjeżdżaliśmy na 
zachód, postawiona była już nowa szkoła, tylko jeszcze okien brakowało, ale 
Ukraińcy już się w niej uczyli”. Potwierdziła to także Domicela Rypałowska, 
mówiąc: „Była u nas szkoła drewniana, ja się jeszcze w niej uczyłam, dopiero 
przed samą wojną, w 1937 r., zaczęli budować nową szkołę, tak, że jak my 
wyjeżdżaliśmy, to nie była jeszcze skończona, nie było okien, ale był dach. 
Szkoła była murowana, dwupiętrowa”. Domicela Rypałowska i Domicela Do-
mańska ukończyły w Uszni 7 klas, Adela Dumańska zaś 3 klasy. Rypałowska 
kontynuowała naukę w I klasie gimnazjum, ale przerwał ją wybuch wojny: 
– „Miałam granatowy mundurek, białą rogatywkę i plecak oraz warkocze. 
A byliśmy w internacie u sióstr zakonnych. Do gimnazjum nie przyjmowali 
z krótkimi włosami, musiały być warkocze, nawet krótkie, ale na kokardę. 
Jeden warkocz mam do tej pory, na pamiątkę zostawiłam”. 

2 3   Dziś toczy się proces beatyfikacyjny brata Andrzeja Bojakowskiego. Nieco więcej 
o tym mordzie w: R. Dzwonkowski, Leksykon duchowieństwa polskiego represjono-
wanego w ZSRS 1939–1988, Lublin 2003, s. 18.

2 4   G. Hryciuk, op. cit., s. 185–186. 
2 5   S. Ciesielski, op. cit., s. 9.
2 6   E. Czop, Obwód lwowski pod okupacją ZSRR w latach 1939–1941, Rzeszów 2004,  

s. 169–170.
2 7   Relacja J. Rudnik, D. Domańskiej oraz D. Rypałowskiej. Pozostałe osoby nie wspomi-

nają o szkole 7-klasowej.



138

N a t a l i a  J a k u b o w s k a

Na wsi zawiązało się również harcerstwo. „Założyli je przed wojną na-
uczyciele – wspomina Domicela Rypałowska – ja byłam zastępową”. Har-
cerką była także Józefa Rudnik, kiedy uczęszczała do klas 3–5.

Tragiczne wspomnienia
Zdecydowanie gorszy był czas od 1941 do 1945 r., czyli okres okupacji nie-
mieckiej (1941–1944) i powtórnej radzieckiej (1944–1945). Ze względu na 
tragiczne wydarzenia związane z eksterminacją ludności żydowskiej i mor-
dami dokonywanymi przez Ukraińców na Polakach lata 1941–1945 wspo-
minane są jako te, które głęboko wryły się w pamięć mieszkanek Uszni. 
„Pamiętam, że raz Niemcy, a raz Ruskie przychodzili – opowiada Domicela 
Domańska – pamiętam, jak prowadziłam siostry pod Homiec28, a bomby 
tak strasznie haratały. Schowaliśmy się u wujenki do bunkra, a te bom-
by ciągle haratały i haratały. Ludzie nie wiedzieli, gdzie uciekać. To było 
straszne!”29. Wydarzenia związane z wkroczeniem i wycofywaniem wojsk 
niemieckich pamiętają również Józefa Kawałko, Józefa Rudnik oraz Adela 
Dumańska. „Jak przyszli [Niemcy] to wszystko pachniało, w takich apasz-
kach, fajne, czyściutkie, aż się chciało patrzeć na nich” – opowiada Józefa 
Kawałko. „A oni tacy butni szli. […] Patrzyliśmy jak oni wyglądali, ale to na-
prawdę było czyściutkie wojsko, aż miło było patrzeć, choć to byli Niemcy-
-wróg” – śmieje się Józefa.

Adela Dumańska zapamiętała takie zdarzenie: „Jednego razu wojsko 
niemieckie przyjechało. Ukraińcy wszyscy wyjechali już wcześniej. Wszy-
scy się baliśmy, oni przychodzili do każdego domu i mówili, że tu będzie 
wojsko mieszkało. Wtedy czuliśmy się bezpieczniej, bo Ukraińcy wtedy 
nie mordowali. To był wieczór, ludzie gotowali się na śmierć, ale okazało 
się, że to było dobre wojsko, frontowe. Dostawaliśmy od nich czekolady, 
cukierki. Mówili: póki my tu jesteśmy, śpijcie spokojnie, nikt was tu nie 
ruszy. Niemcy przyszli w 1944 r., ksiądz ich załatwił”. O miejscowym ka-
płanie i Niemcach opowiadała także Józefa Rudnik: – „Drugi był u nas  

2 8   Wzgórze na północny wschód od wsi, 362 m n.p.m. Źródło: Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego…, s. 855.

2 9   Prawdopodobnie miało to miejsce w czasie bombardowania w 1944 r. W kwiet-
niu i pierwszych dniach maja odbyły się radzieckie ataki lotnicze, m.in. na pobli-
ski Złoczów. Niewykluczone, że nalot objął także wieś Usznia. G. Hryciuk, op. cit.,  
s. 243.
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ks. Obtołowicz Józef30. Jak już Niemcy uciekali, to przyjechała taka kom-
pania z generałem. On przyszedł na probostwo i zobaczył, że jego kolega 
w ławce siedzi i ks. Obtołowicz zabrał się z Niemcami, bo tu Ruskie mieli 
przyjść, jeszcze groźniejsi”.

Uszni nie ominęły i tragiczne losy. „Pewnego razu – opowiada Adela 
Dumańska – zabrali od nas, nie pamiętam, czy byka czy jałówkę, wyprowa-
dzili na plac, a koło nas były takie dęby […] i tato mój wyprowadził tę jałów-
kę. Niemcowi dał, a to była młoda i ona się wyrwała i uciekła. A ten z pisto-
letem wraca, gdzie chłopy siedzą, a mu nie pomagają. Oni pouciekali, przez 
podwórze, i w takich okopach ze zboża przy stodole naszej, poukrywali się. 
Niemiec wleciał do naszego mieszkania. Józio Wojciechowski wskoczył na 
piec, a jego mama pod łóżko wlazła, a ja biedna stałam na środku. Ten tak 
popatrzył się, że ja jestem i poszedł. Ja słowa nie mogłam powiedzieć, aż 
rodzice poszli ze mną do lekarza, tak wielki szok przeżyłam”.

 W okresie 1942–1944 policja niemiecka przeprowadzała przeciw Po-
lakom akcje represyjne, których pretekstem było zwalczanie partyzantki 
radzieckiej lub zemsta za ukrywanie Żydów. Warto dodać, że w tym czasie 
niektórzy uszniacy należeli do podziemnej organizacji niepodległościowej 
Biały Orzeł, związanej z Armią Krajową. Według H. Komańskiego i Sz. 
Siekierki, w latach 1943–1945 „we wsi ukształtowała się, pod kierunkiem 
AK, silna samoobrona, która odpierała skutecznie banderowskie napady 
na wieś”31. W 1943 r. w powiecie złoczowskim utworzono 8. i 9. Kompanię 
AK. W skład tej drugiej, pod dowództwem st. sierż. sł. st. piech. Stanisława 
Czederaka „Szakala” (posiadał pseudonim „Rum” w 52. Pułku piechoty AK 
w Złoczowie), wchodziły osoby z terenów w pobliżu Sasowa, także z Uszni, 
Gawareczyzny, Huciska Oleskiego, Podhorców, Oleska. Ponadto w Uszni 
mieściło się dowództwo 9. kompanii32. Prawdopodobnie w jej skład wcho-
dziło 120 osób w 2/3 uzbrojonych33.

16 maja 1944 r., we współpracy z policją ukraińską, gestapo areszto-
wało dwudziestu żołnierzy AK, dwunastu mieszkańców Uszni i ośmiu 

3 0   Administratorem i proboszczem parafii w Uszni był Wilhelm Włodarczyk, drugim 
księdzem Gustaw Obtułowicz, oboje ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Wincen-
tego à Paulo. Schematismus Archidioecesis Leopoliensis Ritus Latini, Leopoli 1939,  
s. 110, 150.

3 1   H. Komański, Sz. Siekierka, op. cit., s. 512.
3 2   J. Węgierski, op. cit., s. 174.
3 3  Ibidem.
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uciekinierów z Grabowej, którzy ukryli się w Uszni34. Wśród aresztowa-
nych znaleźli się Rozalia Czederak „Róża” oraz Józef Bojakowski, który zo-
stał pod koniec 1943 r. dowódcą 9. kompanii po st. sierż. Czederaku. W tym 
samym dniu, 16 maja, mężczyzn rozstrzelano w pobliskim Kołtowie. Jedyną 
ocalałą osobą była Czederakowa. W noc poprzedzającą egzekucję została 
dotkliwie pobita i pozostawiona nieprzytomna w pokoju przesłuchań, a po 
odzyskaniu przytomności zbiegła do Złoczowa, gdzie się nią zaopiekowa-
no35. Wśród jedenastu ofiar, znanych z imienia i nazwiska36, znajduje się wuj 
(brat matki) Adeli Dumańskiej, Łukasz Domański, należący do uszeńskiego 
Kedywu. Nazwiska ofiar zostały upamiętnione na kamiennej płycie wywie-
szonej w kościele w Domaniowie. Według informacji podanych w pracy 
J. Węgierskiego, egzekucja była odwetem gestapowskiego sztabu z Kołtowa 
za wcześniejszą, choć nieplanowaną, akcję żołnierzy Kedywu z Uszni. Na 
szosie między Podhorcami a Sasowem, nieopodal wsi Grabowa, natknęli 
się oni na niedużą kolumnę niemiecką, którą zniszczyli, w wyniku czego 
zginęło kilkunastu Niemców37. 

Zagłada Żydów trwała na tych terenach nieprzerwanie od lipca 1941 r. 
i objęła również żydowskich mieszkańców Uszni38. O ich prześladowaniu 
wspominała Józefa Kawałko: „Jak Żydów zabijali, jakie to było straszne! 
– mówi. – Niemcy zrobili getto, tam, gdzie kiedyś fabryka papieru była. 
Naprzód [Żydzi] musieli sobie wykopać duże rowy, a później – to u nas 
było słychać, bo to było może ze 2 km – jak te maszynowe karabiny ter-
kotały, to słychać było. Boże kochany, jakie to było straszne! Oni stawia-
li ich na kraju tych rowów i z karabinów maszynowych strzelali. Jedni 
byli naprawdę zabici, a niektórzy ranni. Za kilka dni, jak tam się dzieci 
ciekawe schodziły patrzeć, to ta ziemia jeszcze skakała. To było strasz-
ne, myśmy uciekali. Już później był spokój. Dolarów było tak nadartych! 

3 4   H. Komański, Sz. Siekierka, op. cit., s. 512; J. Węgierski, op. cit., s. 184.
3 5   J. Węgierski, op. cit., s. 184. H. Komański, Sz. Siekierka podają inną wersję, według 

której Rozalia Czederak, żona dowódcy Kedywu AK w Uszni, ocalała dzięki temu, 
że wyskoczyła z samochodu podczas nocnego transportu. Zob. H. Komański, Sz. 
Siekierka, op. cit., s. 512.

3 6   Nie jest znana tożsamość pozostałych ośmiu ofiar. H. Komański, Sz. Siekierka, op. 
cit., s. 512.

3 7   J. Węgierski, op. cit., s. 183–184.
3 8   G. Hryciuk, Przemiany ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 

1939–1948, [w:] Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej…, s. 58.
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Żydzi podarli swoje dolary, jakie mieli. U nas na wsi było kilku, nie było 
z nimi problemu. Handlowali, sklepiki mieli, nikomu nie wadzili”. W pa-
mięci Józefy wciąż są obrazy grozy rzeczywistości, które ukazują politykę 
okupanta niemieckiego: „Chodzili policjanci po domach i wypędzali lu-
dzi na szarwark39, darmową robotę. Ja też chodziłam.[…] Myśmy śnieg 
3 metry wysoki odgarniali […]. Miałam może 14–15 lat”. W 1942 zmarła 
matka Józefy. Nastolatka została sama z młodszym bratem. W ramach 
szarwarku oczyszczała rowy. Natomiast starszego brata Niemcy zabrali 
do „Baudienstu”. Wykonywał roboty na kolei.

W przymusowej pracy
We wrześniu 1941 r. Niemcy zapoczątkowali akcje wywózek na roboty 
w głąb III Rzeszy. Początkowo wyjazdy były dobrowolne, jednak później 
rekrutacja stała się przymusowa, a przyszłych robotników pozyskiwano 
metodą łapanki40. G. Hryciuk podaje, że w latach 1941–1944 mogło zostać 
wywiezionych co najmniej 95 tys. Polaków z terenów Galicji Wschodniej41. 
Natomiast W. Bonusiak liczebność robotników przymusowych z dys-
tryktu galicyjskiego oszacował na 325 tys. osób42. Na początku czerwca 
194243 r. Domicela Rypałowska44 wraz z mężem zostali zabrani na roboty 
przymusowe do Prus Wschodnich. W miarę upływu wojny coraz więcej 
Polaków deportowano właśnie na te tereny. Do Prus Wschodnich i na 
Dolny Śląsk zesłano ponad 100 tys. osób45. „Przyjechało wojsko, otoczyło 

3 9   Był to obowiązek świadczenia różnych prac na cele publiczne, np. budowa dróg, mo-
stów, utrzymanie wałów przeciwpowodziowych itp.

4 0   G. Hryciuk, Przemiany ludnościowe w Galicji.., s. 58; W. Bonusiak, Rekrutacja, rozmiesz-
czenie i struktura polskich robotników przymusowych do pracy w Rzeszy, [w:] Polscy ro-
botnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy, red. W. Bonusiak, Rzeszów 2005, s. 63.

4 1   G. Hryciuk, Przemiany ludnościowe w Galicji.., s. 58.
4 2   W. Bonusiak, op. cit., s. 68.
4 3   W 1942 r. deportacja z Generalnego Gubernatorstwa osiągnęła największe rozmiary, 

co spowodowane było stratami w wojnie niemiecko-radzieckiej i potrzebą zastąpie-
nia polskimi robotnikami osób, powoływanych do Wehrmachtu. W. Bonusiak, op. 
cit., s. 67.

4 4   Domicela Rypałowska, jako jedyna z bohaterek artykułu, została wywieziona na ro-
boty przymusowe. Jej opowieść oddaje realia rekrutacji i warunków pracy robotni-
ków, w wielu wątkach jest zgodna z opisem, jaki można znaleźć w literaturze. Ob-
szerniej na temat pracy przymusowej polskich robotników w Polscy robotnicy... 

4 5  Ibidem, s. 87.
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wioskę i złapali młodych – wspomina Domicela – wywieźli nas do majątku 
w Kuggen koło Królewca. […] Jechaliśmy w wagonach towarowych. Kaza-
li nam wziąć na dobę jedzenia, a jechaliśmy trzy. A wtedy był duży głód. 
Moja mama urżnęła 3 snopy żyta, zmieliła i upiekła podpłomyki – placki 
na wodzie na drogę oraz sera białego z cebulą. W Grajewie dali nam pół 
bochenka na osobę i trochę miodu. Z tym pojechaliśmy do Królewca. […] 
W Niemczech46 kazali nam się wszystkim porozbierać, wpędzili do szopy, 
były prysznice i tam nas kąpali, wszystko od nas zabrali. Myślałam, że pój-
dziemy do jakiejś komory gazowej, ale każdy dostał woreczek i numer, żeby 
po nim odebrał woreczek ze swoimi rzeczami. Był tam taki gruby Niemiec 
i zaglądał w zęby, czy nadaje się do roboty. Ja swoje włosy rozpuściłam. 
[…] Była tam jakaś trucizna i szczotka. On maczał tę szczotkę i po całej 
głowie, szyi, wszędzie lali, żeby wydezynfekować. Wymyłam po tym gło-
wę, bo to śmierdziało strasznie, wysuszyłam na słońcu, ale co szarpnęłam, 
to włosy zaczęły wychodzić”. To z nich Domicela uplotła warkocz, który 
przechowywała na pamiątkę. Jak wspomina Rypałowska, roboty w niemie-
ckim majątku polegały na pracy w polu oraz w gospodarstwie. Jego właś-
ciciele zapewniali wyżywienie i miejsce, w którym Rypałowscy przebywali 
wraz z pozostałymi robotnikami. Oprócz Polaków były osoby innej na-
rodowości. Robotnicy skierowani do pracy w rolnictwie mieli najcięższe 
warunki mieszkaniowe. Rzadko kiedy właściciel przyjmował ich do swo-
jego domu, w związku z czym pracownicy przymusowi najczęściej miesz-
kali w pomieszczeniach gospodarczych47. Częstym problemem związanym 
z pobytem na robotach przymusowych było niewystarczające wyżywienie, 
a właściwie jego brak48. Domicela jednak wspomina ten czas pozytywnie: 
„Tam dobrze nam było, bo my byli na folwarku, w majątku. Nawet 14-let-
nich chłopaków zabierali, tylko stare Niemki i dziadki zostawiali. Dali nam 
pokój. W nim byliśmy my i jeszcze jedna rodzina. Dali nas razem na jeden 
majątek. Co tygodnia przywozili nam jedzenie – mąkę, na kartki, margary-
nę, marmoladę. Potem, jak bardzo bombardowali, w Stalingradzie zaczęli 
się cofać, zabrali młodych. W piekarni nie było komu pracować, to dawali 
nam mąkę. Robiliśmy wszystko, co na polu się wykonuje – w czasie żniw 

4 6   Chodzi tu o Prusy Wschodnie.
4 7   W. Jastrzębski, Warunki pracy i życia robotników przymusowych, [w:] Polscy robotni-

cy…, s. 109.
4 8  Ibidem, s. 108.
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stawialiśmy snopy, później woziliśmy końmi i wozem”. Po śmierci właścicie-
la majątku jego żona otoczyła Domicelę szczególną sympatią. „Gdy baron 
umarł, ona stale chodziła z folwarku na podwórze, gdzie myśmy mieszkali 
– opowiada Rypałowska – ja gotowałam dla dziesięciu osób tam pracują-
cych, przeważnie kaszę z łupami, pół litra mleka na osobę. Jak ona przy-
szła, zdziwiła się, że my to jemy. Ja raz zaklęłam po rosyjsku, a ona pyta: 
ty ruska? Ja mówię: da”. Okazało się, że baronowa pochodzi z Rosji49. Dała 
ona Domiceli materiał na okienne zasłony do mieszkania robotników (do 
tej pory Rypałowska robiła je z worków papierowych) i użyczyła swoją ma-
szynę do szycia oraz uratowała Domiceli życie. Gdy Rypałowska otrzymała 
list, w którym pisano jej, że w rodzinie pojawiła się czerwonka i narosło 
wiele innych problemów, baronowa bez wahania wysłała ją do domu. „Było 
przed Bożym Narodzeniem 1943 r., zima, a ona mówi: ty taka tęga, ja napi-
szę, że ty w ciąży i dam tobie urlop nieograniczony – wspomina Domicela 
– jak dojedziesz do domu, to nie wracaj, ta wojna już długo nie potrwa”. Po 
3 miesiącach podróży, w lutym 1944 r., Rypałowska dotarła do Uszni. Mąż 
pozostał w Prusach Wschodnich do 1945 r.

Od przyjaźni do antagonizmu
Krwawy konflikt ukraińsko-polski stał się bolesnym przeżyciem dla Pola-
ków, pozostawiając w pamięci tych, którzy przeżyli, głęboki ślad i nieza-
pomniane poczucie grozy. Według G. Hryciuka, liczba zamordowanych, 
rannych czy zmuszonych do ucieczki „przerosła liczbę poszkodowanych 
przez okupanta niemieckiego i zatarła w znacznej mierze pamięć repre-
sji radzieckich”50. Sytuacja na Kresach Wschodnich zaogniła się w po-
łowie 1943 r. Fala pojedynczych zabójstw stała się wstępem do masowej 
akcji antypolskiej. W pierwszej kolejności likwidowano osoby cieszące się 
dużym autorytetem, liderów polskich społeczności lokalnych51. Kolejny-
mi na celowniku byli księża, leśnicy. Ostatecznym celem było wytępienie  

4 9   Tożsamość „baronowej” pozostaje nieustalona. W swojej relacji Domicela Rypałow-
ska twierdziła m.in., że baronowa pochodziła z rodziny Romanowów i jako jedyna 
z niej ocalała. 

5 0   G. Hryciuk, Zmiany ludnościowe i narodowościowe w Galicji Wschodniej i na Wo-
łyniu w latach 1939–1948, [w:] Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich 
II Rzeczypospolitej 1931–1948, Toruń 2004, s. 199.

5 1   G. Motyka, Ukraińska partyzantka 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006, s. 369.
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biologiczne ludności polskiej52. Od końca 1943 r., czyli od momentu pod-
jęcia decyzji o rozpoczęciu akcji antypolskiej w Galicji Wschodniej53, po-
jawiały się już przypadki mordów zbiorowych przypominających czyst-
kę etniczną i dokonywanych metodami ludobójczymi. Działo się tak do 
wiosny 1945 r.54 Zbrojne oddziały ukraińskie atakowały całe, często bez-
bronne, wsie polskie, w których ginęła większość lub wszyscy mieszkań-
cy55. G. Motyka uważa, że w Galicji – w przeciwieństwie do Wołynia – 
UPA zależało nie tyle na wymordowaniu, co na zmuszeniu Polaków za 
wszelką cenę do wyjazdu. Mimo to, antypolskie akcje były nierzadko na-
der okrutne56. Bohaterki artykułu przyznawały, że przez wiele lat dobrze 
układało się współżycie między Polakami a Ukraińcami. Zwróciły uwagę, 
że problemy jednak zaczęły się, gdy Ukraińcy zaczęli dążyć do stworzenia 
swojego niezależnego państwa, bez Polaków. Józefa Rudnik wspomina: 
„[Któregoś razu] przyjechał ksiądz ukraiński i zaczął robić różnicę. Mó-
wił, że Ukraińcy są niby w niewoli u Polaków. Ale oni wszystko mieli, 
wolność, mieli swój dom kultury, kooperatywę57, także nie było im źle, 
tylko chcieli Ukrainy. I ten ksiądz wołał na kazaniu: »Ludzie, módlcie się, 
wszystko gotowe, ze Wschodu klamka się otworzy, będziemy mieli Ukra-
inę«”. To wydarzenie bardzo zapadło w jej pamięć, ponieważ była wycho-
wana w duchu patriotycznym i interesowały ją sprawy związane z Polską. 
D. Rypałowska opowiadała, że kiedy wróciła do domu z robót przymuso-
wych: „już mordowali Ukraińcy”58. O mordujących banderowcach mówiły 
także A. Dumańska i J. Kawałko w przywołanych wyżej wspomnieniach. 
W powiecie Złoczów, do którego należała Usznia, w latach 1939–1946 
„w wyniku eksterminacyjnej działalności ukraińskich nacjonalistów spod 
znaku OUN, UPA, SKW i militarnych jednostek ukraińskich w służbie 
Niemiec hitlerowskich” zginęły co najmniej 942 osoby59.

5 2   Ibidem.
5 3  Idem, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kra-

ków 2011, s. 220.
5 4   G. Hryciuk, Przemiany narodowościowe i ludnościowe..., s. 244.
5 5  Idem, Przemiany ludnościowe w Galicji..., s. 60.
5 6  G. Motyka, Od rzezi…, s. 254–255.
5 7   Kooperatywa „Jedność” – zob. Księga adresowa Polski…, s. 1714.
5 8   Rozmówczyni nie wracała już do wątku konfliktu polsko-ukraińskiego.
5 9   H. Komański, Sz. Siekierka, op. cit., s. 516–517.
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Domicela Domańska, Domicela Rypałowska i Józefa Kawałko zachowa-
ły w pamięci również uczucie głodu. Domicela Domańska mówiła: „Jedne-
go roku był taki głód, że z liści buraków zupę gotowano”. J. Kawałko dodaje: 
„Ten głód to było coś okropnego. Nie było ani pokrzyw, ani lebiody, bo lu-
dzie wszystko zjedli. Kto umiał chodzić po drzewach, to się choć czereś-
ni najadł. Potem zostawały tylko odchody z pestkami. Były koło nas takie 
piękne łąki, a tam bardzo dużo szczawiu rosło. Ja nazbierałam całą torbę 
i gotowałam barszcz. Piekłam też placki z żyta. Bywało, że my z bratem 
3 dni nie jedliśmy”. W latach 1941 i 1942 dochodziło nawet do przypadków 
śmierci z głodu60.

Przesiedlenia
W lipcu 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego podpisał z rzą-
dem ZSRR układ o polsko-radzieckiej wschodniej granicy państwowej61. 
Miała ona przebiegać z nielicznymi korektami według tzw. linii Curzona. 
W rezultacie tych postanowień, zapadły decyzje o przesiedleniu ludności 
polskiej, ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej zarówno do Polski, jak i z Pol-
ski do odpowiednich republik radzieckich. W umowie o wzajemnej „ewa-
kuacji” ludności, zawartej między PKWN a Radą Komisarzy Ludowych 
USRR z września 1944 r., ustalono, że akcja ma być dobrowolna. Ponadto 
przesiedlający się mieli prawo do przewiezienia inwentarza ruchomego. 
Wraz z przesiedlającymi się mogły wyjechać rodziny (współmałżonkowie, 
dzieci, rodzice, wnuki ze wspólnego gospodarstwa domowego), a dzieci 
powyżej czternastu lat mogły same zadecydować o wyjeździe. Przesied-
leńcy musieli złożyć dokumenty o narodowości. Jednak nie sprecyzowano 
trybu ich weryfikacji62. W rzeczywistości decydowała o tym praktyka63. Na 
Kresach południowo-wschodnich na przesiedlenie decydowały się osoby, 

6 0  G. Hryciuk, Przemiany ludnościowe w Galicji..., s. 60.
6 1   W. Borodziej, S. Ciesielski, J. Kochanowski, Wstęp, [w:] Przesiedlenie ludności pol-

skiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944–1947. Wybór dokumentów, red. S. Ciesiel-
ski, Warszawa 1999, s. 15.

6 2   G. Hryciuk, Przesiedlenia Polaków z Kresów Wschodnich II RP 1944–1946, [w:] Zie-
mie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kucharski i G. Strauchold, Wrocław 
2011, s. 103–104.

6 3   S. Ciesielski, Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej i problemy identyfikacji narodowej, 
[w:] Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1931–
1948, red. S. Ciesielski, Toruń 2004, s. 46.
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które określiły się jako Polacy. Było to na rękę stronie ukraińskiej. Władze 
USRR kontynuowały przymus, aby pozbyć się ludności polskiej ze swojego 
terytorium. Był nim terror ukraińskiego podziemia, szczególnie nasilony 
na wsiach. Z kolei na Kresy Wschodnie przesiedlano Ukraińców, którzy 
mieszkali w Polsce, w jej nowych, powojennych granicach. S. Ciesielski po-
daje, że od października 1944 do końca 1946 r. przesiedlono z Polski do 
USRR 482,9 tys. osób, z czego ponad 2/3 osiedlono w zachodnich obwo-
dach USRR, czyli na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej64. „W 1944 r. 
już Ruskie przyszli do nas jako »przyjaciele« – mówi Józefa Rudnik – jesz-
cze rok byliśmy z nimi. Musieliśmy się stamtąd zabierać, my nie pojechali-
śmy z ochotą, na nasze gospodarki przyjeżdżali Ukraińcy z Rzeszowa. Jacy 
oni Ukraińcy, jak nie mówili po ukraińsku, tylko po polsku”. 

Bardzo wielu mieszkańców Kresów Wschodnich miało dylemat, czy po-
zostać na ojcowiźnie, czy jechać w nieznane. Jak podkreślała Józefa Rudnik, 
mieszkańcy Uszni nie wyjeżdżali z ochotą. Z wyjazdem wiązały się wielkie 
emocje i przeżycia. „Była bieda, ale ludzie, jak jechali, to płakali – wspo-
mina Adela Dumańska – do tej pory, jak się jedzie na Usznię, to taki sen-
tyment czuć. To była piękna wieś. […] Ludzie jechali w nieznane. Nikt nie 
wiedział, co to będzie, nie było radia, telewizji, kazano się zabierać i jechać 
w ciemno, więc każdy się bał, dokąd zajedzie. Ktoś zaintonował jakąś pieśń 
religijną czy patriotyczną, to zaraz cały transport ludzi śpiewał. […] To było 
wielkie wzruszenie – mówi – tak żegnaliśmy się ze swoją wsią. Te naboż-
ne pieśni śpiewaliśmy aż do Lwowa. Ludzie płakali. Pamiętam też, że mój 
dziadek, Feliks Domański, wcale nie chciał wyjeżdżać na zachód, bo mówił, 
że czeka na syna, Łukasza, bo go Niemcy zabrali i on wróci. A myśmy już 
wiedzieli, że on nie żyje…”.

W umowie między państwem polskim a Ukraińską SRR przewidziano 
na rejestrację okres od 15 września do 15 października 1944 r. Sam transfer 
miał potrwać od 15 października 1944 r. do 1 lutego 1945 r., ale praktyka 
wymusiła przedłużenie akcji przesiedleńczej do końca 1945 r.65 Według re-
lacji, przesiedleńcy z Uszni wyjechali trzema transportami w 1945 r. Analiza 
dokumentów PUR wskazuje jednak, że tych transportów było więcej niż 

6 4   Ibidem, s. 51; G. Hryciuk, M. Ruchniewicz, B. Szaynok, A. Żbikowski, Wysiedlenia, 
wypędzenia i ucieczki 1939–1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, 
Warszawa 2008, s. 211.

6 5   W. Borodziej, S. Ciesielski, J. Kochanowski, op. cit., s. 14–16.
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trzy. Bardziej zasadna wydaje się informacja o podróży w trzech kierun-
kach66: na Górny Śląsk, Pomorze i na Dolny Śląsk, gdzie kierowano naj-
więcej transportów67. Ogółem w 1945 r. przesiedlono z Ukrainy do Polski 
511 877 osób, z czego 60,1% stanowili mieszkańcy wsi68. Jeśli chodzi o dane 
dotyczące Galicji Wschodniej, to w latach 1944–1946 wyjechało 618,2 tys. 
Polaków, w tym 251,5 tys. z Podola69. Zanim jednak się to stało, każda osoba 
musiała się zarejestrować, pobrać kartę ewakuacyjną i zgłosić do transpor-
tu. Przesiedleńcy mogli ze sobą zabrać część dobytku o wadze do 2 ton na 
rodzinę, m.in. odzież, obuwie, pościel, żywność, sprzęt domowy, gotówkę 
do wysokości 1000 rubli na osobę oraz bydło i ptactwo domowe70. Józefa 
Kawałko opowiada: „Najpierw trzeba było wyrobić kartę ewakuacyjną, za-
pisać, ile majątku się zostawiło i dopiero czekać na wyjazd. Jeszcze trzeba 
było 2 tygodnie w Złoczowie czekać. A mój brat był wtedy w wojsku. »Nic 
nie bierz – pisał – tylko bierz Bronka i moje książki (bardzo o nie dbał), 
tam na zachodzie wszystko jest i ubrania, i jedzenie«. On był na froncie, 
Niemcy uciekali od Ruskich i jedzenie zostawiali na stołach, ale w to nikt 
nie wierzył. Kto by wiedział, że tam wszystko jest, do głowy nie przyszło! 
Mówię do ciotki: »ja jadę«. Miałam 15 lat, poszłam do Ukraińca zapytać, 
czy mnie zawiezie do Złoczowa. Zawiózł mnie za koc bardzo ładny. Meb-
le sprzedałam Ukraince sąsiadce za parę groszy, bo wszystko było biedne. 
Mało rzeczy ze sobą wzięłam, bo my też byliśmy biedni”. 

Rodzice Domiceli Domańskiej przywieźli z Uszni konia i dwie krowy. 
Zabrali stamtąd także wóz z szafą i pługiem. Mieszkańcy Uszni zabrali ze 
sobą z tamtejszego kościoła dzwon, sygnaturkę (mały dzwonek), konfesjo-
nał, figury świętych. 

6 6   Por. D. Sula, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna Państwowego Urzędu Repa-
triacyjnego w latach 1944–1951, Lublin 2002, mapa nr 2, s. 201.

6 7   W rezultacie zarządzenia Zarządu Centralnego PUR z 30 kwietnia 1945 r. wszyst-
kie transporty ze Wschodu miały być kierowane na Ziemie Zachodnie i Północne, 
szczególnie na Śląsk Dolny i Opolski. Zob.: M. Hejger, Przekształcenia narodowoś-
ciowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski w latach 1945–1959, Słupsk 2008, 
s. 42.

6 8   W. Borodziej, S. Ciesielski, J. Kochanowski, op. cit., s. 29.
6 9  G. Hryciuk, M. Ruchniewicz, B. Szaynok, A. Żbikowski, op. cit., s. 85.
7 0   M. Hejger, op. cit., s. 41; W. Borodziej, S. Ciesielski, J. Kochanowski, op. cit., s. 15.
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 „W lipcu 1945 roku wyjechaliśmy – wspomina Domicela Rypałowska 
– jechaliśmy trzy tygodnie, dotarliśmy do Laskowic [na Dolnym Śląsku – 
przyp. N.J.]”. Józefa Rudnik dodała, że w Złoczowie czekali na podstawienie 
pociągu w prowizorycznie postawionych budach. Z kolei Adela Dumań-
ska tak zapamiętała ten czas: „W Złoczowie czekaliśmy tydzień czasu na 
pociąg. W lipcu wyjechaliśmy, podróż trwała miesiąc. Jechaliśmy trzecim, 
ostatnim transportem. Pierwszy transport na Górny Śląsk był dwa tygodnie 
wcześniej. W pierwszym transporcie jechały matki z dziećmi, których mę-
żowie byli na wojnie”. 
 Transport w dużej mierze składał się z wagonów odkrytych, tzw. wę-
glarek71. Często przesiedlenia te odbywały się w nieludzkich warunkach72. 
Przyczyną był brak wystarczającej ilości środków transportu, wyżywienia, 
możliwości utrzymania higieny, ogólny chaos73. Był to czas końca woj-
ny i pierwszych miesięcy pokoju, po obu stronach granicy były ogromne 
zniszczenia, a życie społeczne, gospodarcze i administracyjne dopiero się 
kształtowało. Brakowało wielu podstawowych środków, a transport, łącz-
ność i aprowizacja podporządkowane były jeszcze powrotnym przemiesz-
czeniom wojsk74. „Myśmy jechali w wagonach towarowych i to bez dachu – 
opowiada Józefa Rudnik – jechało nas 4 rodziny, wszystkich 17 osób i w tym 
samym wagonie było zboże, krowy i koń. Przez cały czas podróży nie było 
gdzie się wykąpać. Spaliśmy w tych samych ubraniach. Po drodze była rze-
ka. Wszyscy poszli się do niej kąpać. A tam jeszcze trupy leżały, bo dopie-
ro front się skończył. Popraliśmy bieliznę, wykąpaliśmy się. Wróciliśmy do 
wagonów, a po jakimś czasie strasznie obsiadły nas wszy. To było okropne, 
zlikwidowaliśmy je dopiero w Domaniowie”. Adela Dumańska pamięta po-
dobną historię: „Ksiądz jechał w wagonie obok, czarną sutannę codziennie 
trzepał. Zajechaliśmy nad rzekę, mężczyźni chcieli się obmyć, dzieci były 
miesiąc czasu nie kąpane, a były też noworodki, w Złoczowie nawet jedna 
kobieta rodziła”. „Kiedy przyszły te wagony, nas było 3 rodziny w jednym 
wagonie, ta bez męża, ta z małym dzieckiem, ta chora, ja sama musiałam 

7 1   W. Borodziej, S. Ciesielski, J. Kochanowski, op. cit., s. 35.
7 2   P. Ther, Wypędzeni w sowieckiej strefie okupacyjnej/NRD i Polsce. Próba uporząd-

kowania historii, [w:] Kompleks wypędzenia, red. W. Borodziej, A. Hajnicz, Kraków 
1998, s. 220–221. 

7 3   Ibidem, s. 33; D. Sula, op. cit., s. 65.
74   W. Borodziej, S. Ciesielski, J. Kochanowski, op. cit., s. 32.
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ładować co nasze – mówi Józefa Kawałko – jak jechaliśmy to ani ugoto-
wać, było ciężko, ale dawaliśmy radę. Cały łan rabarbaru był po drodze, 
narwałam pełno i przyniosłam, to gotowaliśmy kluski na rabarbarze. Potem 
melasa była, chleb nią smarowaliśmy, cukrowaliśmy kawę”. „Na Wschodzie, 
na Uszni załadowaliśmy na wóz wszystko, co mieli – opowiada Adela Du-
mańska. – Babcia z ogrodu warzyw nazrywała, z kuchni blaty wzięliśmy, 
żeby po drodze gotować. Ludzie nam przekazywali, co musimy brać, bo już 
wiedzieli jak transport wygląda. Wagony były towarowe. W jednym wago-
nie było bydło i byli ludzie. Gdzie pociąg stał, to ci, co mieli blat, kładli go 
na cegły i tak mleko gotowali, bo nie było, co jeść. Jak się pociąg zatrzymał, 
a siano na łące było, to ludzie zbierali”.

W poszukiwaniu lokalnej „ojczyzny”
Transport z mieszkańcami Uszni dotarł do Laskowic, dolnośląskiej miej-
scowości w powiecie oławskim, która po niemiecku nazywała się Mark- 
städt. Tam ludzie spędzili jeszcze kilka dni. Przesiedleńcy powinni byli tra-
fić na koniec podróży do punktu etapowego, a stamtąd być przewożeni do 
miejsca osiedlenia. Zdarzało się jednak, tak jak w omawianym przypadku, 
że wyładowywano ich na stacji albo w polu75. Domicela Rypałowska wspo-
mina, że wyładowali ich na łące w Markstädt. Od maszynisty dowiedzieli 
się, że jest miejsce do zamieszkania w okolicy Legnicy. Było to jednak za 
daleko i musieli szukać miejscowości w pobliżu, na własną rękę. „Cały czas 
była mowa, że my wszyscy zamieszkamy razem w jednym miejscu, bo jak 
nie, to nie wychodzimy z wagonów76 – mówi Rypałowska. – »Niech wiozą 
nas z powrotem do domu« – groziliśmy. Ksiądz [Eugeniusz] Nowak z męż-
czyznami na koniach pojechali szukać, ale co wrócili wieczorem, to mó-
wili, że nie ma takiej wsi dużej, nie ma kościoła. Ludzie zaczynali umierać:  

7 5   Ibidem, s. 38.
7 6   To charakterystyczne zjawisko zauważył J. Burszta: „Repatrianci wyjeżdżali do Pol-

ski specjalnymi transportami kolejowymi przewożącymi ludność z jednych okolic. 
Wyjeżdżali więc oni całymi zwartymi grupami lokalnymi i podobnie zwarcie i gru-
powo osadzali się na Ziemiach Zachodnich. Zdarzało się, że dany transport długo 
krążył po Ziemiach Zachodnich w poszukiwaniu takiego miejsca, gdzie cała grupa 
mogłaby razem zamieszkać. Poszukiwano nawet zewnętrznych podobieństw miej-
scowości nowej do dawnej. Ułatwiało to m.in. szybką asymilację do nowego środo-
wiska. J. Burszta, Kategorie ludności i ich typ kulturowy, [w:] Przemiany społeczne na 
Ziemiach Zachodnich, red. W. Markiewicz, P. Rybicki, Poznań 1967, s. 165.
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dziecko, potem kobieta z mojego wagonu. Wreszcie przyjechał jakiś urzęd-
nik z PUR-u i mówi, że nie będziemy tu koczować. Jest wioska, ostatnia 
w powiecie, ale 30 km stąd. Decyzja należy do nas. Wtedy mężczyźni roz-
łożyli wozy, pojechali sprawdzić i mówią, że wioska duża, ładna, niezbom-
bardowana, tylko pełno wojska ruskiego. Ale żołnierze z kolei powiedzieli, 
że jak przyjdą Polacy, to oni pójdą stamtąd. Był we wsi też niemiecki ksiądz. 
Kto miał wóz zaczął jechać”. 

Wieś, do której wyruszyli, nazywała się Thomaskirch, wówczas po polsku 
Domajowice, dziś Domaniów77. Józefa Rudnik i Domicela Domańska wspo-
minały, że argumentami za osiedleniem się w Thomaskirch były dobre ziemie 
i istniejący tam kościół: „[…] gdzie kościół, to tam musi być swój lud” – tłu-
maczyła Adela Dumańska. Józefa Rudnik wspominała: „ksiądz Nowak wsiadł 
na wóz i pojechał tutaj domów szukać. Przyjechał i powiedział: wy się tu nie 
rozładowujcie, tylko jedzcie do Thomaskirch, tam jest dobra ziemia, tam jest 
kościół, co wy na tych piachach będziecie robić?” Glebę w tej okolicy uwa-
żali za czarnoziemy, co przypominało im te zostawione na Wschodzie i było 
interpretowane jako znak, że mogą się tu osiedlić. Podobieństwo krajobrazu 
do ich stron ojczystych ułatwiało Kresowianom osiedlonym w Domaniowie 
adaptację w nowym miejscu zamieszkania78.

Przesiedleńcy podążali do Thomaskirch pieszo lub wozami, z przywie-
zionym z Uszni dobytkiem. „Szliśmy z tych Laskowic piechotą, na Odrze 
był most drewniany, ja swoje krówki prowadziła – wspomina Józefa Rud-
nik – patrzymy, a tutaj zboża leżą. Musiało być bardzo suche lato, że to 
zboże nie zgniło. A w Oławie byli już ludzie. Widzieliśmy, jak idą z kościoła 
poubierani, a my tacy biedni, brudni – krowy w wagonach pod siebie ro-
biły. Do Domaniowa szliśmy jeden dzień – wyszli rano i na popołudnie 
byliśmy na miejscu”. Domicela Domańska pamięta, że z Laskowic do nowej 
wsi jechali wozem zaprzęgniętym w konie. Oprócz tego dobytku z rodzin-
nej miejscowości przywieźli także sierp i pług. Józefa Kawałko z Laskowic 

7 7   W monografii Domaniowa podano, że zdecydowana większość osadników w Do-
maniowie i okolicach pochodziła z Kresów Wschodnich, tj. 85,2%, głównie z woje-
wództw tarnopolskiego (69,8%) i lwowskiego (8,5%). Przybysze z Polski Centralnej 
stanowili 10,06% osadników. Największe zwarte grupy przybyły ze wsi Usznia i So-
kolnik. Domaniów. Przeszłość i współczesność gminy, red. R. Gładkiewicz, Wrocław 
2000, s. 23.

7 8   M. Hejger, op. cit., s. 60.
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trafiła na początku do wsi sąsiadującej z Thomaskirch: „Zastanawialiśmy 
się, jak my z tych Laskowic dotrzemy do Domaniowa. Wyszłam na drogę, 
a tam, jechał Niemiec, ogromnym wozem! U nas wszystko malutkie było. 
Siadłam na wóz, zabrał mnie i brata i to, co miałam. Zajechaliśmy aż do 
Skrzypnika”79. Po dwóch latach przeprowadziła się do Domaniowa.

Kresowianie wyraźnie odróżniali się od pozostałej części ludności polskiej 
Ziem Zachodnich oraz przebywających tu jeszcze Niemców, w szczególno-
ści tym, że byli najbiedniejsi80. W wyniku słabego rozwoju gospodarczego 
wschodnich województw przedwojennej Polski, Kresowian cechowało za-
późnienie cywilizacyjne. Na nowo osiedlonych ziemiach używali przywie-
zionych drewnianych narzędzi rolniczych, zboże żęli sierpami. Odrębność 
kulturowa, językowa, materialna powodowała trudności w adaptacji i asymi-
lacji z pozostałą ludnością polską przybyłą na te ziemie oraz kształtowanie się 
stereotypów o Kresowianach, m.in. jako o złych gospodarzach81.

Adela Dumańska twierdzi, że do Domaniowa przybyła z rodziną 14 sierp-
nia, bo 15 – w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – po raz 
pierwszy była w domaniowskim kościele. Według zapisów w ewidencji re-
patriantów dane Adeli i jej rodziny zostały umieszczone w rejestrze pod datą 
25 sierpnia 1945 r.82 Z tego wynika, że w Domaniowie mogła być najszybciej 
25 sierpnia. W jej pamięci zachowało się skojarzenie ze świętem, ale – biorąc 
pod uwagę ewidencję – zapewne chodziło o święto Matki Boskiej Często-
chowskiej obchodzone w dniu 26 sierpnia. Z rejestrów PUR-u dotyczących 
transportów i ewidencji repatriantów wynika, że pociągi z mieszkańcami 
Uszni docierały do punktu etapowego Oława (Laskowice) codziennie lub co 
kilka dni. Według dokumentów najwcześniej spośród respondentek odno-
towana została Domicela Domańska z rodziną – 3 sierpnia 1945 r.83, później 
wspomniana już Adela Dumańska, potem Domicela Rypałowska – 7 wrześ-
nia 1945 r.84, następnie Józefa Rudnik – 13  września 1945 r.85 W rejestrze  

7 9   W Skrzypniku osiedliło się dużo Kresowian z miejscowości Zaleszczyki.
8 0   M. Hejger, op. cit., s. 60.
8 1   Ibidem, s. 60–61.
8 2   Archiwum Państwowe we Wrocławiu (dalej: APWr.), Państwowy Urząd Repatriacyj-

ny (dalej: PUR), sygn. 1611, k. 13, pozycja (dalej: poz.) 6033.
8 3  APWr., PUR, sygn. 1610, k. 4, poz. 3574.
8 4   APWr., PUR, sygn. 303, k. 155, poz. 7863.
8 5   APWr., PUR, sygn. 1612, k. 20, poz. 8717.
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zapisano, że przyjechały z Uszni i kierują się do Domajowic. Józefa Kawałko 
zarejestrowana została pod datą 9 listopada 1945 r.86 jako osoba przybywająca 
z Uszni i kierująca się do Rówieńczyna (dziś Skrzypnik). 

Osiedlenie w Domaniowie
Domaniów to osada kościelna o średniowiecznej metryce. Wzmianko-
wana była już w dokumencie papieskim z 1193 r. jako „ecclesia Tho-
me”. W roku 1300 wieś wymieniana była pod nazwą Domaskirche lub 
Thomaskirche87. W 1783 r. w Domaniowie znajdował się jeden kościół 
katolicki z plebanią, szkoła, 430 mieszkańców, katolików, mówiących 
w języku polskim i niemieckim88. W 1845 r., oprócz wymienionych bu-
dynków, istniały dwie gorzelnie, jeden wiatrak, jedna gospoda, tłocz-
nia oleju, w 109 domach mieszkało 761 osób, w tym 58 ewangelików. 
We wsi działało trzynastu rzemieślników i dziewięciu handlarzy89. 
W 1885 r. powierzchnia wsi wynosiła 858 ha, z czego grunty orne sta-
nowiły 814 ha, łąki 13 ha, drzewostan 2 ha90. W 1910 r. otworzono kolej-
kę wąskotorową, która łączyła wieś z Oławą i Borkiem Strzelińskim91. 
W Domaniowie istniał dworzec kolejowy (do 1963 r.), dom urzędnika 
kolejowego oraz niewielki zakład naprawy taboru. Działały przewozy 
towarowe i osobowe92. Istotną rolę w domaniowskiej społeczności od-
grywali katoliccy proboszczowie (Hugo Hoffman, Berthold Dittrich, 
Karl Pastuszyk), wieloletni sołtys wsi Paul Maruschke (inicjator budowy 
wspomnianej linii kolejowej) oraz siostry szarytki, opiekujące się cho-
rymi, małymi dziećmi i dziewczętami, prowadząc własną ochronkę93.  

8 6   APWr., PUR, sygn. 1617, k. 58, poz. 14707.
8 7   Zob. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo wrocławskie (dolnośląskie). Po-

wiat oławski, red. E. Kołakiewicz, z. 4, Warszawa 2013, s. 18–19.
8 8   http://klauskunze.com/ohlau/orte/thomaskirch.htm (dostęp: 16 X 2014 r.).
8 9  Ibidem.
9 0  Ibidem.
9 1   Katalog zabytków sztuki w Polsce…, s. 19; Domaniów. Przeszłość…, s. 19.
9 2   Ibidem.
9 3   Domaniów. Przeszłość…, s. 19–20. Podobne informacje na temat Domaniowa można 

znaleźć w czterech artykułach na łamach „Gazety Powiatowej – Wiadomości Oław-
skie” 2000, nr 40 (386); 41 (387); 42 (388); 43 (389). 
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Na skutek I wojny światowej miejscowa społeczność odniosła duże stra-
ty, ponieważ poległo lub zaginęło 52 mężczyzn. Ich nazwiska umiesz-
czono na marmurowej tablicy pamiątkowej, znajdującej się do dziś przy  
kościele94. W 1935 r. było 1091 mieszkańców, a w 1939 – 107595. Do 1945 r. 
wieś najczęściej wzmiankowana jest jako Thomaskirch, a po tym roku 
jako Domajowice96.

Z relacji seniorek dowiadujemy się, że Thomaskirch uniknęło większych 
zniszczeń wojennych. W dokumentach Wrocławskiego Urzędu Woje-
wódzkiego dostępnych w Archiwum Państwowym znajduje się informacja, 
iż w gminie Domaniów na skutek działań wojennych zostało zniszczonych 
25% gospodarstw z budynkami mieszkalnymi97. Józefa Rudnik i Domice-
la Domańska pamiętają, że Domaniów był wioską zadbaną, choć niektó-
re domy były częściowo pozawalane. Większe szkody powodował pobyt 
żołnierzy radzieckich. „Domaniów nie był zniszczony, ale zapaskudzony 
tym wojskiem radzieckim” – wspomina Adela Dumańska. Podobne wspo-
mnienia ma Domicela Rypałowska: „[…] Dół był zamknięty, a na górze byli 
Sowieci, mieli w stajni dużo koni, pilnowali. Ruskie potem się wynieśli, za 
2 dni nie było już nikogo. Na górze pełno ptasich odchodów, poduszki po-
rozpruwane, pióra latają”. O zniszczeniach dokonanych przez radzieckich 
wojskowych mówiła też J. Kawałko: „W domaniowskim domu podłogi były 
połamane, ruskie połamali. Nawet w spiżarce jest taki dół. Niemcy zakopali 
tam rzeczy, ale Ruskie i tak znaleźli i zabrali. Ruskie w szopie, stojącej obok 
domu, trzymali wszystkie swoje rzeczy”. W ocenie wielu badaczy pobyt 
wojsk radzieckich wpłynął destrukcyjnie i destabilizująco na proces osied-
lania we wszystkich jego aspektach98. Było to widoczne m.in. w bezkarnej 

9 4   Ibidem, s. 20.
9 5   Einwohnerbuch Stadt und Kreis Ohlau, Eschenhagen 1935, s. 254; Amtliches Gemein-

deverzeichnis für das Deutsche Reich auf Grund der Volkszählung 1939, [w:] Statistik 
des Deutschen Reichs, t. 550, Berlin 1941, s. 83.

9 6   Katalog zabytków sztuki w Polsce…, s. 19.
9 7   APWr., Urząd Wojewódzki Wrocławski (dalej: UWW), sygn. IX/69, k. 11.
9 8   M. Hejger podsumowuje stan badań na ten temat: M. Hejger, op. cit., s. 29–30. Zob. 

też: J. Hytrek-Hryciuk, „Rosjanie nadchodzą!” Ludność niemiecka a żołnierze Ar-
mii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, Wrocław 2010,  
s. 142.
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przestępczej działalności żołnierzy i oficerów radzieckich oraz zawłasz-
czaniu i wywożeniu do ZSRR mienia poniemieckiego99. J. Misztal pisze 
również, że do 16 sierpnia 1945 r., czyli do podpisania „ostatecznej umowy 
w sprawie granic wschodnich oraz porozumienia o podziale niemieckich 
reparacji między ZSRR a Polską, ziemie zachodnie i północne traktowane 
były przez władze radzieckie jako terytorium podbite, z którego wywożono 
tzw. łup wojenny”100.

 Kiedy nowi osadnicy dotarli do Domaniowa w 1945 r., nie zastali jesz-
cze ustabilizowanej i zorganizowanej administracji polskiej101. Pod koniec 
wojny, na podstawie porozumienia między PKWN a rządem ZSRR z 26 VII 
1944 r., na terenie dawnych ziem Rzeczypospolitej zaczęła powstawać ra-
dziecka administracja wojenna poprzez powoływanie tzw. komendantur102. 
W chwili rozpoczynania ich działalności (na Dolnym Śląsku po 22 stycz-
nia 1945 r.) nie było jeszcze polskiej administracji, dlatego powstające  

9 9   M. Hejger, op. cit., s. 30.
1 0 0  J. Misztal, Przesunięcie Polski na zachód, [w:] Kompleks wypędzenia, red. W. Boro-

dziej i A. Hajnicz, Kraków 1998, s. 78; M. Ruchniewicz, Lata 1945–1948, [w:] Dolny 
Śląsk. Monografia historyczna, red. W. Wrzesiński, Wrocław 2006, s. 638–639.

1 0 1   Na podstawie dokumentów można stwierdzić, że administracja polska funkcjo-
nowała przynajmniej od 1 sierpnia 1946 r. W Zestawieniu nr 1 osiedlonych rodzin 
na dzień 1 sierpnia 1946 r. w miejscowości Domajowice mieszkali milicjant Kozi-
arz Wojciech, milicjant Zawierucha Jan, urzędnik Kiełczewski Józef, urzędnik 
Wzorek Ludwik, Strąk Bolesław – sekretarz. Nie jest wprost napisane, że byli za-
trudnieni w gminie Domajowice, ale można się tego domyślać. Zamieszczono nato-
miast informację, że wszystkie wymienione osoby to przesiedleńcy, a nie repatri-
anci (wyjątek stanowią dane dotyczące Józefa Kiełczewskiego, prawdopodobnie 
omyłkowo wpisano, że to repatriant, bo został osiedlony na podstawie dokumentów 
PUR), użytkowanie zajętego gospodarstwa wprowadzono na podstawie decyzji PUR 
lub karty przesiedleńca, a nie ewakuacyjnej, dlatego najprawdopodobniej pochodzili 
z centralnej Polski. APWr, PUR, sygn. 590, k. 489–490. Zestawienie nr 1 osiedlonych 
rodzin na dzień 1 sierpnia 1946 r., Gromada Domajowice, gmina Domajowice, powiat 
Oława, [w:] Powiatowy Oddział PUR. Imienne spisy osadników osiedlonych w powie-
cie Oława, Oleśnica. Spis osiedlonych od nr 1–677, 1946 r. W monografii Domaniowa 
podano, że pierwsi przedstawiciele polskiej administracji przybyli do Domanio-
wa 12  czerwca 1945 r., kiedy powstał posterunek milicji. Domaniów. Przeszłość…, 
s. 21.

1 0 2  J. Misztal, op. cit., s. 71–72.
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komendantury oparły się na niemieckiej strukturze administracyjnej. Prze-
kazywanie władzy administracji polskiej odbywało się stopniowo od kwiet-
nia 1945 r.103, a w lipcu 1945 r. pełnomocnikowi okręgowemu Dolnego Ślą-
ska przekazano już 57 miejscowości104. 

W pamięci respondentek zachował się polski funkcjonariusz, którego 
nazwisko podawano w kilku wersjach (Koziek, Koziarz105). Wspominano 
także o polskim wójcie, ale nie pamiętano nazwiska. Według Domice-
li Domańskiej, urzędował w tym czasie jeszcze niemiecki sołtys. Rela-
cje o sposobie zajmowania domów przez nowo przybyłych różnią się. Nie 
wiadomo więc do końca, czy ktoś przydzielał dom rodzinie, czy rodzina 
zajmowała dom wedle upodobania. Pewnych informacji na ten temat do-
starczają dokumenty Wydziału Osiedleńczego Urzędu Wojewódzkiego 
zgromadzone w Archiwum Państwowym. W sprawozdaniu z przebie-
gu akcji przesiedleńczej w okresie do 15 sierpnia 1945 r. zanotowano, że: 
„Stworzone zostały Komitety Osiedleńcze w każdej wsi, których zada-
niem jest zorganizowanie samopomocy i jak najszybsze ulokowanie po 
gospodarstwach i warsztatach pracy osiedleńców”106. Domicela Domań-
ska relacjonowała: „jak tu przyjechali, był sołtys niemiecki, pchał gdzie 
Niemcy byli. My byli na górze, a Niemcy na dole”. Domicela Rypałowska 
zapamiętała, że: „żadnej władzy nie było, a później dopiero jakaś władza 
przyjechała […] było wojsko ruskie, jeden polski milicjant i Koziarz i wójt 
był spod Częstochowy. Gdzie sobie kto znalazł dom, tam zostawał, wcho-
dził i już. […] Zajechaliśmy koło kościoła. Tam wyszedł wojskowy i mówi 
wybierajcie, który chcecie”. Józefa Rudnik wspominała: „my tu przyjechali 
i był tu posterunek i był komendant Koziek. To był cały bóg, on tu rządził. 
My nie wiedzieliśmy, że możemy iść, gdzie chcemy, tylko on tutaj musiał 

1 0 3   B. Pasierb, Migracja ludności niemieckiej z Dolnego Śląska w latach 1944–1947, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, s.42.

1 0 4   J. Misztal, op. cit., s. 78.
1 0 5   Właściwe nazwisko to Koziarz. W Zestawieniu osiedlonych rodzin w Domajowicach 

na dzień 1 sierpnia 1946 r. wpisany został Koziarz Wojciech oraz dodatkowe dane 
m.in.: nr domu 18, zawód obecnie wykonywany milicjant, przesiedlony na podstawie 
karty przesiedlenia. APWr, PUR, sygn. 590, k. 489, poz. 37. Zestawienie nr 1 osiedlo-
nych rodzin na dzień 1 sierpnia 1946 r., Gromada Domajowice, gmina Domajowice, 
powiat Oława, [w:] Powiatowy Oddział PUR. Imienne spisy osadników osiedlonych 
w powiecie Oława, Oleśnica. Spis osiedlonych od nr 1–677, 1946 r.

1 0 6   APWr., UWW, sygn. IX/29, k. 8, Sprawozdanie Referatu Osiedleńczego Obwodu (Miasta) 
nr 1 w Oławie z przebiegu akcji osiedleńczej w terenie za okres od – do 15. VIII. b.r. 
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pokazać. […] Wójt przyjechał – Moryl107 – z centralnej Polski, najpierw 
milicja rządziła, sołtys był nasz Mikoda”108. Zarówno z relacji, jak i z do-
kumentów PUR wiadomo, że w Domaniowie osiedlały się także osoby 
z centralnych województw Polski, zniszczonych działaniami wojennymi 
lub przeludnionych109. Według umów o wymianie ludności przesiedleńcy 
ze Wschodu – w przeciwieństwie do tych z terenów centralnej Polski – 
mieli prawo do otrzymania rekompensaty za pozostawione na Wschodzie 
gospodarstwo. Podstawą do osiedlenia tzw. repatriantów były ich karty 
ewakuacyjne oraz opis pozostawionego mienia, a w przypadku ich braku 
– orzeczenia PUR110. Na podstawie kart ewakuacyjnych rodzinom Adeli 
Dumańskiej (5 osób) i Domiceli Domańskiej (5 osób) przyznano po 10 
hektarów ziemi, Józefie Rudnik (rodzina dwuosobowa) i Józefie Kawał-
ko (rodzina trzyosobowa) przydzielono po 2 hektary ziemi. Sześciooso-
bowej rodzinie, w której mieszkała Domicela Rypałowska, przyznano 10 
hektarów, ale na podstawie orzeczenia PUR111. Zgodnie z forsowanymi 

1 0 7   W dokumentach PUR z 1946 r. w spisie osiedlonych Moryl Aleksander – przesiedle-
niec – wpisany został jako rolnik, nie ma podanej jego innej funkcji. Podpisy wójta 
są nieczytelne. Natomiast w dokumentach tych widnieje podpis sołtysa, którym był 
Mikoda Józef, co zgadza się z relacją. APWr, PUR, sygn. 590, k. 489–490. Zestawienie 
nr 1 osiedlonych rodzin na dzień 1 sierpnia 1946 r., Gromada Domajowice, gmina 
Domajowice, powiat Oława, [w:] Powiatowy Oddział PUR. Imienne spisy osadników 
osiedlonych w powiecie Oława, Oleśnica. Spis osiedlonych od nr 1–677, 1946 r.

1 0 8  Według monografii Domaniowa pierwszym wójtem gminy Domaniów został Józef 
Mikoda, ale w świetle dokumentów, o których pisałam wyżej, ta informacja nie wy-
daje się prawdziwa. Domaniów. Przeszłość…, s. 21.

1 0 9   D. Sula, op. cit., s. 93–94.
11 0   W. Borodziej, S. Ciesielski, J. Kochanowski, op. cit., s. 45–47.
111   W dokumentach PUR wymieniano z imienia i nazwiska tylko głowę rodziny, po-

dano m.in. ilość osób utrzymujących się z przyznanego gospodarstwa i jego wiel-
kość, nr domu, w którym zamieszkała rodzina oraz podstawę, na jakiej przypisano 
ziemię (np. karta ewakuacyjna bądź orzeczenie PUR). Wielkość przydzielonego go-
spodarstwa w Zestawieniu nr 1 osiedlonych rodzin na dzień 1 sierpnia 1946 r. dla 
rodziny Domiceli Domańskiej należy szukać pod nazwiskiem Wiktor Wodziński 
(ojciec Domiceli, pozycja w Zestawieniu nr 76), dla rodziny Domiceli Rypałowskiej 
pod nazwiskiem Marceli Kłak (ojciec Domiceli, pozycja w Zestawieniu nr 31). Głową 
rodziny była Józefa Kawałko – w Zestawieniu pod nazwiskiem panieńskim – Józefa 
Kuczmowska (pozycja 95) oraz Józefa Rudnik – w Zestawieniu pod nazwiskiem pa-
nieńskim Józefa Gołąb (pozycja 25). Wielkość gospodarstwa przyznanego rodzinie 
Adeli Dumańskiej należy szukać w Zestawieniu pod nazwiskiem Józef Gawryluk 
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przez Polską Partię Robotniczą zasadami przebudowy stroju agrarnego, 
wielkość gospodarstw osadniczych, według okólnika Ministerstwa Ziem 
Odzyskanych z 15 lipca 1946 r., ustalono na 7–15 ha112. Zgodnie z zarzą-
dzeniem Państwowego Urzędu Repatriacyjnego warunkiem przesiedlenia 
chętnych osób z centralnych obszarów Polski było przekazanie ich gospo-
darstwa na rzecz Skarbu Państwa113. Na ziemiach zachodnich urzędnik 
PUR miał każdego takiego przesiedleńca wprowadzić do przydzielonego 
gospodarstwa, a następnie sporządzić opis przydzielonego mienia114. Ade-
la Dumańska mówiła: „ci z centralnej Polski nie mieli prawa do domów 
tu, a my byliśmy wysiedleńcy, nie mieliśmy nic ze sobą i te tereny, domy 
tutaj nam się należały”. Podobnie zapamiętała D. Domańska: „…bo my 
mamy papiery ewakuacyjne, a kto nie miał, np. ci z centralnej Polski, to 
oni musieli spłacać te domy”. Józefa Rudnik dodała: „nam się tu wszyst-
ko należało, bo my repatrianci, ale my nie wiedzieli, dla nas UNRRA 
paczki posyłała a gmina brała, wójt, sołtys, sołtys to był nasz, sekretarz 
i wszystko oni zabierali. A to było dla nas, my mieliśmy akt nadania, kar-
tę majątkową. To, co tam mieliśmy, to tutaj nam oddadzą”. O władzach 
mówiła: „cały urząd gminy to byli ludzie z centralnej Polski, nikt się nie 
pchał z nas, był zajęty swoim. […]”. D. Sula stwierdziła, że możliwość 
zmiany miejsca zamieszkania (szczególnie z województw zniszczonych 
działaniami wojennymi i przeludnionych) oznaczała pojawienie się no-
wych perspektyw: lepsze warunki materialne, awans społeczny115, zdoby-
cie majątku. Wśród przesiedlanych byli też tzw. pionierzy, którzy „przy-
byli kierowani potrzebą przywrócenia tych ziem Polsce”116. Być może 
z tego powodu przesiedleńcy z ziem dawnych chętnie angażowali się  

(pozycja 65). Prawdopodobnie wystąpił błąd w zapisie i chodzi o Józefa Gabryluka, 
ojca Adeli Dumańskiej, a przemawiałby za tym fakt, że zgadza się numer domu przy 
tym nazwisku z numerem domu, pod którym mieszkała Adela. APWr, PUR, sygn. 
590, k. 489–490. Zestawienie nr 1 osiedlonych rodzin na dzień 1 sierpnia 1946 r., 
Gromada Domajowice, gmina Domajowice, powiat Oława, [w:] Powiatowy Oddział 
PUR. Imienne spisy osadników osiedlonych w powiecie Oława, Oleśnica. Spis osied-
lonych od nr 1–677, 1946 r.

112   W. Borodziej, S. Ciesielski, J. Kochanowski, op. cit., s. 46.
113   D. Sula, op. cit., s. 94.
114   Ibidem.
115   Ibidem, s. 100.
11 6   M. Hejger, op. cit., s. 37.
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w tworzenie miejscowej administracji. Niemiecki badacz Philipp Ther wy-
jaśnia to tak, że osiedleńcy z Kresów „z powodu wypędzenia oraz wcześ-
niejszych doświadczeń z Sowietami najczęściej byli nastawieni antyko-
munistycznie. Przynajmniej w pierwszych latach po wojnie ludzie z Polski 
centralnej mieli pierwszeństwo przy obsadzaniu stanowisk w państwie 
i partii komunistycznej, a wypędzeni ze Wschodu byli krytykowani jako 
zbyt nacjonalistyczni i wiecznie niezadowoleni”117.

Początkowo wśród osiedleńców z Uszni dominowało poczucie tymcza-
sowości. Równocześnie respondentki podkreślały poczucie bezpieczeństwa 
i lepszych warunków bytowych118. „Podczas wojny była bieda, coś straszne-
go – wspomina Adela Dumańska – była bieda jak mieszkaliśmy na Wscho-
dzie. Tu był dobrobyt, wszędzie pola zasiane, domy murowane, człowiek 
się poczuł”. Domicela Domańska pamięta, że „Mój tato chciał wracać do 
Uszni, ale to nie było sensu, bandery byli, mordowali, tu całą noc spokojnie 
spali”. Józefa Rudnik wspominała: „Moja mama pół roku bagaży nie rozpa-
kowywała: »My pojedziemy na Usznię« – mówiła. A my jak tu mogliśmy 
spokojnie spać, nie bali się że banderowcy przyjdą i nas pozarzynają – a to 
było coś strasznego”! Rodzina Domiceli Rypałowskiej również początko-
wo myślała o rychłym powrocie, ale „potem już był sołtys, zaczynali zboże 
dawać, siali, orali, potem zaczynali dzielić pole, każdy miał swoje” i tym 
sposobem zadomowili się na nowej ziemi.

Ze wspomnień wynika, że najpoważniejszym problemem trapiącym 
mieszkańców i nowych osadników była epidemia tyfusu oraz insektów119. 
„Tutaj bardzo Niemcy umierali na tyfus, jak my tu przyjechali, Polacy nie 
umierali (choć też chorowali), bo my tu bimbru narobili” – mówi Józefa 
Rudnik. Domicela Rypałowska pamięta jak: „potem rzucił się tyfus, ludzie 
umierali, nasza Niemka 10-letniego chłopczyka zostawiła”. Z kolei Adela 
Dumańska mówiła, że niemal codziennie był pogrzeb. Ponadto przyznała, 
że: „w domach w Domaniowie było pełno karaluchów, nie było ich czym 
wytępić. Dom był zadbany, ale ich pełno”.

117   P. Ther, op. cit., s. 227–228.
11 8   Por. D. Sula, op. cit., s. 67.
119   Por. M. Hejger, op. cit., s. 80–81.
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Niemieckie sąsiedztwo
Bardzo często zdarzało się, że przybysze z Kresów osiedlali się w domach, 
które dzielili z Niemcami jeszcze przez około rok. Okazuje się, że mimo 
koszmarnych wspomnień z czasów wojny, uprzedzenia i chęć odwetu nie 
wzięły góry. Współżycie z Niemcami w tym okresie należy do dobrych 
wspomnień. Po trosze dzielili wspólny los przesiedleńców, co spotykało się 
z obustronnym zrozumieniem i współczuciem. „My rok jeszcze z Niemcami 
mieszkali – wspomina Józefa Rudnik – ja nie mieszkałam tu, gdzie obecnie, 
tylko tam gdzie brat, moja siostra też mieszkała. My tam na początku wszy-
scy mieszkali. Dwa pokoje nam Niemka dała, siostra miała dwójkę dzieci. 
[…]W pierwszym domu było nas za dużo, więc przenieśliśmy się do innego 
[tam gdzie obecnie mieszka – przyp. N.J.]. Tam była Niemka i Niemiec, 
mieli dwóch chłopaków i tu moja siostra przyszła”. O stosunkach z miejsco-
wymi Niemcami mówiła: „Nas tutaj na rogu nieraz stało 10–15 osób, śpie-
waliśmy do 24.[…] A my tu z tymi dziewczętami chodzili, Niemiec grał na 
bębnie… my graliśmy, tańczyliśmy na podwórku, tak było i właśnie z tymi 
dziewczynami niemieckimi my chodzili, nawet nie wiem jak się dogady-
waliśmy, ale jakoś tak. Te Niemcy stąd to oni trochę inaczej mówili jak ci 
twardzi Niemcy, myśmy jakoś mieli wspólny język. Chodziliśmy z nimi na 
zabawy, tańczyli, fajnie było. Nikomu krzywdyśmy nie zrobili. Tutaj przez 
parę lat przyjeżdżali ci Niemcy, nie ta pani, tylko jej 3 siostry. Zapraszałam 
ich na kawę, placek. Od tamtej pory przyjeżdżali każdego roku, brali sobie 
autokar, przyjechali pod kościół i tam mieli kuchnię swoją, ksiądz dawał 
msze św. Tak cieszyli się, jak ktoś ich ugościł. Dwa obrazy świętej rodziny 
po Niemcach zostały. Oni się bardzo cieszą jak tu porządek”.

Józefę Kawałko do Domaniowa sprowadził w 1946 r. starszy brat Józef, 
który wrócił z wojny i odnalazł rodzeństwo. Chcieli zamieszkać w Thoma-
skirch, ponieważ tam był kościół, urząd gminy i szkoła, a młodszy brat Jó-
zefy, Bronisław, był w wieku szkolnym. „Ale wszystko dobre było już zajęte 
– wspomina Józefa – jednak on znalazł ten dom, w którym teraz mieszkam. 
Przez pewien czas mieszkaliśmy z Niemcami. Oni poszli na górę: Niem-
ka, jej mały synek, stary ojciec i matka stara, chora na tyfus. Mąż Niemki 
młodej był na wojnie. Brat był cięty na nich, bo widział, gdy oswobadzali 
Oświęcim, jak tam ludzie biedni byli. On Niemcom to wypominał, ale my-
śmy w zgodzie z nimi żyli. Oni pomagali mnie młócić. Potem wyjechali do 
Niemiec Zachodnich. Młoda Niemka mówiła, że jej mąż na wojnie i ona 
tam jedzie. Dałam jej trochę marek, bo brat przywiózł z frontu, to potem 
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listy pisała, że dzięki tym pieniądzom uratowałam jej życie. Potem przyjeż-
dżała ona do nas i brat jej męża. Przyjęłam ich, ugościłam, nawet filiżanki 
dostałam od nich w prezencie, byli bogaci, mam je do dziś. Wszędzie zaglą-
dali, nawet na strych, chwalili, że ładnie i czysto”.

O dobrych stosunkach z Niemcami i ich potomkami wspominała też 
Domicela Domańska: „też jeździłam do Niemiec odwiedzać tych, co tu 
mieszkali. Raz to nawet na uroczystość komunii świętej do nas przyjechali. 
Pamiętam też, że Niemka bardzo chciała, żebym zrobiła jej poduszkę z pie-
rza. Wzięła ją na pamiątkę do Niemiec”.

Podobnie wypowiadała się Adela Dumańska: „nasze Niemcy wyjeżdżali 
szybciej, bo wiedzieli, że pierwszy transport jedzie do Niemiec Zachodnich. 
Tato prosił Niemca – »ja cię nie wypędzam«, dobrze my żyli z tymi Niem-
cami, a on mówił, że już jedzie, bo chce do Niemiec Zachodnich. To było 
na wiosnę 46 r. […] Z Niemcami mieszkało się dobrze, to byli dobrzy ludzie. 
Mama zachorowała na tyfus, babci żylaki – rany się porobiły. Niemkom 
Hitler pozabierał mężów i synów, biedowali, bo nie każdy umiał sobie dać 
radę. Mieszkał z nami taki mały Josef, który często siadał na schodach, wio-
dących do nas, na piętro, a co moja mama ugotowała, to on dostawał i jadł. 
Niemka krzyczała na niego, ale nam też coś dawała. Dzieliliśmy się, choć 
była bieda”.

Wysiedlenie ludności niemieckiej
W czasie konferencji w Poczdamie podjęta została decyzja o wysiedleniu 
z Polski ludności niemieckiej. Część Niemców opuściła tereny przyzna-
ne Polsce do jesieni 1945 r. w wyniku ewakuacji, ucieczek, dobrowolnych 
wyjazdów i wysiedleń wojskowych120. Nadal jednak większość niemieckich 
obywateli, dotychczasowych gospodarzy, przebywała w swoich domach, li-
cząc na zmianę sytuacji. Tymczasem na tereny Dolnego Śląska napływali 
przesiedleńcy z Kresów Wschodnich. Pojawiły się trudności aprowizacyj-
ne, przeludnienia, pogarszał się stan bezpieczeństwa121. Masowe wysiedle-
nia rozpoczęto po podpisaniu umów z władzami stref okupacyjnych Nie-
miec. W połowie lutego 1946 r. podpisano układ z Brytyjczykami, w którym 
ustalono, że w pierwszej kolejności do brytyjskiej strefy okupacyjnej będą 

12 0  Ibidem, s. 186.
12 1   G. Hryciuk, M. Ruchniewicz, B. Szaynok, A. Żbikowski, op. cit., s. 186; M. Ruchnie-

wicz, Lata 1945–1948…, s. 637.
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wysyłani Niemcy z Pomorza Zachodniego, Dolnego Śląska i dawnego Wol-
nego Miasta Gdańska122. 19 lutego 1946 r. wyruszyły pierwsze transporty 
z Dolnego Śląska. Od lipca pociągi z wysiedlanymi trafiały do radzieckiej 
strefy123. Od lutego 1946 r. do końca tego roku wyjechało z Dolnego Śląska 
ok. 1 mln 35 tys. Niemców, z czego zdecydowana większość trafiła do bry-
tyjskiej strefy okupacyjnej (720 tys.)124.

Na terenie gminy Domajewice (powiat oławski) było 1880 Niemców. Wy-
siedlenie ludności niemieckiej z terenu powiatu oławskiego rozpoczęło się 
13 czerwca 1946 r. Punkt zbiorczy znajdował się w Laskowicach, pierwszy 
transport wyprawiono 14 czerwca, a ostatni 20 czerwca. Łącznie wysła-
no 7 transportów zawierających 12 491 osób (w tym 916 z miasta Oława 
i 11 575 z powiatu oławskiego)125. W dniu 8 maja 1947 r. odszedł jeszcze je-
den transport niemiecki z punktu zbiorczego w Laskowicach składający się 
z 1500 osób126. Jak wynika z zebranych relacji bogatsi Niemcy wyjeżdżali do 
brytyjskiej strefy, a biedniejsi do radzieckiej127. „Jak Niemcy wyjeżdżali to 
najpierw ci bogatsi do RFN, ci biedniejsi do NRD” – opowiada Józefa Rud-
nik. Domicela Domańska wspominała: „[…] a później Niemcy wyjechali, 
co mieli zabrali, jechali do RFN, a dziady do NRD”. Ponadto zabrali ze sobą 
co cenniejsze rzeczy: „Niemcy na górze mieszkali, zabierali ze sobą rzeczy 
wartościowe, ale to ci bogatsi Niemcy, np. ten spod 1. Kresse był bogatym 
gospodarzem” – mówi Adela Dumańska. Pozostały rzeczy, które nie były 
przydatne z punktu widzenia rolnika. „Po Niemcach została sieczkarnia, 
stare rzeczy, barachło – ani konia, ani krów. Na dole było piękne pianino, 
ale sołtys zabrał” – relacjonuje Domicela Domańska.

Warto jeszcze dodać, iż na początku osadnictwa Kresowian w Domajowi-
cach „był tu niemiecki ks. Pastuszek128, z Niemcami wyjechał” – relacjonuje  

12 2   G. Hryciuk, M. Ruchniewicz, B. Szaynok, A. Żbikowski, op. cit., s. 189.
12 3   Ibidem.
12 4   M. Ruchniewicz, Lata 1945–1948…, s. 645.
12 5   APWr., PUR, sygn. 214, k. 145 oraz APWr., PUR, sygn. 780, k. 650.
12 6   APWr., PUR, sygn. 780, k. 543–603.
12 7   W dostępnej literaturze nie znalazłam potwierdzenia, że istniała taka prawidłowość. 

Natomiast zgadza się fakt wyjazdów Niemców najpierw do strefy brytyjskiej, potem 
radzieckiej, o czym pisałam wyżej.

12 8   Karl Pastuszyk, proboszcz w Thomaskirch (obecna nazwa Domaniów), okręg oław-
ski, liczba wiernych 1304. Handbuch des Erzbistums Breslau für das Jahr 1942, Breslau 
1942, s. 28. Był proboszczem w latach 1933–1945. Domaniów. Przeszłość…, s. 19.
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Adela Dumańska. „Były też niemieckie siostry zakonne, leczyły na tyfus 
Niemców i Polaków”. J. Rudnik pamięta, że: „Tu był ksiądz niemiecki, ale my-
śmy uzgodnili, że jak było nabożeństwo np. majówka dla Niemców o 18.30, to 
u nas o 19.00. Ks. niemiecki odprawiał i chował, ale nie spowiadał”.

Kresowe dziedzictwo
Mieszkańcy Uszni przywieźli do Thomaskirch swoją kulturę, zwyczaje 
i wiarę. Kresowiacy kontynuowali edukację, uczestniczyli w różnych kur-
sach. Byli bardzo aktywną i zaangażowaną społecznością. „Jak myśmy tu 
przyjechali, to przywieźliśmy tutaj naszą kulturę ze Wschodu – wspomina 
Józefa Rudnik. My przyjechaliśmy w sierpniu, a już na Boże Narodzenie 
były jasełka. Mężczyźni zrobili scenę, byliśmy bardzo aktywni, a dlaczego? 
My to bardzo przeżyliśmy, jak my tu przyjechaliśmy, że nas tutaj nikt nie 
zaczepiał, że nie musieliśmy się bać tych banderowców, to była radość mię-
dzy nami. […] Mieliśmy koło gospodyń złożone z piętnastu osób, powstało 
w latach 50. Był kurs szycia, dużo mnie to dało, bo ja sama szyła, ale nie 
bardzo umiała. Poszłam na kurs i wiedziałam, że pod pachą trzeba 9 cm 
wykroić. Mieliśmy kurs pieczenia i gotowania. Graliśmy Wesele na Uszni, 
które wystawialiśmy we Wrocławiu. Zawieźliśmy tam konie, wóz, wszyst-
ko. Był korowaj [rodzaj kołacza, obrzędowe pieczywo przygotowywane na 
wesele – przyp. N.J.] krojony. Gotowaliśmy zaprażkę (taki sos) w glinianym 
naczyniu i to wszystko do Wrocławia zawieźli. Z Rypałowską to my zrobiły 
500 pierogów i wzięliśmy, wszystko poszło. Śpiewałam wiele lat w chórze”. 
W domaniowskim zespole chórzystów śpiewała też Domicela Rypałowska.

Domicela Rypałowska wraz z mężem zaangażowała się w aktorstwo i lo-
kalne inicjatywy kulturalne. „Mąż wrócił z pracy przymusowej z Niemiec 
po żniwach, koło września 1945 r. – wspomina. – Graliśmy różne przedsta-
wienia, prowadziliśmy chór. Przed Bożym Narodzeniem jasełka graliśmy. 
Zrobiliśmy scenę w obecnym Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniowie 
w 1946 r., nawet w Kończycach wystawialiśmy tę sztukę. Oprócz tego grali-
śmy Consilium facultatis, Jeden z nas musi się ożenić, Moralność pani Dul-
skiej, Pani Dulska przed sądem. Mąż śpiewał w chórze, ja w chórze śpiewa-
łam 60 lat i przeżyłam 67 lat małżeństwa”. 

Mąż Domiceli Rypałowskiej, Tadeusz, uczył w miejscowej szkole. „Mój 
mąż był nauczycielem, uczył analfabetów” – mówi Domicela. Józefa Rud-
nik dodała, że uczył on matematyki. Pamięta, że dużo umiała, ponieważ 
była zdolna w rachunkach. Oprócz tego w tutejszej szkole matematyki, fizy-
ki i przyrody nauczał ks. Bronisław Goldewicz, również pochodzący z Usz-
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ni. Według Domiceli Domańskiej uczył też języka polskiego i religii. Nato-
miast Adela Dumańska wspomniała innych nauczycieli: „Tato pojechał do 
Wrocławia, przywiózł dwie nauczycielki, jedna nazywała się Millerowa. Za 
parę lat był też nauczyciel Dąbrowski”.

Razem raźniej – podsumowanie
Domaniów jest przykładem zasiedlania, jakie często miało miejsce w tym 
czasie. Cechą charakterystyczną osadnictwa Polaków – Kresowian, szcze-
gólnie z Galicji Wschodniej, była jego zwartość129. Ludzie przenoszący się 
z jednej wsi czy okolicy chcieli mieszkać razem w nowym miejscu, obok 
dawnych sąsiadów, często z własnym proboszczem. Podobną prawidło-
wość zauważyła H. Murawska u przesiedleńców z Wileńszczyzny. Ludzie 
przybywali stamtąd całymi wielopokoleniowymi rodzinami, niekiedy całą 
społecznością i swoim proboszczem, zatem i na nowych ziemiach osied-
lili się całą wsią czy społecznością130. W trudnych czasach ta wspólnota 
dawała im poczucie bezpieczeństwa, oparcie, namiastkę swojskości, kon-
tynuację starych więzi i tradycji131. Jak podkreślały moje rozmówczynie, 
bardzo ważną postacią dla byłych mieszkańców Uszni był ksiądz Euge-
niusz Nowak. W trudnych czasach, jakimi było przesiedlenie, otaczał ich 
opieką, którą oni określają jako serdeczną i ojcowską. Józefa Rudnik wy-
jaśniła, jak poznali kapłana: „a ksiądz Nowak przypadkowo się dostał do 
nas [naszego transportu], dlatego że on był misjonarzem i jechał z misją. 
On był [na parafii] w Złoczowie”. Ks. Nowak zżył się z uszniakami, a po-
tem domaniowianami, których proboszczem był przez dwa lata. Józefa 
Rudnik dodaje: „ks. Nowak uczył w Oławie, a co 2 tygodnie mszę odpra-
wiał w Domaniowie”. Uważali go za mądrego człowieka i liczyli się z jego 
zdaniem, otaczając wielkim szacunkiem. Miał też duże poczucie humoru. 
„Dzięki Bogu i ks. Nowakowi, że my znaleźliśmy się w Domaniowie – 
przyznaje Adela Dumańska – on się naprawdę nami opiekował. Jechał 
wagonami jak każdy. Przyjechał do Laskowic, my w takich budach miesz-
kali, wziął parę mężczyzn na koniach i szukali miejscowości, gdzie byłby 
kościół, szkoła, wybrukowane ulice i jedziemy tam. On nas konwojował”. 

12 9   M. Ruchniewicz, Lata 1945–1948…, s. 648.
13 0   H. Murawska, Przesiedleńcy z Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej 

w Olsztyńskiem, Olsztyn 2000, s. 158.
13 1   M. Ruchniewicz, Lata 1945–1948…, s. 648; H. Murawska, op. cit., s. 158.
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Z okazji 50-lecia kapłaństwa parafianie z Domaniowa wystarali się dla 
niego o Złoty Krzyż Zasługi. Wraz z chórem „Jubilat” odwiedzili go też 
w Krakowie, gdzie wspominali dawne, wspólne czasy. 

„[…] Jedni drugim pomagali, co roku było lepiej, tylko potem komu-
na nas gnębiła” – podsumowuje Adela Dumańska. Przesiedleńcy z Uszni 
ostatecznie zadomowili się w swojej nowej „małej ojczyźnie” – Domanio-
wie, w której do dziś pielęgnują pamięć o przodkach oraz kulturę i tradycje 
przywiezione ze Wschodu. Pamięć ta jest wciąż istotna. Było to widoczne 
nie tylko w 1985 r., kiedy to wzniesiono pomnik „Orlicy z orlętami”, upa-
miętniający przybycie pierwszych osadników ze Wschodu w 1945 r. Do dziś 
organizowane są wycieczki do Uszni i okolic, w których biorą liczny udział 
nie tylko Kresowianie, ale ich dzieci i wnukowie. Również działający wciąż 
chór, mający korzenie w Uszni, to swoisty łącznik przeszłości i teraźniej-
szości, ślad pamięci i kontynuacji kultury. Powodzeniem cieszą się również 
spotkania (np. opłatkowe, w okresie karnawału) byłych Kresowian, na któ-
rych z chęcią pojawiają się dzieci byłych mieszkańców Uszni.
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Domaniów is a small town in the Oławski region in Lower Silesia. Af-
ter the Second World War a large group of former residents of Usznia, 
a small village in the Eastern Borderlands of the Second Polish Re-
public, settled down in Domaniów. The author presents the accounts 
of five people who participated in the relocation process. The memo-
ries also include the time of their childhood and teenage years. The 
interviewees described how they remembered their family village, the 
most significant events from the time of war (German and Russian 
occupation), the preparation for relocation and the journey to the 
West – into the unknown. The accounts also show why Domaniów, 
which was known as Domajewice at that time, was selected as the set-
tlement place, how it looked and what were the relationships with the 
Germans who still lived there. The author also describes the culture 
and traditions brought from the East and how they are continued to 
this day. The memories were set in a historical context based on the 
subject literature and archival materials.

Natalia 
Jakubowska

Between Usznia and 
Domaniów. Migrants 
from the Eastern 
Borderlands settling in 
the Western Lands





Czeskie lokalne struktury  
opozycyjne w 1989 r.  

w perspektywie oral history 1

Wstęp: czechosłowacki listopad 1989
17 listopada jest w najnowszej historii czeskiej datą magiczną. 17 listopa-
da 1939 r. stał się symbolicznym dniem walki narodu czeskiego przeciwko 
nazizmowi. Po serii demonstracji przeciw niemieckim okupantom jesienią 
1939 (28 października i 15 listopada), kiedy to zastrzelony został student wy-
działu lekarskiego Uniwersytetu Karola Jan Opletal, Adolf Hitler rozkazał 
zamknąć czeskie szkoły wyższe. Natychmiast stracono dziewięciu czeskich 
studentów. 1200 z nich trafiło do obozów koncentracyjnych. 17 listopada 
został później ogłoszony międzynarodowym dniem studentów.

Pięćdziesiąt lat później, 17 listopada 1989 r., w celu uczczenia tamtych wy-
darzeń, odbyła się uroczystość wspomnieniowa, organizowana m.in. przez 

1   Niniejsze studium prezentuje fragment badań w ramach projektu Průběh Same-
tové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě, 
[Przebieg Aksamitnej Rewolucji w wybranych miastach kraju [odpowiednik woje-
wództwa] Południowoczeskiego w perspektywie porównawczej], realizowanego 
przy wsparciu finansowym Agencji Grantowej Republiki Czeskiej; numer projektu: 
13–15049S. 
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oficjalną organizację proreżimową – Socjalistyczny Związek Młodzieży. 
Część z początkowo dwudziestotysięcznego tłumu po skończeniu oficjalnej 
części uroczystości udała się do centrum miasta, gdzie na Národní Třídzie, 
niedaleko historycznego budynku Teatru Narodowego, czescy studenci zo-
stali napadnięci przez jednostki porządkowe Bezpieczeństwa Publicznego 
i ciężko pobici. Wydarzenia 17 listopada stały się zwiastunem upadku sy-
stemu komunistycznego w Czechosłowacji. W proteście przeciw atakowi 
komunistycznych sił policyjnych przeciwko studentom ich koledzy i teatry 
praskie ogłosiły strajk i tym samym wznieciły falę akcji antyreżimowych, 
których skutkiem był upadek reżimu i powrót demokracji w kraju. 17 listo-
pada został ogłoszony dniem walki o wolność i demokrację, świętem pań-
stwowym Republiki Czechosłowackiej, a potem także Republiki Czeskiej.

Wydarzenia listopada 1989 r. weszły do historii jako tzw. Aksamitna 
Rewolucja. Określenie to dotyczy jednak samego przejęcia władzy przez 
nowe elity, co przebiegło bez przemocy, bez przelewu krwi – inaczej niż na 
przykład w Rumunii. Jak widać, przemocy, która jest jedną z cech charak-
terystycznych rewolucji, nie brakowało także tutaj, na samym jej początku. 
Wydarzenia na Národní Třídzie nie miały nic wspólnego z aksamitem. 

Przebieg Aksamitnej Rewolucji w jej centrach – Pradze i Bratysławie, 
podobnie jak działalność i struktury czeskich dysydentów przed listopa-
dem 1989 r., są obecnie tematami dosyć dobrze opracowanymi, poświęca 
im uwagę historiografia czeska i europejska2. 

2   Spośród nich wymieńmy przynajmniej kilka: M. Pullmann, Konec exeprimetnu. Pře-
stavba a pád komunismu v Československu, Praga 2011; J. Suk, Labyrintem revoluce, 
Praga 2003; idem, Občanské fórum, t. I, II, Brno 1997–1998; M. Otáhal, Opozice, moc, 
společnost, Praga 1994; idem, Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989, Pra-
ga 2011; M. Otáhal, M. Vaněk, Sto studentských revolucí, Praga 1999; Vítězové? Po-
ražení?, wyd. P. Urbášek, M. Vaněk, Praga 2005; Mocní? A bezmocní?, red. M. Vaněk, 
Praga 2006; Obyčejní lidé…?!, wyd. M. Vaněk, Praga 2009; J. Měchýř, Velký převrat či 
snad revoluce Sametová?, Praga 1999; J. Bureš, Občanské forum, Praga–Pilzno 2007; 
Proč jsme v listopadu vyšli do ulic?, red. T. Brod, Brno 1999; itd. Spośród prac zagra-
nicznych wymieńmy choćby te: B. Blehova, Der Fall des Komunismus in der Tsche-
choslovakei, Wiedeń 2006; E. Zadoružnjuk, Ot krušenija Pražskoj vesny k triumfu 
„barchantnoj“ rezoluci, Moskwa 2008; R. Shepherd, Czechoslovakia: the Velvet Revo-
lution and Beyond, Bansingston 2000; J.H. Krapfl, Revolution with a human face: 
politics, culture and commmunity in Czechoslovakia 1989–1992, Stanford 2007; Sam-
tene Revolution, red. N. Perzi, B. Blehova, P. Bachmaier, Frankfurt nad Menem 2009 
i wiele innych.
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Zdecydowanie mniej znanym i słabiej przebadanym kontekstem Aksa-
mitnej Rewolucji w Czechosłowacji jest jej przebieg w poszczególnych cze-
skich miastach i regionach. Jeszcze wyraźniej widać braki w badaniach nad 
lokalnymi strukturami opozycyjnymi. Szczególne zainteresowanie wyda-
rzeniami w największych miastach, przede wszystkim w Pradze, jest zro-
zumiałe. Właśnie tu, w politycznym centrum kraju, przebiegały kluczowe 
procesy – od wydarzeń na Národní Třídzie po negocjacje między przed-
stawicielami władzy komunistycznej i opozycji na czele z nowo powsta-
łym Forum Obywatelskim. Jednak najnowsze wyniki badań historycznych 
jasno wskazują, że równie istotna dla pełnego powodzenia i błyskawiczne-
go rozprzestrzenienia się Aksamitnej Rewolucji była sytuacja w regionach 
poza Pragą. Właśnie połączenie działań opozycji w Pradze i poza nią było 
zasadniczym warunkiem powodzenia zmian demokratycznych.

Motywy i stan badań  
nad Aksamitną Rewolucją na poziomie lokalnym

Przebieg Aksamitnej Rewolucji poza Pragą przez długi czas był w histo-
riografii czeskiej tematem raczej marginalizowanym, ale już od początku 
lat 90. XX w. stopniowo pogłębiana jest wiedza o tej problematyce. Uwa-
ga badaczy koncentruje się szczególnie na regionie północnoczeskim oraz 
zachodnioczeskim, gdzie kolejne etapy Aksamitnej Rewolucji są najlepiej 
udokumentowane.

W tym kontekście warto wspomnieć szczególnie prace Miroslava 
Vaňka3, Catherin Perrón4 czy Miroslava Antona5. Do tych pojedynczych 
prac odwoływał się szereg projektów badawczych, które przyniosły znacz-
ny, aczkolwiek nadal jeszcze nie wystarczający, postęp w poznaniu tej prob-
lematyki. Lukas Valeš opublikował serię monografii na temat przebiegu 

3   M. Vaněk, Listopadové události roku 1989 v Plzni, [w:] Dvě desetiletí před listopadem, 
red. E. Mandler, Praga 1993; idem, Předehra k 17. Listopadu: Ekologické demonstrace 
v Teplicích, [w:] Historické studie: K sedmdesátinám M. Otáhala, Praga 1998. Ob-
szerniej o wpływie ekologii na formowanie opozycji czechosłowackiej i nastrojów 
antyreżimowych w społeczeństwie czechosłowackim patrz: M. Vaněk, Nedalo se 
tady dýchat. Ekologie v českých zemích v letech 1968 až 1989, Praga 1996.

4   C. Perrón, Vznik nové lokální politické elity v  Plzni, „Politologická revue”, 1998/1,  
s. 61–81.

5   M. Anton, Listopad 1989 v Plzni, Pilzno 1999.
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Aksamitnej Rewolucji w najważniejszych miastach zachodnich Czech6. Te-
mat Aksamitnej Rewolucji w Pilznie opracował badacz tego regionu Mar-
tin Boštík7, Jiří Petráš poświęcił się zagadnieniu wydarzeń listopadowych 
z perspektywy lokalnych elit reżimu komunistycznego w południowych 
Czechach8. W ostatnich latach wyszła także praca porównująca wydarze-
nia rewolucyjne w 1989 r. na pograniczu czechosłowackim i wschodnio-
niemieckim9. Dwudziesta rocznica Aksamitnej Rewolucji przyniosła także 
wiele wspomnień świadków ówczesnych wydarzeń – studentów, uczest-
ników rewolucji itp. Przynajmniej częściowo zmapowały one tę tematykę 
w miastach Usti nad Labem (północne Czechy), Zlinie (dawniej Gottwal-
dov – wschodnie Morawy), Opavie (czeska część Śląska) itp.10

Tym sprofilowanym regionalnie studiom wyszły naprzeciw także dwa 
wielkie ogólnopaństwowe projekty, realizowane przez Centrum Oral Hi-
story Instytutu Historii Współczesnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej, 
które w formie książkowej ukazały się pod tytułami Vítězové? Poražení?11 

6   Rok 1989 v Plzni a západních Čechách, Plzeň 2003; L. Valeš, Listopad 89 v Klatovech, 
red. L. Valeš, Klatovy 2005; L. Valeš, Zrod demokratických politických systémů okre-
sů Klatovy, Domažlice a Tachov, Pilzno 2007.

7   M. Boštík, Sametová revoluce v Litomyšli, Litomyšl 2009.
8   J. Petráš, Listopad 1989 ve světle pramenů jihočeského krajského výboru KSČ České Bu-

dějovice, „Výběr, časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech“, XXXIV, 1997, nr 4. 
9   B. Čermáková et al., Občanská odvaha vstupuje do polityki: 1989/1990: Občanské 

forum v  Chebu, Nové forum v  Plavně, Praga 2009. Badania historyczne wydarzeń 
listopadowych na terenie Niemiec należą do najbardziej zaawansowanych w całej 
Europie Środkowej i Wschodniej. Z bogatej literatury przypomnijmy przynajmniej: 
S. Rassloff, Friedliche Revolution und Landesgründung in Thüringen 1989/90, Erfurt 
2009; A. Dornheim, Politischer Umbruch in Erfurt 1989/1990, Wien 1995; B. Linder, 
Für ein offenes Land mit freiem Menschen, Lipsk 1994

1 0  Sametová revoluce v Ústí nad Labem. Svědectví studentů po dvaceti letech, red. J. Ro-
koský, Ústí nad Labem 2009; F. Bobák, Moje svědectví o listopadových událostech ve 
Zlíně, Zlín 2009; A. Binar, R. Plaček, Opava 1989 ve vzpomínkách, Opava 2009.

11   Vítězové? Poražení? I, II, wyd. M. Vaněk, M. Urbášek (red.), Praha 2005. Chodziło 
o publikację transkrypcji około 50 wywiadów z przedstawicielami czeskiego środo-
wiska dysydenckiego i reżimu komunistycznego. Pełna liczba wywiadów zrealizo-
wanych w ramach tego projektu wynosiła ok. 200. Ich transkrypcje i nagrania audio 
(niekiedy wideo) są przechowywane w archiwum Centrum Oral History Instytutu 
Historii Współczesnej Akademii Nauk Republiki Czeskiej [AN RCz]. Ich analiza wy-
szła w oddzielnej pracy Mocní? A bezmocní?, red. M. Vaněk, Praga 2005. 
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i Obyčejní lidé…?!12. Projekt Vítězové? Poražení? za pomocą metody oral 
history zaprezentował przegląd narracji biograficznych ponad 120 przed-
stawicieli czeskiego środowiska dysydenckiego i aparatu komunistycznego. 
Już od początku celem tego projektu było pozyskanie nie tylko wywiadów 
biograficznych z osobistościami z centrum, ale także i przedstawicielami 
opozycji i aparatu władzy w regionach. Podobne podejście cechuje też dru-
gi projekt o nazwie Obyčejní lidé…?! , który utrwalił narracje biograficzne 
czeskich robotników i inteligencji w okresie po 1968 r. – w epoce tzw. nor-
malizacji13. Ponieważ oba projekty zawierają ponad 200 wywiadów, bada-
cze zajmujący się badaniem problematyki regionalnej zyskali interesujące 
i relatywnie bogate źródło informacji o tym, jak funkcjonowały mechani-
zmy władzy poza Pragą, jak się tam formowały struktury opozycyjne, kto 
je zakładał i jak ludzie ci z perspektywy czasu wspominają swoje ówczesne 
zaangażowanie w okresie Aksamitnej Rewolucji i później.

Te projekty grantowe były jednocześnie swego rodzaju kulminacją sta-
rań części historyków czeskich o uznanie oral history jako relewantnej no-
woczesnej metody badań historycznych. Ich wielki sukces sprawił, że próba 
ta się powiodła, mimo że szczególnie starsze pokolenie historyków odnosi-
ło się do metody oral history raczej nieufnie. Potwierdzeniem tego sukcesu 
był wybór profesora Miroslava Vanka, najbardziej znaczącego historyka 
czeskiego zaangażowanego w ten proces, na przewodniczącego Internatio-
nal Oral History Association w 2010 r.

Studium niniejsze za punkt wyjścia miało wyżej wspomniane projekty 
ogólnopaństwowe, ale u jego podstaw leżą badania własne autora, zreali-
zowane w latach 2001–2007 w zachodnich Czechach. W ramach projek-
tu badano proces destrukcji ustroju komunistycznego i budowę nowych 
struktur demokratycznych w kilku miastach Kraju Zachodnioczeskiego, 
takich jak Pilzno, Klatovy, Domazdice, Tachov, Stribro, Cheb itd. Tutaj tak-
że metoda oral history – obok tradycyjnych narzędzi badań historycznych 
– odegrała kluczową rolę. Przy czym – podobnie jak w przypadku projek-
tu Vítězové? Poražení? wywiady przeprowadzono zarówno z tymi, którzy 
w listopadzie 1989 r. prowadzili i organizowali działania antyreżimowe, jak 

12   Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny I–III, red. M. Vaněk, Praga 
2009.

13   O rozwoju czeskich badań oral history i przygotowaniu obu projektów zob.: Deset let 
na cestě, red. M. Vaněk, P. Houda, P. Mucke, Praga 2011.
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i z przedstawicielami lokalnych i okręgowych struktur reżimu komuni-
stycznego (przedstawiciele miast, komitetów okręgowych partii komuni-
stycznej, dyrektorzy szkół itd.). Do tego projektu nawiązywać będą podob-
ne badania regionalne, dotyczące obszaru południowych Czech14. 

Zainteresowanie wydarzeniami 1989 r. w poszczególnych miastach i re-
gionach czeskich uzasadnia kilka okoliczności:

1. Struktura osadnicza Republiki Czeskiej. Republika Czeska miała i ma 
specyficzną strukturę osadniczą, na którą składa się dziś około 6350 gmin. 
Około 70% mieszkańców żyje poza wielkimi centrami miejskimi – na wsi 
lub w małych i średnich miastach. Jeżeli więc chcemy zrekonstruować roz-
wój historyczny społeczeństwa czeskiego, musimy zacząć badania właśnie 
na tym poziomie.

2. Rewolucja 1989 r. nie zaczęła się w Pradze. Jednym z wielu paradok-
sów Aksamitnej Rewolucji w Czechosłowacji jest fakt, że pierwsze listopa-
dowe demonstracje antyreżimowe miały miejsce poza stolicą, a mianowicie 
w północnych Czechach – przede wszystkim w mieście Teplice. Jest to tym 
bardziej interesujące, że właśnie regiony północnych Czech i północnych 
Moraw cieszyły się szczególnymi względami aparatu komunistycznego. 
Powodem była wysoka koncentracja przemysłu ciężkiego: wydobywczego, 
hutniczego i chemicznego, związana m.in. z wydobyciem węgla brunatnego 
(północne Czechy) i czarnego (północne Morawy). Wydobycie węgla i kon-
centracja przemysłu oznaczały z jednej strony wysoką liczbę robotników – 
a więc grupy szczególnie uprzywilejowanej przez reżim, ale przede wszyst-
kim stale pogarszający się stan środowiska naturalnego i związane z tym 
problemy zdrowotne tutejszych mieszkańców. Paradoksem tamtej epoki, 
a zarazem cechą charakterystyczną w kontekście powstania lokalnych 
struktur opozycyjnych był fakt, że impulsem do działań antyreżimowych 
nie była z początku polityka, próba zmiany czy obalenia ustroju komuni-
stycznego. Przeciwnie, sprzeciw wobec niego wynikał z konkretów – cho-
dziło w tym przypadku o ochronę przyrody czy też próbę powstrzymania 
dalszej dewastacji środowiska, co bezpośrednio zagrażało życiu i zdrowiu 
ludzi w północnych Czechach. Od połowy października 1989 r. w Teplicach 
trwały nieustanne inwersje. Koncentracja tlenku siarki i ilość opadłego 

14   Zob. projekt: Průběh Sametové revoluce ve vybraných městech Jihočeského kraje 
v komparativní perspektivě.
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popiołu lotnego z elektrowni północnoczeskich kilkakrotnie przekroczyły 
ustawowe limity. Urzędy wzywały mieszkańców, by nie wietrzyli miesz-
kań i w miarę możliwości nie wychodzili. Inwersje trwały nieprzerwanie 
do połowy listopada. Już 8 listopada 1989 r. w Teplicach pojawiły się an-
tyreżimowe ulotki, wzywające mieszkańców na manifestację 11 listopada. 
Pierwsza demonstracja listopadowa w Czechosłowacji w 1989 r. miała więc 
miejsce właśnie 11 listopada; udział w niej wzięło prawie 800 osób. Jak już 
wspomniano, zwołano ją z konkretnych powodów, a jej organizatorzy z po-
czątku nie chcieli nawet, aby przerodziła się w protest jednoznacznie poli-
tyczny. Jeden z aktywnych uczestników demonstracji, Jan Sajdl, zauważa: 
„Nikt z nas nie lubił komunistów, ale trzymaliśmy się tego, że protest nie 
będzie polityczny. Naprawdę chodziło nam tylko o powietrze. Ale na pla-
cu pojawił się jakiś człowiek, który zaczął mówić o sprawach politycznych. 
Powiedzieliśmy mu, że z tym to nie tutaj. Niech sobie stąd idzie”15. Świad-
czyły o tym także hasła manifestacji: „Dajcie nam oddychać” czy „Chcemy 
czystego powietrza”. Demonstracje trwały i intensyfikowały się w kolejnych 
dniach – 12 i 13 listopada, wzięły w nich udział tysiące osób, doszło także do 
starć z wezwanymi na miejsce jednostkami policji. Kierownictwo komitetu 
okręgowego16 Komunistycznej Partii Czechosłowacji [KPCz] w Teplicach 
ostatecznie było zmuszone do zgody na publiczną dyskusję o stanie środo-
wiska naturalnego na miejscowym stadionie. Jej organizację przerwały jed-
nak wydarzenia 17 listopada, które doprowadziły do definitywnego upadku 
reżimu. Ponieważ bezpośrednim impulsem do demonstracji na północy 
Czech była gęsta mgła spowodowana nieprzerwaną inwersją i smog – efekt 
działania tutejszych elektrowni, demonstracje w Teplicach nazywa się nie-
kiedy „smogową rewolucją”17.

3. Rozprzestrzenienie się Aksamitnej Rewolucji z Pragi do regionów 
i poszczególnych czeskich miast było kluczowym warunkiem jej sukce-
su. Dotychczasowe działania czeskiej opozycji i środowisk dysydenckich18 

15   A. Viktora, Demonstrace v  listopadu 1989 rozpoutal učeň v  Teplicích, [w:] http://
zpravy.idnes.cz/demonstrace-v-listopadu-1989-rozpoutal-ucen-v-teplicich-pp6-/do-
maci.aspx?c=A091102_141116_domaci_itu (dostęp:  10 I 2013 r.).

1 6   Okręg odpowiednik powiatu.
17   Więcej zob.: M. Vaněk, Nedalo se tady dýchat...; idem, Předehra k 17. listopadu... 
1 8   Więcej zob.: M. Otáhal, Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989, Praga 2011, 

Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu, red. P. Blažek, Praga 
2005.
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kończyły się niepowodzeniem między innymi właśnie dlatego, że niemal 
w całości koncentrowały się w wielkich centrach – Pradze, Brnie, Bratysła-
wie. Jeżeli Aksamitna Rewolucja miała odnieść realny sukces, tym razem 
w bieg wydarzeń musiał zostać włączony dosłownie cały kraj. Wydarzenia 
rewolucyjne nie ograniczały się do centrali – czeskie społeczeństwo przeży-
wało Listopad 1989 r. bezpośrednio w miejscach, w których żyło. Dobrze zda-
wali sobie z tego sprawę przedstawiciele komunistycznego aparatu władzy. 
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń liczyli oni, że pierwsza fala de-
monstracji i niepokojów obywatelskich ograniczy się do Pragi i nie znajdzie 
szerszego poparcia w regionach – podobnie jak w przypadku poprzednich 
antyreżimowych wystąpień opozycji. Przeciwnie, dotychczas relatywnie 
spokojne kraje19 miały być – z perspektywy wielkiej części członków Komite-
tu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji (KC KPCz) – zaporą 
przeciwko „praskiemu radykalizmowi”. Świadczą o tym m.in. słowa sekreta-
rza KC KPCz Jana Fojtíka z poniedziałku 20 listopada 1989 r.: „Ta próba prze-
wrotu państwowego nie zakończy się sukcesem, ponieważ jego inicjatorom 
nie uda się wywołać strajku generalnego, o który im chodzi. Pokażemy im 
taką demonstrację siły, że stracą chęć. Do Pragi zjadą tysiące ludzi z okrę-
gów i krajów i ochłodzą te rozpalone głowy. Pokażą im, że Praga to nie cała 
republika”20. Gdyby rzeczywiście udało się uniemożliwić aktywizację spo-
łeczeństwa w innych regionach republiki, Praga zostałaby odcięta, co z ko-
lei wpłynęłoby negatywnie na rozwój wydarzeń w samym centrum władzy 
i mogłoby znacznie zmienić układ sił między władzą a rodzącą się opozycją 
i zdecydowanie zahamować cały proces demokratyzacyjny. Upadek systemu 
komunistycznego i wprowadzanie demokracji przebiegłoby zupełnie inaczej 
i w warunkach znacznie trudniejszych z punktu widzenia opozycji. 

4. Czeska polityka lokalna w momentach znaczących zwrotów histo-
rycznych wytwarza bardzo specyficzny system polityczny, który w dużym 
stopniu abstrahuje od potocznego rozumienia tej polityki jako niższego 
poziomu państwowego życia politycznego. Przeciwnie, w takich chwilach 
charakteryzuje się własną dynamiką i formą. Polityka na poziomie gmin 
a przede wszystkim miast nie kopiuje bowiem mechanicznie wydarzeń 
ogólnopaństwowych, ale reaguje na nie w sposób bardzo kreatywny, do-
stosowany do specyficznych warunków lokalnych. Na charakter tej reakcji 

19   Kraj odpowiednik województwa.
2 0   M. Otáhal, Opozice, moc, společnost, Praga 1994, s. 101.
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wpływ ma całe spektrum faktorów – wielkość miejscowości, jej polityczne 
tradycje, jej polityczna kultura jako taka, struktura społeczna, demogra-
ficzna, edukacyjna i ekonomiczna, ciągłość (lub jej zaburzenia) osadnictwa, 
patriotyzm lokalny, poziom związku mieszkańców z miejscem zamieszka-
nia, jakość elit politycznych itd. Podobnie było w 1989 r. Właśnie wtedy cze-
ska polityka lokalna zyskała wyjątkowy poziom autonomii. Każde miasto 
czeskie weszło – mimo pewnych cech wspólnych – na swoją własną drogę 
przejścia od posttotalitarnego systemu autorytarnego21 do systemu demo-
kratycznego, a więc między innymi także na drogę ku demokratycznej po-
lityce samorządowej. Ten autonomiczny rozwój był możliwy m.in. dzięki 
temu, że zarówno elity aparatu władzy, jak i przedstawiciele formującej się 
opozycji w centrali zajmowali się głównie zagadnieniami polityki ogólno-
krajowej. Rozwój sytuacji poza Pragą, chociaż istotny zarówno dla władzy, 
jak i dla opozycji, był w wielkim stopniu pozostawiony sam sobie.

Typologia lokalnych struktur opozycyjnych 
Kim więc byli ludzie w czeskich regionach, którzy bezpośrednio po wyda-
rzeniach na Národní Třídzie chcieli otwarcie zaangażować się przeciwko 
dotychczasowemu systemowi komunistycznemu, który w tamtym czasie 
pewnie trzymał wszystkie narzędzia władzy – tajną policję, siły porządko-
we, armię? Co więcej, w czasie, kiedy nie było wcale pewne, jak się zakończy 
konfrontacja z władzą. System komunistyczny upadł co prawda w sąsied-
nim NRD, stopniowo ustępował w Polsce i na Węgrzech, ale nic nie wska-
zywało na to, że czechosłowaccy komuniści chcą zrzec się władzy. Warto 
podkreślić, że owi regionalni działacze chcieli zaangażować się w miastach 
i miasteczkach, gdzie nie można było zachować anonimowości, jak w przy-
padku wielkich miast?

Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, zatrzymajmy się u samego poję-
cia dysydent, potocznie używanego w celu określenia przedstawicieli opo-
zycji antyreżimowej.

Próbując zdefiniować dysydenta, możemy rozpocząć od etymologii tego 
słowa. Jego podstawą jest łaciński czasownik dissidere – odchylać się, róż-
nić, być innego zdania, nie zgadzać się. W swoim dzisiejszym znaczeniu 

2 1   Autor wykorzystuje tu klasyfikację politologa Juana Linza. Więcej zob.: V. Dvořáková, 
J. Kunc, O přechodech k demokracii, Praga 1994; B. Říchová, Přehled moderních polito-
logických teorií, Praga 2006.
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termin był po raz pierwszy użyty dla określenia angielskich protestantów, 
którzy nie należeli do Kościoła anglikańskiego22. W krajach bloku wschod-
niego określenie to pojawia się po raz pierwszy w kontekście Związku Radzie-
ckiego jako oznaczenie kilkudziesięciu obywateli, oficjalnie wyrażających 
swój sprzeciw wobec łamania praw człowieka i brutalnym praktykom władz. 
Stamtąd w tym samym znaczeniu przeniósł się do innych krajów ówczesne-
go bloku wschodniego. Socjolożka i aktywna dysydentka Jiřina Šiklová tak 
definiuje postawę dysydencką: „W latach 70. XX w. słowo to oznaczało nieza-
leżną postawę obywatelską w totalitarnych krajach komunistycznych, gdzie 
nielegalna opozycja polityczna nie mogła istnieć. Cechą charakterystyczną 
postawy dysydenckiej była systematyczna i publiczna obrona praw człowieka 
i praw obywatelskich, krytyka systemu totalitarnego i skutków jego działania 
w społeczeństwie, aktywna postawa obywatelska, którą cechowała współod-
powiedzialność za powszechnie obowiązujące stosunki, obrona zasad wol-
ności i solidarność z każdym, kogo prawa obywatelskie i prawa człowieka są 
ograniczone. Z takiej postawy jednostek, grup powstawały inicjatywy oby-
watelskie: polski KOR, czeska Karta 77, VONS i inne”23.

Gdyby posługiwać się taką definicją postawy dysydenckiej, to co najmniej 
do wiosny 1989 r. żadne środowisko dysydenckie na poziomie lokalnym nie 
istniało. W przeważającej większości czeskich miast i gmin (z wyjątkiem Pra-
gi i Brna czy Ołomuńca) nie spotkamy się z wyżej opisanymi, politycznymi, 
lub częściowo politycznymi działaniami. Nawet ludzie, którzy w regionach 
pisali czy przepisywali samizdaty, kolportowali „nielegalne” druki, i którzy 
świadomie poświęcali się działalności antyreżimowej czy przez reżim zaka-
zanej, bronią się przed określeniem dysydenci. Jak mówi aktywista z Pilzna, 
Petr Náhlík: „…my wtedy, o ile pamiętam, za bardzo nie mówiliśmy »dysy-
denci«, tego używamy dziś raczej dlatego, że jest to powszechnie używany 
termin”24. Jego kolega z miasta Příbram Miloš Fryš: „…nie uważam się za 
niego, za jakiegoś tam dysydenta regionalnego czy innego, to jest po prostu 
część myślenia etycznego, które po prostu poszukuje albo jakoś rozeznaje się 
w tym, co jest złe, a co dobre”25. Mimo to możemy przy tym terminie  

2 2   Velký sociologický slovník, t. 1, Praga 1996, s. 212.
2 3   Ibidem.
2 4  ÚSD, COH, zbiór Rozhovory. Rozmowę z  inż. Petrem Náhlíkem przeprowadził 

Lukáš Valeš, Pilzno, 11 XII 2003 r.
2 5   ÚSD, COH, zbiór Rozhovory. Rozmowę z M. Fryšem prowadziła Jana Melicharová, 

Příbram, 11 IV 2003 r.
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pozostać. Prawo do tego daje tzw. rozszerzona definicja postawy dysydenckiej, 
ponownie autorstwa Jiřiny Šiklovej: „…najszerszy sens tego pojęcia uwzględ-
niał ludzi odcinających się od dominującego sposobu myślenia czy stylu życia, 
nie zgadzających się z oficjalnymi poglądami czy stanowiskami”26. Kryteria tej 
definicji nasi „lokalni” dysydenci spełniają. Już porównując „wąski” i „rozsze-
rzony” sens tego pojęcia w interpretacji Jiřiny Šiklovej, widzimy także różnicę 
priorytetów w działalności dysydentów na poziomie lokalnym i centralnym, 
a także różnice w ich motywacji. Podczas gdy dysydenci na poziomie central-
nym zmierzali do celowej konfrontacji z władzą na przykład przez obronę praw 
człowieka, inicjowanie akcji zbierania podpisów pod dokumentami antyreżi-
mowymi itd., postawa dysydencka na poziomie lokalnym przejawiała się w nie-
politycznej aktywności społeczeństwa obywatelskiego. Dysydenci lokalni nie 
byli ludźmi polityki. Byli to „tylko” ludzie, którzy chcieli swobodnie realizować 
swoje wyobrażenia o życiu i stylu życia. A ponieważ reżim nie sprzyjał takiej 
swobodnej realizacji, wchodzili z nim, często bez takiej intencji, w konflikt. To 
ich zbliżało do obozu „opozycyjnego”.

Obecny stan badań umożliwia nam podział aktywistów antyreżimo-
wych w listopadzie 1989 r. na następujące grupy:

Pierwszą grupą są sygnatariusze Karty 77 [czes. chartriste – przyp. 
tłum.] i innych stworzonych przez opozycję dokumentów, które wzywały 
do przestrzegania praw człowieka lub zwracały uwagę na ich naruszanie. 
Dodatkowo ludzie, którzy aktywnie uczestniczyli w jakichś antyreżimo-
wych protestach lub brali udział w działalności jakichś organizacji opozy-
cyjnych – obok Karty 77, a także Komitetu obrony niesprawiedliwie prze-
śladowanych, Pokojowego Klubu Johna Lennona itp.27 Chociaż wydawało-
by się, że grupa ta ze względu na swoją „działalność dysydencką” powinna 
grać w dniach listopadowych rozstrzygającą rolę, stało się inaczej. Wielu 
sygnatariuszy dokumentów niektórych grup opozycyjnych ograniczyło 
swoją działalność opozycyjną właśnie tylko do tego podpisu. Podczas gdy 
chartriste w Pradze i częściowo w Brnie podpisywali np. Kartę 77 z pełną 

2 6   Velký sociologický slovník…
2 7   Obok wspomnianej już literatury o czeskiej opozycji i jej strukturze zob. np.: 

J. Rataj; P. Houda, Československo v proměnách komunistického režimu, Praga 2010; 
M. Vaněk, Ostrůvky svobody, Praga 2002; M. Otáhal, Podíl tvůrčí inteligence na pádu 
komunismu, Brno 1999; J. Bureš, J. Charvát, P. Just, M. Štefek, Česká demokracie po 
roce 1989, Praga 2012. W publikacjach tych znajduje się także kompletna bibliografia 
czeskiej opozycji i dysydentów.
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świadomością, że jest to pierwszy krok do dalszej działalności opozycyjnej, 
a ich podpis był jednocześnie celowym aktem politycznym, ludzie spoza 
tych miast czy spoza głównego kręgu dysydenckiego, reprezentowane-
go na przykład przez Václava Havla, Václava Bendę czy Rudolfa Batteka, 
w tym przez „dysydentów” w stolicach krajów, w przeważającej większo-
ści rozumieli swój podpis inaczej. Dla wielu z nich podpisanie Karty nie 
było przede wszystkim wyrazem poglądów politycznych, ale – być może 
głównie – deklaracją prowolnościowej postawy życiowej. Było protestem 
przeciw brakowi wolności jako takiej, przeciw konformizmowi nowoczes-
nego społeczeństwa. Formy tego protestu bywały bardzo różne – od udzia-
łu w koncertach zespołów undergroundowych, podpisywania dokumentów 
antyreżimowych aż po zażywanie narkotyków. Nie chodziło więc głównie 
o politykę, ale o wyraz wolności i protestu przeciw jakimkolwiek autory-
tetom. Tę grupę trafnie opisuje sygnatariusz Karty 77 z Pilzna Jan Thoma: 
„Więc jeżeli chodzi o Kartę, to tutaj w Pilznie, w Kraju Zachodnioczeskim, 
było 35 sygnatariuszy Karty. Znaczna część z nich to podpisała i na tym 
się skończyło… A poza tym byli ludzie tacy jak ja, powiedziałbym trochę 
dewianci”28. Istotnym faktem jest bardzo niska liczba sygnatariuszy z tego 
regionu. Ówczesny Kraj Zachodnioczeski, który odpowiadał terytorium 
dzisiejszych krajów Pilzneńskiego i Karlowarskiego, był rozległym terenem, 
gdzie żyło ponad milion mieszkańców. Tylko 35 z nich podpisało Kartę 77, 
główny dokument opozycji czeskiej.

Ludzie ci nie byli przy tym – w odróżnieniu od praskiego i brneńskie-
go środowiska dysydenckiego – opinion leaders czy opinion makers w swych 
miastach. Normalni mieszkańcy czeskich miast, nawet ludzie nastawie-
ni antyreżimowo, o nich nie wiedzieli. Na przykład pierwszy po rewolucji 
starosta miasta Klatovy (zachodnie Czechy, 25 000 mieszkańców), inż. Jan 
Vrána zwięźle stwierdził: „Dysydenci? Może tu byli, ale 99% ludzi o nich nie 
wiedziało”29. Także wpływowa postać w środowisku kulturalnym miasta 
Klatovy, prawnik Jiří Bílek, przez dłuższy czas prześladowany za przekonania 
religijne, odpowiedział bardzo podobnie: „Dysydenci? Nic nie wiem”30.

2 8   ÚSD, COH, zbiór Rozhovory. Rozmowę z Janem Thomą przeprowadziła Petra Trype-
sová, Pilzno 10 III 2004 r.

2 9   Archiwum autora. Rozmowę z inż. Janem Vránou przeprowadził Lukáš Valeš, Kla-
tovy 11 XII 2001 r.

3 0   Archiwum autora. Rozmowę z prawnikiem Jiřím Bílkem przeprowadził Lukáš Valeš, 
Klatovy 22 XII 2001 r.
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Ten typ człowieka nie był – szczególnie w średnich i mniejszych mia-
stach czeskich – akceptowany. Charakter miast czeskich był i pozostał kon-
serwatywny (i bez przesady możemy powiedzieć – małomiasteczkowy)31, 
oparty na sieci powiązań personalnych, dbałości o „dobre imię rodziny”, 
intensywnej wzajemnej wymianie informacji o zachowaniu mieszkańców 
miasta. Powszechna, zwłaszcza wśród starszych mieszkańców, była nie-
chęć wobec ludzi, którzy żyli (lub przynajmniej starali się żyć) inaczej. To 
odsuwało ich – nawet bez presji politycznej ze strony organów władzy – na 
margines społeczności. Co więcej, podpisanie Karty 77 było ich decyzją jed-
norazową, która nie musiała oznaczać początku działalności opozycyjnej. 
Grupa ta nie stała się więc, z powodów wyżej wspomnianych, decydującą 
dla przebiegu rewolucji 1989 r. w regionach. Jeden z przywódców rewolucji 
w mieście Klatovy, inż. Michal Kučera, tak scharakteryzował „niezależnych 
rewolucjonistów”: „Byli to ludzie na marginesie społeczności. Wykształce-
ni, niby zwyczajni, ale moralnie zintegrowani. Byli honorowi, nie podpo-
rządkowali się reżimowi. Typy nie do zaakceptowania przez przeciętnych 
mieszkańców małego miasteczka. Byli rebeliantami w każdej sytuacji32. Ich 
znaczenie dla odzyskania wolności było jednak bezsporne. Byli to co praw-
da ludzie, którzy nie respektowali „zasad zachowania porządnych ludzi”, 
ale właśnie dlatego nie obawiali się ewentualnych reperkusji swobodnych 
– i politycznych – wystąpień. Brali oni często udział w powstaniu Forum 
Obywatelskiego (Občanské fórum) i w organizacji pierwszych listopado-
wych demonstracji.

Drugą, najważniejszą w początkowej fazie działań rewolucyjnych grupą 
byli ludzie, którzy stali na granicy między światem dysydentów a światem 
„normalnym”. Często poświęcali się działalności poza oficjalnym systemem 
(organizacja koncertów grup rockowych, folkowych i undergroundowych, 
przepisywanie książek autorów prześladowanych przez system, dystrybucja 

3 1   Zob. także: L. Valeš, The political climate of the Czech town Klatovy, [w:] L. Cabada, 
Contemporary Questions of Central European Politics, Dobrá Voda 2002, s. 136–142; 
H. Jeřábek et al., Utváření postojů obyvatel českého města, I. – pracovní texty, Praga 
1999; Z. Vajdová, Politická kultura lokálních politických elit: srovnání českého a vý-
chodoněmeckého města – pracovní texty, Praga 1997.

3 2   Archiwum autora. Rozmowę z  inż. Michałem Kučerą przeprowadził Lukáš Valeš, 
Klatovy 15 II 2002 r.
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nielegalnych publikacji opozycyjnych itp.) i mieli kontakty w praskim śro-
dowisku dysydenckim. Sami jednak nie podpisywali żadnych antyreżimo-
wych dokumentów (w każdym razie tych głównych), nie byli intensywnie 
– albo w ogóle – prześladowani przez służbę bezpieczeństwa. Niektórzy 
z nich w końcu lat 80. brali udział w demonstracjach antyreżimowych, 
a przede wszystkim w kulturalnych, ekologicznych i innych obywatelskich 
akcjach wszelkiego rodzaju. Ludzie ci na poziomie lokalnym i regionalnym 
poruszali się gdzieś na pograniczu między dysydentami w klasycznym ro-
zumieniu, z którymi łączy ich organizacja niedozwolonych, przede wszyst-
kim kulturalnych, akcji albo na przykład udział w demonstracjach, a tzw. 
„szarymi”, zwykłymi obywatelami, którzy nie uczestniczyli w działalności 
opozycyjnej, chociaż w przeważającej większości nie zgadzali się z reżi-
mem. Z tymi ostatnimi łączyło ich miejsce w społeczeństwie, to, że pocho-
dzili w większości z rodzin klasy średniej, znanych w mieście, często były to 
osoby, których rodzice „coś znaczyli” w mieście, mieli więc poczucie swego 
rodzaju wpływów. Szczególnie w mniejszych miastach mimo swojej od-
mienności pozostawali integralną częścią struktury społecznej ze względu 
na związki rodzinne, przyjacielskie, oraz kolegów ze szkoły i z pracy itd. Ten 
fakt jest bardzo ważny. Działalność tych ludzi nie wyrwała ich ze zwykłe-
go środowiska społecznego, nie stracili kontaktu z „normalnym światem”. 
W odróżnieniu od „klasycznych” czeskich dysydentów, takich jak Václav 
Havel czy przedstawicieli pierwszej grupy, nie żyli programowo w swego 
rodzaju getcie. Przeciwnie. To z jednej strony umożliwiało im wpływanie 
na otoczenie poprzez idee, poglądy itd., ale przede wszystkim, jako znani 
ze swoich „nonkonformistycznych działań”, stali się w Listopadzie 1989 r. 
główną „siłą napędową” rewolucji w swoich miastach i byli powszechnie 
akceptowani jako jej przywódcy, szczególnie na początku. Zachowanie in-
tegracji społecznej odróżniało ich od pierwszej grupy, chociaż i oni przez 
swoje poglądy, ale także na przykład ze względu na wygląd, zdecydowanie 
nie spełniali kryteriów „porządnych ludzi” (długie włosy, niedbała elegan-
cja itd.) w małych i średnich miastach i nie byli elementem kultury spo-
łecznej małego miasta. To właśnie oni brali udział w formowaniu społe-
czeństwa obywatelskiego przed Listopadem 1989, w utrzymaniu pewnego 
stopnia świadomości i tradycji demokratycznych. Byli także pierwszymi, 
którzy organizowali antykomunistyczne demonstracje i którzy zakładali, 
jeszcze przy znacznym stopniu ryzyka, Fora Obywatelskie w regionach. 
Ważne było także, że chodziło tu o ludzi młodych, którzy nie doświadczy-
li traumy pokolenia 1968 r. (inwazji wojsk państw Układu Warszawskiego, 
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likwidacji Praskiej Wiosny) i represji. Od pierwszej grupy odróżniała ich 
także pozytywna aktywność twórcza. Cytując Ericha Fromma, rebelian-
tom chodziło o wolność „od”, chcieli się wyswobodzić z norm społecznych, 
konwencji itd. Przedstawicielom drugiej grupy chodziło o wolność „do”. 
Także ta grupa nie miała początkowo celów politycznych. Motywacją ich 
działania było pragnienie pełnej życiowej realizacji, spełnienia osobistych 
planów i marzeń (nastawienie pozytywne) i wolności twórczej, w realizacji 
czego przeszkadzał im reżim komunistyczny. Dlatego powstali przeciw nie-
mu. Ważnym motywem ich działania były kwestie etyczne: „To była zwykła 
ludzka postawa – nie świadomość celu, nie cel, styl życia. Nawet w Listopa-
dzie – nie chcieliśmy robić rewolucji. Bolszewik był zaprzedanym oszustem 
– nie chcieliśmy mieć z nim nic wspólnego”33. Kolejnym ważnym moty-
wem była potrzeba wspólnego działania, stworzenia własnego środowiska 
społecznego, w którym nie chodziłoby tylko o spotkanie ludzi o podobnych 
poglądach, ale o ich wspólną aktywność. Przez te działania często wcho-
dzili w konflikt z reżimem. Jeden z pilzneńskich aktywistów, Petr Náhlík, 
tak wspomina początek swojej „kariery dysydenckiej”: „…zacząłem jeździć 
na rajdy. Tak dochodzę do tego, jak człowiek zaczął zajmować się polityką; 
stworzyliśmy ekipę, która nie jeździła jakoś do »hospody«, ale naprawdę 
jeździła do lasu, a przy okazji zaczęła się tworzyć jakaś subkultura, która 
wydawała tu w Pilznie czasopismo »Pajda«; zaczęliśmy spotykać się z ludźmi, 
którzy wydawali podobne czasopisma w całej republice, po prostu spotyka-
liśmy się na rajdach, spotykaliśmy się na różnych koncertach. Po prostu była 
to cała subkultura czasopism trampów34 mniej lub bardziej kulturalnych… 
Ci ludzie spotykali się, wysyłali sobie po prostu nawzajem teksty, dla nie-
których czasopism powstawały jakieś poboczne redakcje, które dostawały 
jeden numer i przepisywały go dziesięć razy. Na tej samej zasadzie robiliśmy 
to czasopismo tu w Pilznie, zaczynało się z nakładem może 20 egzempla-
rzy, a kiedy już kończyliśmy, mieliśmy nakład prawie 100… i to tak działa-
ło w Pilznie od roku 80 do wiosny 82, wtedy skończyliśmy po interwencji  

3 3   Archiwum autora. Rozmowę z  Karlem Jungwirthem przeprowadził Lukáš Valeš, 
Klatovy 3 II 2002 r.

3 4   Czes. trampské časopisy – słowem „tramp” określano w Czechosłowacji turystę, 
który wyłamywał się z systemu oficjalnej, organizowanej przez państwo turystyki. 
Wokół tego zjawiska rozwinęła się cała „trampská kultura”, która stała się ważnym 
elementem czeskiej kultury nieoficjalnej i dla wielu przyszłych opozycjonistów była 
szkołą obywatelskiego nieposłuszeństwa – przyp. tłum.
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StB, która nas szeroko przesłuchiwała… Ale jak już byliśmy ciągani na te 
przesłuchania itd., to pojechaliśmy się podszkolić do tych naszych kolegów, 
o których wiedzieliśmy, że mają jakieś polityczne doświadczenie, no, to był 
przede wszystkim Pavel, zwany Česílko, on wprawdzie nie był sygnatariu-
szem Karty, ale jakoś się w tych kręgach obracał, no i Jarmila Štogrová, 
która nawet wydała, to była chartristka, więc ona wydała podręcznik, który 
nazywał się »Tramping i przepisy prawa«, gdzie właściwie wyjaśniała, co 
policja może, a czego nie może i to były interesujące informacje typu, że za 
rozniecenie ognia może być ukarany tylko ten, kto go rozniecił, przy czym 
policjant musi udowodnić, kto go rozniecił, dorzucanie do ognia nie jest 
karane, o ile człowiek powiedział, że już płonął, a podobne rzeczy były też 
z publikacjami. No więc my na przesłuchania chodziliśmy już przeszkole-
ni, co jakoś tych policjantów dosyć wkurzało, bo jak im tam człowiek po-
wiedział, że odmawia odpowiedzi, bo by zaszkodził swoim bliskim, to oni 
oczywiście mówili, że osoba bliska to są tylko członkowie rodziny itd. Mnie 
wtedy ta pierwsza fala przesłuchań ominęła. Niezależnie od tego do tego 
gościńca Pod Złotą Kulą, gdzie chodziliśmy, chodzili też już ludzie tacy, jak 
na przykład Miroslav Svoboda, który już wtedy przynosił nam polityczne 
samizdaty. Ja wtedy niewiele z tego rozumiałem. Kiedy mi przyniósł ja-
kąś samizdatową książeczkę z informacją, że to przepisała jakaś tam Olga 
Havlová, to w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, ale już człowiek trochę 
tego powąchał. A jak jeździliśmy do Pragi nauczyć się, jak się zachowywać 
na tych przesłuchaniach, to mówiliśmy sobie, no dobra, jak już nas ci po-
licjanci gnębią dlatego, że robimy zupełnie niewinną twórczość naszych 
kolegów, która jest po prostu apolityczna, to jeżeli mamy coś przepisywać, 
to powinniśmy przepisywać coś porządnego…”35.

Ważnym motywem zaangażowania tej grupy w życie publiczne było 
chrześcijaństwo i związek z Kościołem katolickim, a może przede wszyst-
kim z Kościołami ewangelickimi. 

Dla tej grupy było charakterystyczne, że – poza kilkoma wyjątkami – po 
tym, jak padł reżim komunistyczny, odsunęli się także od nowej, demokra-
tycznej polityki i poświęcili się znowu swojej działalności obywatelskiej (ale 
także na przykład biznesowej, artystycznej itd.).

3 5   ÚSD, COH, zbiór Rozhovory. Rozmowę z  inż. Petrem Náhlíkem przeprowadził 
Lukáš Valeš, Pilzno 11 XII 2003 r.
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Trzecią grupę stanowią uczniowie szkół średnich, a przede wszystkim 
studenci. Szczególnie w drugiej połowie lat 80. szkoły wyższe zaczęły zno-
wu stawać się miejscem relatywnie swobodnych dyskusji – czy to bezpo-
średnio na gruncie akademickim, czy też (i to głównie) w klubach studen-
ckich, w akademikach itd. W tym właśnie środowisku kolportowano poli-
tyczne i niepolityczne samizdaty, odbywały się koncerty dotychczas zaka-
zanych autorów i grup (Jarek Nohavica) itp. Studenci, którzy w większości 
mieszkali poza miastem, w którym studiowali, te „produkty działalności 
opozycyjnej”, informacje, nagrania z koncertów itd. dystrybuowali później 
w miejscach swego zamieszkania, w większości w mniejszych miastach, 
w tym miasteczkach okręgowych i na wsiach. W ten sposób powstał waż-
ny kanał przekazywania informacji o opozycji w Czechosłowacji do miejsc, 
gdzie w inny sposób nie byłoby to możliwe. Jednocześnie część studentów 
wchodziła w konflikty z władzą albo z powodu swojej działalności kultu-
ralnej w miejscu studiów (takiej jak na przykład organizacja dyskotek), albo 
ze względu na zaangażowanie w miejscu zamieszkania (aktywista z Klatov 
Michal Kučera został relegowany z pilzneńskiej Wyższej Szkoły Maszyno-
wej i Elektrotechnicznej za to, że w wynajętej przez siebie restauracji or-
ganizował koncerty grup punkowych i rockowych)36. To właśnie studenci 
przynieśli do swoich miast i regionów prawdziwe i nieocenzurowane in-
formacje o brutalnej interwencji służby bezpieczeństwa 17 listopada 1989 r. 
Studenci praskich uczelni w kolejnych dniach listopada i grudnia 1989 r. 
jeździli wraz z ludźmi teatru na czeską prowincję, występowali na lokal-
nych manifestacjach i informowali miejscową ludność o wydarzeniach 
w stolicy (a także dystrybuowali druki Forum Obywatelskiego, informacje 
o Václavie Havlu itd.).

Czwartą grupę tworzą więźniowie polityczni z lat 50., a więc z okresu naj-
ostrzejszego stalinizmu w Czechosłowacji, epoki, którą bez przesady może-
my nazwać totalitarną. W okresie tzw. normalizacji (1969–1989) ich udział 
w działalności dysydenckiej na poziomie lokalnym czy regionalnym był rela-
tywnie niski, więc w działalności antyreżimowej rzadko znajdziemy przed-
stawicieli tego pokolenia. Była to do pewnego stopnia kwestia pokoleniowa. 

3 6   Archiwum autora. Rozmowę z  inż. Michałem Kučerą przeprowadził Lukáš Valeš, 
Klatovy 15 II 2002 r. Właśnie Michal Kučera i jego żona Jana są dowodem, że między 
poszczególnymi grupami nie istnieje jednoznaczna granica – tego samego człowieka 
można przypisać do kilku grup. Chodzi raczej o ogólną systematyzację.
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Więźniowie z lat 50., którzy w przytłaczającej większości zostali skazani na 
długoletnie roboty przymusowe w procesach pokazowych nie chcieli zapew-
ne wystawiać siebie i swoich bliskich na niebezpieczeństwo kolejnych represji 
ze strony władz. „…jedynym, który się tam naprawdę bał, był mój szef zmiany, 
który nazywał się Josef Březina i pochodził z okolic Szumperka. Kiedy miał 18 
lat, został skazany na dwadzieścia lat za to, że podpalił swoje rodzinne gospo-
darstwo w chwili, gdy im je przyszli kolektywizować, on odsiedział ponad 10 
lat i czekał go tylko ten tradycyjny los więźniów w kopalni uranu w okolicach 
miasta Přibram. Tam pracowali ludzie, którzy byli wrodzy reżimowi i którzy 
byli tam z powodów ekonomicznych, bo oni tak naprawdę nie mieli szansy 
na jakąkolwiek karierę zawodową, a praca w kopalniach uranu z drugiej stro-
ny zapewniała im bardzo przyzwoity poziom życia, jeżeli zostali. Więc Josef 
Březina był jednym z tych, którzy zostali, przeszedł przez Wojnę i Bytiz37 
i właśnie to doświadczenie go uformowało, że w przeciwieństwie do innych 
ludzi, których poznałem jako więźniów politycznych, on bał się, bo on się po-
tem ożenił, miał dwoje dzieci i bał się, że w jakiś sposób znowu by się dostał 
na tę karuzelę. Więc kiedy rano ktoś włączał Głos Ameryki albo Londyn, to 
on odchodził z warsztatu i wracał dopiero, kiedy to radio wyłączali, bo znał 
praktyki systemu czy tam reżimu i wiedział, że jeżeli chcieliby uderzyć, to 
by uderzyli i że by się nim nie patyczkowali”38. Z drugiej strony niektórzy 
z nich angażowali się nawet w czasie normalizacji. Wielu z nich znajdziemy 
zwłaszcza wśród dysydentów morawskich (S. Lekavy, J. Krumpholz), także 
Josef Thoma z Pilzna itd. Właśnie ta aktywna grupa, dosyć nieliczna, ale jak 
na swój wiek nadal żywotna, stanowiła zdecydowane wzmocnienie dla nowo 
powstających lokalnych i okręgowych Forów Obywatelskich. W odróżnie-
niu od „podekscytowanych” młodych ludzi, mieli oni moralny i zawodowy 
autorytet, wzmocniony znacznym doświadczeniem życiowym, na którym 
mogli się oprzeć członkowie drugiej grupy. Część z nich krótko po listopa-
dzie 1989  r. było wybranych czy mianowanych na stanowiska kierownicze 
w organach lokalnej, okręgowej i krajskiej administracji publicznej (na przy-
kład doktor Olbrich Richter z miasta Klatovy został wiceprzewodniczącym 
tamtejszej okręgowej rady narodowej itd.).

3 7   Obozy pracy przymusowej w Czechosłowacji, na które często skazywani byli 
więźniowie polityczni – przyp. aut. 

3 8  ÚSD, COH, zbiór Rozhovory. Rozmowę z  Josefem Vackem przeprowadziła Jana 
Melicharová, Příbram, 5 VI 2003 r.
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Piątą grupą jest tzw. pokolenie ’68. Grupę tę rozumiemy szerzej niż tyl-
ko jako przedstawicieli skrzydła reformatorskiego w Komunistycznej Partii 
Czechosłowacji w 1968 r., którzy po inwazji wojsk Układu Warszawskiego 
byli prześladowani za swoje poglądy polityczne. Generalnie chodzi o ludzi, 
których pierwsze, a w każdym razie najważniejsze doświadczenie w polityce 
w jakiś sposób wiąże się z 1968 r. – ci, którzy w ’68 roku zakładali KAN, ów-
cześni studenci, którzy organizowali tzw. „majalesy” [majówki studenckie, 
odpowiednik polskich juwenaliów – przyp. tłum.] i strajki przeciw okupacji 
i oczywiście byli komuniści, którzy faktycznie brali udział w kształtowa-
niu „Praskiej Wiosny”. Nawet tę podgrupę trzeba podzielić. Należą do niej 
wysoko postawieni komuniści z 1968 r., ówczesne doły partyjne, ale także 
pracownicy administracji państwowej, dziennikarze itd. Część z nich po 
1989  r. stworzyła wpływową organizację OBRODA [odrodzenie – przyp. 
tłum.], której celem było wskrzeszenie ideałów Praskiej Wiosny. Ogólnie 
wkładem tej grupy w rewolucję w listopadzie 1989 r. na poziomie lokalnym 
i regionalnym było ich polityczne doświadczenie i zdecydowanie najlepsza 
znajomość meandrów politycznych, w tym porządku prawnego, działania 
urzędów czy mechanizmów funkcjonowania krajskich, miejskich i lokal-
nych rad narodowych. Były to informacje i umiejętności nie do przecenienia 
w czasie, kiedy rewolucję robili ludzie może zapaleni i – w większości – mo-
ralnie bez zastrzeżeń, ale także bez jakiejkolwiek znajomości państwowych 
mechanizmów władzy. Byli komuniści z 1968 r. – poza wyjątkami – niezbyt 
długo pozostali w polityce lokalnej i regionalnej. Mimo to, dzięki swoim 
umiejętnościom i doświadczeniu politycznemu, przyczynili się do gładkie-
go i bezproblemowego przejęcia władzy przez nowe elity demokratyczne 
na poziomie krajskim, okręgowym i lokalnym, bez zakłócenia normalnego 
działania administracji publicznej.

Szóstą grupę stanowią członkowie tolerowanych przez dotychczasowy 
reżim partii politycznych (Chrześcijańska Czechosłowacka Partia Ludowa 
i Czechosłowacka Partia Socjalistyczna) i organizacji, które były przymusowo 
włączone w struktury tzw. Frontu Narodowego. Władze Frontu Narodowego 
były niemal w całości obsadzone przez członków KPCz i w ten sposób reżim 
komunistyczny sprawował bezpośrednią i pośrednią kontrolę nad wszystki-
mi organizacjami w kraju, w tym nad związkami zawodowymi, związkiem 
kobiet, stowarzyszeniami branżowymi, ale także nad organizacjami, takimi 
jak związek działkowców czy klub automobilowy. Tu właśnie możemy spot-
kać ludzi, którzy – skrycie lub jawnie – jeszcze w czasie rządów reżimu komu-
nistycznego wyrażali niezadowolenie i krytykę. Ciekawym zjawiskiem było 
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przenikanie członków struktur opozycyjnych właśnie do organizacji partii 
ludowej czy socjalistycznej. Chociaż partie te były integralną częścią struk-
tur reżimowych, stanowiły jednocześnie jedyną legalną platformę „polityki 
niekomunistycznej”. Bardziej postępowa część członków dotychczasowych 
partii niekomunistycznych wyraziła pełne poparcie dla ruchu opozycyjnego 
i na poziomie lokalnym przeprowadziła „odrodzenie” swoich partii. Ich wiel-
ką zaletą było to, że mieli do dyspozycji działające sekretariaty partyjne i co 
za tym idzie tak bardzo potrzebne lokale, a także doświadczenie polityczne, 
które mogli teraz zaoferować rodzącej się właśnie opozycji.

Siódmą grupą są lokalne elity społeczne – liderzy opinii. Chodzi tu 
o uznane autorytety – moralne czy zawodowe – danego miasta lub gminy, lu-
dzi, którzy piastowali prestiżowe funkcje czy wykonywali prestiżowe zawody 
i mieli wyższe wykształcenie. Do tej kategorii zaliczymy lekarzy, nauczycieli, 
prawników czy duchownych. W swoich miastach cieszyli się oni powszech-
nym szacunkiem i ze względu na swoją pozycję społeczną i ponadstandar-
dowe wykształcenie byli elitą miasta. Ze względu na swoją pozycję nie mogli 
się dotąd angażować w żadną działalność opozycyjną – ich pozycja w dużym 
stopniu zależała także od pewnego konformizmu wobec reżimu. Ich sympatia 
była jednak jednoznacznie po stronie grup antyreżimowych – także dlatego, 
że grupa ta była głęboko świadoma narastających problemów systemu. Owe 
elity lokalne uważnie śledziły obiecujący rozwój sytuacji w Związku Radzie-
ckim czasów Michaiła Gorbaczowa, a także sytuację w sąsiednich krajach 
socjalistycznych, gdzie stopniowo dochodziło do destrukcji władzy komuni-
stycznej. Właśnie oni potrafili, dzięki swemu autorytetowi i znajomościom 
w danym mieście – pozyskać dotychczas niezdecydowanych współobywateli 
dla ruchu opozycyjnego w listopadzie 1989 r. Wielu członków lokalnych elit 
włączyło się bezpośrednio w organizację manifestacji i prac Forum Obywa-
telskiego, lub zakładało w swoich miastach i regionach komórki nowych par-
tii politycznych. Najaktywniejsi politycznie byli przede wszystkim lekarze, 
prawnicy (adwokaci) i nauczyciele, a więc przedstawiciele zawodów szano-
wanych w czeskich miastach i gminach, które ze względu na swój charakter 
(stały kontakt z ludźmi, poczucie znaczenia społecznego i sukcesu życiowe-
go w oczach opinii publicznej) były w dużym stopniu „publiczne” i których 
przedstawiciele byli (i nadal są) blisko lokalnej polityki. Ludzie ci stanowili 
naturalny rezerwuar nowych elit politycznych.

Ósmą grupę stanowią pracownicy przedsiębiorstw. Podczas gdy naj-
wyższe kierownictwo czechosłowackich zakładów było wybierane na 
podstawie dokładnych zleceń politycznych, a jego członkowie należeli do 
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„sprawdzonej kadry”, średnia i niższa kadra zarządzająca musiała przede 
wszystkim spełniać kryteria profesjonalne. Właśnie ci ludzie, wśród nich 
często także zwykli pracownicy (i robotnicy), w swoich zakładach rozpro-
wadzali informacje o wydarzeniach w Pradze, zakładali Fora Obywatelskie, 
negocjowali z kierownictwem postulaty polityczne, a przede wszystkim or-
ganizowali strajk generalny 27 listopada 1989 r. Właśnie fakt, że udało się 
go zorganizować i że przyłączyły się do niego praktycznie wszystkie przed-
siębiorstwa w Czechosłowacji, przesądził o sukcesie rewolucji. W odróżnie-
niu od wcześniejszych działań opozycji, tę akcję poparły wszystkie warstwy 
społeczne – w tym robotnicy, którzy zgodnie z ideologią komunistyczną 
mieli stanowić główne oparcie reżimu, a także wszystkie regiony kraju. 
Znaczenie przedsiębiorstw i postawy politycznej ich pracowników było de-
cydujące przede wszystkim w tych miastach, gdzie jedno lub najwyżej kilka 
przedsiębiorstw przesądzało o lokalnej sytuacji ekonomicznej (zatrudniały 
zdecydowaną większość mieszkańców) – na przykład Škoda Pilzno, ČKD 
v Pradze, Škoda Auto Mladá Boleslav itd. Między opozycją a członkami 
i kierownictwem lokalnych organizacji partyjnych toczyła się wręcz „wal-
ka o zakłady”, którą partia komunistyczna przegrała. Było to spowodowa-
ne między innymi także szczególną przestrzenią wolności, jaka panowała 
w tym środowisku, uważanym przez reżim ze „sprzymierzeńca”, więc or-
gany służby bezpieczeństwa nie poświęcały mu – w przeciwieństwie np. do 
uniwersytetów – szczególnej uwagi. Václav Burian z Ołomuńca, przedsta-
wiciel drugiej grupy, pracował w ołomunieckiej fabryce farmakologicznej 
Farmazon: „…w tym Farmazonie było całkiem oczywiste, że kiedy o tej 
szóstej rano robiliśmy sobie kawę, to najpierw przegadaliśmy to, co wczoraj 
powiedziała Wolna Europa, co mówił Głos Ameryki, w ogóle nie patrzy-
liśmy na to, czy ktoś z kolegów jest na przykład członkiem partii czy coś. 
Więc powiedziałbym, że był to światek dość płodny i właściwie to stamtąd 
mam do dzisiaj dużo przyjaciół”39. Podobne doświadczenie ma Josef Vacek 
z miasta Příbram: „Ważnym doświadczeniem życiowym było przejście na ko-
palnię w trzecim roku nauki…, no to było naprawdę zderzenie z prawdziwym 
życiem… To mnie strasznie zafascynowało, że w szkole nas uczyli, jak to kla-
sa robotnicza jest podporą systemu socjalistycznego, a kiedy przyszedłem na 
kopalnię, to zobaczyłem, że to nie jest prawda, że właśnie robotnicy są być 

3 9   ÚSD, COH, zbiór Rozhovory. Rozmowę z Václavem Burianem przeprowadził Pavel 
Urbášek, Ołomuniec 22 XI 2002 r.
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może najmniej zadowoloną grupą społeczną, a takie nazwijmy to szkolenie 
polityczne odbywało się z jednej strony przez przekazywanie doświadczeń 
starszych pracowników, którzy przez to, że pracowali w kopalniach ura-
nu, mieli codzienny kontakt z więźniami politycznymi, którzy stanowili 
bardzo znaczny procent pracowników w latach 50. i 60. i jeszcze zwróci-
ło moją uwagę, że każdego ranka między szóstą a siódmą za socjalizmu 
nic się nie robiło. Rano przychodziły gazety i komentowało się wstępniaki 
i wyrzekało się na bolszewika. Dla mnie to było naprawdę zaskoczenie, że 
po szóstej nastawiano Głos Ameryki i bezpośrednio w warsztacie normal-
nie cały warsztat na głos słuchał Głosu Ameryki, albo słuchaliśmy często 
BBC, z Londynu. Ciekawe, że to było jakoś tolerowane… To właśnie kon-
takt z pracownikami i powiedzmy regularne słuchanie zagranicznego ra-
dia zmusiły mnie z czasem do zastanowienia się nad systemem, w którym 
żyjemy i dlatego że dla tych ludzi ciągle bardzo silnym przeżyciem był 1968 
r. i późniejsza okupacja. Zaczęły mnie interesować losy konkretnych ludzi, 
którzy pracowali obok mnie, to, jak przeżywali okupację, jak przeżywali po-
tem normalizację, którą właśnie w tamtym okresie zacząłem oceniać jako 
bardzo duże bezprawie. Chyba w ciągu kilku miesięcy, to była sprawa pół 
roku, jak stałem się regularnym słuchaczem Wolnej Europy… Także właś-
nie słuchanie zagranicznego radia, kontakt ze współpracownikami, którzy 
powiedzmy nie byli zbytnio zachwyceni systemem normalizacyjnym, który 
tutaj istniał, to mnie przeciągnęło na drugą stronę. Jest faktem, że czasem 
dopadała mnie beznadzieja, kiedy uświadamiałem sobie, że właśnie w tym 
reżimie będę musiał przeżyć całe życie, że w jakiś sposób będę musiał się 
do niego przystosować, ale ustanowiłem sobie takie podstawowe zasady, że 
nigdy nie wstąpię do partii komunistycznej i że, o ile się uda, nie będę nawet 
w komunistycznych związkach zawodowych”40.

Chociaż mowa tu o lokalnych środowiskach dysydenckich, także tu waż-
ną rolę odgrywała Praga, przynajmniej jeżeli chodzi o terytorium samych 
Czech. Praga jest dla Czechów miejscem wyjątkowym – jako jedyne w swoim 
rodzaju centrum geograficzne, polityczne i kulturalne o wielkiej sile przy-
ciągania. Dla ludzi z regionów, a przede wszystkim ze średnich i mniejszych 
miast, także w czasie niewoli oznaczała przestrzeń wolności o wiele więk-
szą niż ta, do jakiej przywykli – zarówno dzięki niezależnemu duchowi 

4 0   ÚSD, COH, zbiór Rozhovory. Rozmowa z Josefem Vackem przeprowadziła Jana 
Melicharová, Příbram 5 VI 2003 r.
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Pragi nawet w okresie normalizacji, jak i – co nie bez znaczenia – dzięki 
jej anonimowości i niezależności od rodzimego środowiska. W swoich ro-
dzinnych miastach ludzie byli pod staranną obserwacją – ze strony organów 
politycznych, służby bezpieczeństwa i swoich współobywateli. W Pradze 
znajdowali pokrewne dusze. Praga była także niemal jedynym – z wyjątkiem 
uzdrowisk – miejscem, gdzie społeczeństwo czeskie także w okresie niewo-
li miało kontakt z „obcymi kapitalistami”, czy to bezpośrednio, szczególnie 
przez zagranicznych gości, czy pośrednio poprzez zagraniczne towary. To 
wszystko wzbudzało w przybyszach spoza Pragi poczucie swobodniejszej at-
mosfery, czy przynajmniej jej złudzenie (i nie chodzi tu jedynie o poczucie 
wolności w politycznym sensie, ważniejszy jest jego ogólny, ludzki wymiar). 
Praga przyciągała także swoją względną nowoczesnością – od architektu-
ry, przez komunikację aż po wprowadzane tu nowocześniejsze technologie, 
na przykład techniki komputerowe. Relacje między regionami a centrum 
celnie podsumował jeden z przedstawicieli Forum Obywatelskiego w Kla-
tovach i były burmistrz [czes. starosta] miasta Karel Mráz: „To, co jest w Pra-
dze oczywiste, a w Pilznie dozwolone, w Klatovach jest zdecydowanie zaka-
zane… Ten, kto tu mieszkał, każdego dnia doświadczał tej prawdy. Ludzie 
z politycznymi grzeszkami na sumieniu woleli przeprowadzić się do Pragi, 
żeby ich dzieci dostały się do szkoły średniej, wielu musiało szukać gdzie in-
dziej zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami, o którym w domu nie mogli-
by nawet pomyśleć. Jeszcze w epoce pierestrojki w Klatovach przestrzegano 
wszystkich wyznaczonych rytuałów, takich jak szkolenia partyjne, demon-
stracje politycznej lojalności na zamówienie, oficjalne obchody. Nie ma przy 
tym wątpliwości, że ten demonstracyjny chocholi taniec było wyćwiczoną, 
mechaniczną zasłoną dymną, za którą istniała powszechna zgoda co do tego, 
że reżim jest na wykończeniu, że jest sam”41.

Istotnym elementem w życiu ludzi z grupy pierwszej i drugiej, była kul-
tura, a szczególnie muzyka. W reżimach autorytarnych jakakolwiek aktyw-
ność kulturalna jest podejrzana – szczególnie ta, która balansuje na grani-
cy wyznaczonej przez reżim. Sama działalność artystyczna jest przecież 
najczystszym przejawem ludzkiej wolności. Przywołując słowa najważniej-
szego czeskiego dysydenta, także artysty Václava Havla: „W okresach bra-
ku wolności, kiedy władza wymusza lojalność obywateli, czy przynajmniej 
ich milczenie, kultura wystawiana bywa na szczególnie ciężkie próby. Jeżeli 

4 1   L. Valeš, Listopad 89 v Klatovech..., s. 7.
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stawia opór, jest prześladowana i tępiona, jeżeli ulegnie, zaprzecza sobie 
samej. Bez wolności nie może istnieć, o ile chce być czymś więcej niż tylko 
skazanym na zapomnienie odbiciem stylu swojej epoki”42. Dysydent, a po 
rewolucji burmistrz miasta Příbram (środkowe Czechy) Josef Vacek mówi: 
„…interesowała mnie muzyka rockowa i właściwie takie pierwsze podświa-
dome konflikty z systemem wynikały z tego, że odrzucał muzykę, którą 
lubiłem, albo w bardzo skomplikowany sposób docierałem do kapel rocko-
wych, które mi się podobały, Rolling Stones, Boba Dylana, nie mogłem zro-
zumieć, dlaczego ówczesnym ideologom ta muzyka przeszkadza”43.

Drugą ważną sferą życia, która, chociaż początkowo apolityczna, była 
także przyczyną represji i co za tym idzie jednym z powodów, dla których 
wielu ludzi wzięło udział w działalności antyreżimowej przed listopadem 
1989 i podczas Aksamitnej Rewolucji, było chrześcijaństwo: „W tamtym 
okresie zacząłem już bardzo intensywnie flirtować z chrześcijaństwem, 
bo właśnie Plastik People44, to był gdzieś rok ’78, ’79, napisali muzykę do 
pasji i nagle po raz pierwszy w życiu była to dla mnie zrozumiała forma 
objawienia, forma, która była mi bliska. Ta muzyka rockowa, a do tego te 
cudowne pieśni z Sváti [Svatopluka – przyp. tłum.] Karáska, to były takie 
dwa pierwsze powody, które mi „dały kopa” w stronę chrześcijaństwa. Za-
cząłem się tym bardzo intensywnie interesować. Załatwiłem sobie Biblię, 
zacząłem jakoś tak spontanicznie czytać Stary i Nowy Testament, ale to 
jeszcze nie było definitywne zakończenie tej konwersji, które przyszło póź-
niej, po wojsku. No więc jak szedłem do wojska, wziąłem ze sobą Nowy 
Testament… no i tam właśnie w powodu tego Nowego Testamentu … jeden 
mój kumpel na mnie doniósł, więc właśnie tam po raz pierwszy miałem 
kontakt z organami kontrwywiadu wojskowego. I po raz pierwszy spotkało 
mnie to, czego ludzie, którzy pracowali w opozycji, doświadczali na włas-
nej skórze. Na przykład wzywali mnie w nocy na przesłuchanie i zadawali 
mi różne pytania, ale ja byłem wtedy zupełnie ideologicznie zahartowany 
i wiedziałem, że nie chcę mieć z tym systemem nic wspólnego. A to konkret-
nie majora Zicha, który był szefem kontrwywiadu wojskowego w Volarach, 
strasznie prowokowało. Pamiętam, że przy moim nazwisku był taki wielki 

4 2   V. Havel, Úvodní slovo, [w:] M. Vaněk, Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa 
v komunistickém Československu 1956–1989, Praha 2010, s. 9.  

4 3   ÚSD, COH, zbiór Rozhovory. Rozmowę z  Josefem Vackem przeprowadziła Jana 
Melicharová, Příbram 5 VI 2003 r. 

4 4   Najważniejsza czeska muzyczna grupa awangardowa.



19 1

C z e s k i e  l o k a l n e  s t r u k t u r y  o p o z y c y j n e  w  1 9 8 9  r .

wykrzyknik. Oczywiście potem te materiały szły do właściwego oddziału 
StB [służby bezpieczeństwa] w miejscu zamieszkania”45.

Na swej dysydenckiej drodze większość ludzi w pewnym okresie rozwo-
ju stawała się wierząca – czy to indywidualnie, czy jako członkowie jakiegoś 
Kościoła (przede wszystkim ewangelickich czy katolickiego). W podejściu do 
chrześcijaństwa istnieją przy tym zasadnicze różnice na poszczególnych histo-
rycznych ziemiach czeskich. Mieszkańcy Moraw byli i są wychowywani w tra-
dycji chrześcijańskiej czy katolickiej i ogromna część tutejszych dysydentów 
była bezpośrednio lub pośrednio związana z Kościołem katolickim. W wielu 
przypadkach możemy wręcz mówić o dysydentach katolickich46. Mieszkańcy 
Czech właściwych są natomiast przeważnie bez wyznania. Chrześcijaństwo 
nie jest tu ugruntowane w rodzinie i dlatego kontakt z wiarą jest późniejszy 
– narratorzy podają okres około dwudziestego roku życia, czasem nawet póź-
niej. Ich droga do wiary była związana z procesem samouświadomienia i nie 
była tak prosta, jak w przypadku narratorów morawskich. Nierzadko właśnie 
po sakramencie chrztu czy innej formy przyjęcia chrześcijaństwa narratorzy 
wchodzili w konflikt z reżimem, który ze względu na ich wyznanie nakładał 
na nich niemałe sankcje. „Miałem na StB odsiedziane mnóstwo godzin, ale to 
było przeważnie z powodu Kościoła, bo dałem się ochrzcić chyba gdzieś w wie-
ku dwudziestu czterech lat i miałem takiego fantastycznego proboszcza, któ-
ry zaraz po rewolucji poszedł wykładać dogmaty i mistykę do Ołomuńca i on 
robił mi takie tajne komplety. On mnie sobie wybrał, chodziłem do niego na 
szachy, a w tym czasie on mnie uformował, naprawił”47.

Kolejnym ideowym źródłem inspiracji dla lokalnych dysydentów były 
lata 60. Także w tym przypadku widać różnicę w pojmowaniu działalności 
dysydenckiej między regionami a oboma centrami. Dysydenci spoza Pragi 
nie odwołują się bezpośrednio do Praskiej Wiosny, roku ’68 i jego skutków 

4 5  ÚSD, COH, zbiór Rozhovory. Rozmowę z Josefem Vackem przeprowadziła Jana 
Melicharová, Příbram 5 VI 2003 r.

4 6   Zob. np.: ÚSD, COH, zbiór Rozhovory. Rozmowę z Ivou Kotrlou przeprowadziła Jana 
Nosková, Brno 24 I 2004 r.; ÚSD, COH, zbiór Rozhovory. Rozmowę ze Stanislavem 
Lekavým przeprowadził Tomáš Wiesner, Zlaté Hory 5 VIII 2003 r.; ÚSD, COH, zbiór 
Rozhovory. Rozmowę z  Janem Šimsou przeprowadził Pavel Urbášek, Brno 20  XI 
2003 r. Transkrypcje tych rozmów opublikowano w książce Vítězové? Poražení? Ži-
votopisná interview, red. M. Vaněk, P. Urbášek, t. 1, Praha 2005.

4 7   Archiwum autora. Rozmowę z  Karlem Jungwirthem przeprowadził Lukáš Valeš, 
Klatovy 3 II 2002 r. 
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politycznych. Lata sześćdziesiąte pojmują jako czas odwilży politycznej, ale 
przede wszystkim jako wspaniałą dynamiczną epokę, kiedy rozkwitała kul-
tura, film, literatura i aktywność intelektualna, co stoi w wyraźnej opozy-
cji do statycznych, bezczasowych lat 70. czy 80. Nie chodzi tu, podobnie jak 
w przypadku Pierwszej Republiki [Czechosłowackiej – przyp. tłum.], o oso-
biste doświadczenie – wielu spośród naszych narratorów zaczęło odkrywać 
ten okres jako odległy w czasie, na podstawie lektury ówczesnej literatury, fil-
mów, a także gazet i czasopism, czy poprzez opowieści i spotkania z ludźmi, 
którzy ten etap przeżyli pod jakimś względem aktywnie (Ivan Klima), także 
z członkami rodziny. Właśnie przekazane przez nich doświadczenie lat 60. 
mogło mieć znaczący wpływ na ideowe i intelektualne uformowanie naszych 
narratorów. Jak mówi dysydent z Ołomuńca Václav Burian: „…myślę, że naj-
więcej dała mi mama. Razem z tymi stosami pism „Plamen”, „Literární nowi-
ny”, ale i „Tvár”, „Orientace” itd., po prostu czasopismami z lat sześćdziesią-
tych, na których lekturze spędziłem lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte”48.

Podobnie Petr Náhlík z Pilzna: „…moje jakieś pierwotne poczucie, kiedy 
zacząłem nabierać rozumu, to zacząłem strasznie zazdrościć ludziom, któ-
rzy przeżyli sześćdziesiąty ósmy i w ogóle lata 60., bo jak człowiek miał tych 
15 lat i zaczynał myśleć o świecie, to miał wrażenie, dziś myślę tak samo, 
wrażenie jakiegoś bezczasu. Że po prostu nic się nie działo, stojąca woda 
i to tak sobie trwało aż do początku lat osiemdziesiątych, a dopiero na koń-
cu lat 80., szczególnie w pierwszych miesiącach po 17 listopada ’89 czułem, 
że nawet gdyby to przetrwało tylko tych sześć tygodni od 17 listopada do 
wybrania Havla na prezydenta, to i tak warto by było. To pierwsze uczucie, 
kiedy człowiek żył w tych latach 70., myślę, że podobne wrażenie mogli 
mieć ludzie w latach 50., że właściwie wszystko zmierzało w stronę jakiegoś 
takiego bezczasu i donikąd, podczas gdy w latach 80., tak już gdzieś poja-
wiało się jakieś takie światełko na końcu tunelu”49.

Kolejnym ważnym źródłem tradycji demokratycznych była epoka I Re-
publiki [Czechosłowackiej – przyp. tłum.] (1918–1938), symbolizowana mię-
dzy innymi przez założyciela państwa czechosłowackiego Tomasza G. Ma-
saryka. Wielu narratorów odwołuje się do tamtych czasów i uważa je – na 

4 8   ÚSD, COH, zbiór Rozhovory. Rozmowę z Václavem Burianem przeprowadził Pavel 
Urbášek, Ołomuniec 22 XI 2002 r.

4 9   ÚSD, COH, zbiór Rozhovory. Rozmowę z inż. Petrem Náhlíkem przeprowadził 
Lukáš Valeš, Pilzno 11 XII 2003 r.
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podstawie opowieści członków rodziny, a także samodzielnych studiów – 
za złotą epokę w czeskiej historii. Chociaż ten obraz I Republiki jest czę-
sto wyidealizowany, w epoce reżimu komunistycznego idealizacja ta była 
bardzo potrzebna. Umacniała w naszych narratorach (i nie tylko w nich) 
świadomość, że naród, do którego należeli, jest nosicielem demokratycz-
nych tradycji I Republiki Czechosłowackiej, podczas gdy czasy współczesne 
są ich zaprzeczeniem, a więc także zaprzeczeniem prawdziwej tożsamości 
Czechów – z punktu widzenia długofalowego rozwoju historycznego reżim 
komunistyczny jest w naszej historii ślepą uliczką. Znaczącym elementem 
była tu także kultura i twórczość artystyczna z epoki I Republiki, która 
umacniała pozytywne nastawienie naszych narratorów. Możliwe, że także 
wiarę, że te „stare dobre czasy” powrócą w nowym przebraniu. „Notowa-
nia” I Republiki były wysokie także dlatego, że z punktu widzenia człowie-
ka z końca XX w. była to oaza spokoju i stabilności. Natomiast okres po 
jej końcu naznaczony był nieustannymi zmianami politycznymi i społecz-
nymi. Co więcej, reżim komunistyczny starał się tę epokę historii czeskiej 
możliwie najbardziej oczernić:

„Z upływem czasu coraz bardziej interesowały mnie kwestie związane 
z historią, szczególnie zaczęła mnie interesować I Republika, o której my-
ślałem, że był to na pewno czas, kiedy naszemu narodowi powodziło się re-
latywnie najlepiej i nagle poczułem, że to, co nam wmawiano o I Republice, 
o legionach, o systemie demokratycznym, który tutaj funkcjonował, że to 
wszystko jest ordynarne ciężkie kłamstwo. Pomogło mi w tym także to, że 
w tamtym okresie zacząłem się interesować literaturą, więc właśnie okres 
tych powiedzmy dwudziestu lat w sztuce I Republiki, definitywnie mnie 
przekonał, że system, w którym powstało tyle piękna w dziedzinie archi-
tektury, literatury, sztuk pięknych, nie mógł być zły”50.

Z drugiej strony większość narratorów zgadza się co do tego, że mo-
tywem czy wzorem dla ich działalności nie były stalinowskie lata 50. czy 
antykomunistyczny ruch oporu, więźniowie polityczni tamtych czasów 
itd., a więc okres, kiedy ludzie, uznani przez reżim za wrogów, byli skazy-
wani na karę śmierci i na długoletnie roboty przymusowe – na przykład 
w kopalniach uranu. Fakt ten w pewnym stopniu burzy wyobrażenie o kon-
tynuacji w działalności antykomunistycznej. Istnieją oczywiście ludzie,  

5 0   ÚSD, COH, zbiór Rozhovory. Rozmowę z  Janem Vackem przeprowadziła Jana 
Melicharová, Příbram 5 VI 2003 r.
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którzy angażowali się w obu okresach – zarówno w latach pięćdziesiątych, 
jak i w okresie normalizacji, są to jednak raczej wyjątki. Interesujący był 
także niedostatek wiedzy młodszych narratorów czy ludzi, którzy byli ak-
tywnymi dysydentami w latach 70., a szczególnie 80., o tym, co właściwie 
działo się w latach 50.: „Ja nie wiedziałem zbyt dużo o latach pięćdziesią-
tych. Wiedziałem oczywiście, że to było wielkie świństwo, ale dopiero wte-
dy, kiedy po rewolucji zacząłem spotykać się z więźniami politycznymi z lat 
50. Kiedy oni opowiadali te swoje historie, to szczęka mi opadała i uświado-
miłem sobie, że to, co my robiliśmy, to była normalna postawa obywatelska, 
ale nikt już cię nie prześladował, poza jakimiś przesłuchaniami, nie grozi-
liby mi, byłem urzędnikiem, to mogli mnie zdegradować na robotnika. Ja 
na przykład nie chodziłem nawet na wybory, co było dla nich nie do przy-
jęcia… Prawdę mówiąc przez to pierwszy raz siedziałem na policji, to było 
okropne uczucie, ale nigdy nie doświadczyłem żadnej przemocy fizycznej, 
psychicznej, no psychiczną może tak, ale kiedy już zrozumiesz, o co chodzi 
i się nastawisz na tę atmosferę, to da się to wytrzymać. Wielu ludzi robi 
z tego jakieś zasługi, ale przecież te lata osiemdziesiąte to był taki folklor, 
jeszcze może coś do jakiegoś ’83 było, ale od tego czasu, jak przyszedł Gor-
baczow, to już nie”51. 

Interesujące świadectwo o naturze działalności dysydenckiej na pozio-
mie lokalnym, a jednocześnie swego rodzaju podsumowanie tej problema-
tyki w okresie przed listopadem daje pilzneński dysydent, a po listopadzie 
1989 r. wiceprezydent Pilzna Petr Nahlík: „Myślę, że tutaj było bardzo mało 
ludzi, którzy pierwotnie traktowali walkę z reżimem jako polityczny bój, 
chociaż faktycznie było tu kilku sygnatariuszy Karty 77, ale i tych moż-
na podzielić na tych, którzy podpisali ją jako jeden z protestów lat 70., nie 
zdając sobie sprawy, co właściwie podpisują, jakie znaczenie to będzie mieć 
w przyszłości i na tych, którzy przyłączyli się do Karty, wiedząc, na co się 
decydują, jakie mogą ich spotkać represje itd. Więc część z tych ludzi trak-
towała to od początku jako walkę polityczną, a część nie. I znów to szło 
w poprzek pokoleń. Następnie jest tu o wiele większa grupa ludzi, którzy 
weszli w to, chociaż nie chcieli walki politycznej, ale chcieli tylko robić to, 
co ich interesowało, to, co ich bawiło, czym żyli i prędzej czy później wcho-
dzili w konflikt z władzami. Taki konflikt mógł pojawić się gdziekolwiek, 

5 1   Archiwum autora. Rozmowę z  Karlem Jungwirthem przeprowadził Lukáš Valeš, 
Klatovy 3 II 2002 r.
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czy to przy własnej twórczości literackiej, własnej twórczości muzycznej, 
w życiu zgodnie ze swą wiarą, wówczas głównie chyba chrześcijańską, inne 
prądy się raczej nie pojawiały, ale też w dziedzinie dajmy na to ochrony 
środowiska, wychowania młodzieży itd. Myślę więc, że bym to podzielił na 
1:9, jakiś jeden zdecydowanie polityczny pogląd i dziewięciu ludzi, którzy 
nie chcieli robić polityki i weszli do tego tylko ze względu na ten jeden ele-
ment, obronę podstawowych praw człowieka po konferencji helsińskiej, czy 
cokolwiek innego”52.

Wszystko więc wskazywało na to – przynajmniej tak wówczas przypusz-
czali nasi narratorzy – że Czechosłowacja bardzo powoli wejdzie na radzie-
cką drogę stopniowej demokratyzacji. Tym większym zaskoczeniem był dla 
nich Listopad 1989, który dla większości z nich oznaczał konieczność bez-
pośredniego wejścia do polityki. Ich zachowanie było znowu motywowane 
powodami, dla których w ogóle podjęli działalność antyreżimową. Kiedy 
tylko stało się oczywiste, że rewolucja zwyciężyła, a reżim już nie ma dosyć 
sił i woli, by się utrzymać, zdecydowana większość z nich znów odeszła 
z polityki (często już po strajku generalnym, niektórzy w ciągu 1990 r.), by 
w pełni poświęcić się swojej działalności obywatelskiej. „Kiedy mnie ktoś 
pyta, po co to robiłeś… To nie była jakaś tam działalność. To była normalna 
ludzka postawa. To nie był mój świadomy styl życia czy założenie, program. 
To była moja postawa obywatelska, także później, kiedy zaczęliśmy robić 
z Klatovach rewolucję. To nie było tak, że my chcieliśmy robić rewolucję. 
To była demonstracja naszego przekonania, że bolszewik był zaprzedanym 
oszustem, z którym nie chcieliśmy mieć nic wspólnego i nic wspólnego nie 
mieliśmy. I to było nawet w porządku”53.

Periodyzacja przebiegu 
Aksamitnej Rewolucji na poziomie lokalnym

Właściwą Aksamitną Rewolucję można podzielić na kilka faz:
Faza I – rewolucja. Fazę tę możemy podzielić na:
1. Etap informacyjny – ludzie spoza Pragi stopniowo dowiadują się o wy-

darzeniach 17 listopada w Pradze z plotek (w tym tej o rzekomej śmier-
ci studenta Uniwersytetu Karola Martina Šmída, który miał zostać zabity 

5 2   ÚSD, COH, zbiór Rozhovory. Rozmowę z  inż. Petrem Náhlíkem przeprowadził 
Lukáš Valeš, Pilzno 22 I 2004 r.

5 3  Ibidem.
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przez komunistyczną bezpiekę na Národní Třídzie 17 listopada), tendencyj-
nych informacji z mediów oficjalnych, po bardziej obiektywne wiadomości 
zachodnich środków masowego przekazu itd. Informacje te wywierają na 
nich wpływ, a oni wyrabiają sobie własny pogląd. Jak mówi Michal Kučera: 
„Dokładnie to pamiętam. Jechaliśmy do Bíluk ze znajomym – to było koło 
obiadu – musiało to być 18 listopada. Na Rozhrání po drodze na stację ben-
zynową mieliśmy w aucie włączoną »Wolną Europę« czy coś podobnego 
i tam właśnie powiedzieli, że w Pradze jest demonstracja, że zabito studenta 
Martina Šmída i że pobili ludzi. Dokładnie widzę widok z tego auta. Byłem 
strasznie zszokowany. No nie, oni zabili człowieka – wtedy w to naprawdę 
wierzyłem – że kogoś zabili. No a później w gazetach zupełnie nic…, byli-
śmy wściekli głównie na to, że oficjalne media milczały. Tylko w wiadomoś-
ciach telewizyjnych była króciutka informacja o tym, że coś tam się stało. 
Ale w stylu – kilku agresywnych podżegaczy próbowało naruszyć porządek 
publiczny. W telewizji nie powiedzieli prawdy. My wiedzieliśmy od znajo-
mych, co się działo”54. Kanały komunikacyjne były przy tym bardzo różno-
rodne, znaczącą rolę odgrywał fakt, że duża część społeczeństwa czeskiego 
ma bezpośrednio w Pradze rodzinę i znajomych, wielu praskich studentów 
pochodziło spoza Pragi itd. Najłatwiej miały, paradoksalnie, przede wszyst-
kim tereny przygraniczne, najbardziej od Pragi oddalone, gdzie można było 
złapać sygnał zachodnioniemieckich i austriackich stacji telewizyjnych 
(ARD, ZDF, ORF itd.), które od 17 listopada przynosiły rozbudowane relacje 
bezpośrednio z Pragi. Mieszkańcy północnych terenów republiki śledzili 
z kolei informacje telewizji polskiej. Mimo tych informacji opinia publiczna 
w czeskich miastach, ze względu na dotychczasowe doświadczenia z re-
żimem, pozostawała raczej umiarkowanie sceptyczna niż optymistyczna 
i naprawdę niewielu przewidziało skutki wydarzeń w Pradze: „Wspomina-
jąc rok 1968 większość nie brała pod uwagę, że tym razem sytuacja poli-
tyczna mogłaby się zmienić tak diametralnie, jak się zmieniła. Większość 
oczekiwała zmiany w kierownictwie KPCz. Oczekiwano, że dojdzie do libe-
ralizacji, że będzie można podróżować, zakładać drobne przedsiębiorstwa, 
odnowić normalne funkcjonowanie stowarzyszeń. Mało kto oczekiwał, że 
zostanie zniesiona przywódcza rola Partii”55. „Nikt nie wierzył, że to stoi na 

5 4  Archiwum autora, Rozmowa z małżeństwem Kučerovými, Klatovy 19 V 2003 r. 
5 5   Archiwum autora, Rozmowę z  inż. Janem Vránou przeprowadził Lukáš Valeš, 

Klatovy 11 XII 2001 r. 



197

C z e s k i e  l o k a l n e  s t r u k t u r y  o p o z y c y j n e  w  1 9 8 9  r .

takich glinianych nogach”56. O tym, co będzie dalej, panowało jedynie bar-
dzo mgliste wyobrażenie: „Nikt nie wiedział, co się stanie. Wierzyliśmy, że 
to nie będzie na stałe, ale nikt nie oczekiwał zwrotu o 180 stopni. Wszyscy 
oczekiwali rozwoju sytuacji takiego, jak w Rosji”57. Oczekiwano więc ewo-
lucji, która miała trwać kilka lat: „Nikt nie przewidywał optymistycznie, że 
to doprowadzi do upadku reżimu”58. Etap ten trwa mniej więcej od 17 (18) 
listopada do pierwszej antyreżimowej demonstracji w danym mieście – na 
przykład 20 listopada w Pilznie, 22 listopada w Domaždicach (zachodnie 
Czechy), 22 listopada w Klatovach, 24 listopada w Mikulovie na południo-
wych Morawach itd. 

2. Etap mobilizacji – miejscowi, opozycyjnie nastawieni obywatele (czy 
grupy) zastanawiają się nad organizacją protestów antyreżimowych i ko-
rzystając ze swoich doświadczeń przygotowują pierwsze demonstracje. Ich 
celem jest uzyskanie poparcia opinii publicznej dla ruchu opozycyjnego 
i przesunięcie demonstracji antyreżimowych ze stolicy do innych miast 
Czechosłowacji. Wielką przeszkodę w realizacji tych zamiarów stanowił 
nie tylko reżim jako taki, jego instytucje, aparat represji itd., ale także od 
wielu dziesiątek lat kultywowana kultura małych miast, której podstawą 
były kontakty międzyludzkie. Małe place czeskich miast były bardziej na 
widoku niż anonimowa Praga – proporcjonalnie do tego wzrastało ryzyko 
ludzi, którzy starali się istniejące reguły, chociaż bezsensowne i znienawi-
dzone, zmienić. Mówi o tym jedna z organizatorek demonstracji w Kla-
tovach, inż. Jana Kučerová: „Ale ludzie wokół nas wszędzie w Klatovach 
mówili: »Co oni tam wyprawiają w tej Pradze«. No, to nas wściekło chyba 
najbardziej. Więc powiedzieliśmy sobie, że po prostu musimy powiedzieć, 
jak to jest. I kiedy już wiedzieliśmy, że w większych miastach organizuje 
się demonstracje – w Pradze każdego dnia – to powiedzieliśmy sobie, że 
to tutaj musimy zrobić też”59. Ten etap trwa w regionach od mniej wię-
cej 19, 20 listopada, a jego kulminacją jest 27 listopada. Ważną cezurą jest 
pierwsza masowa manifestacja w miastach – podobna do stutysięcznej de-
monstracji na praskim Placu Wacława 20 listopada – kiedy to reżim po 

5 6   Archiwum autora, Rozmowę z  Karlem Jungwirthem przeprowadził Lukáš Valeš, 
Klatovy 3 II 2002 r. 

5 7  Ibidem.
5 8   Archiwum autora, Rozmowę z prawnikiem Jiřím Štanclem przeprowadził Lukáš 

Valeš, Klatovy 7 I 2002 r. 
5 9   Archiwum autora, Rozmowa z małżeństwem Kučerovými, Klatovy 19 V 2003 r.
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raz pierwszy zauważa rzeczywistą siłę ruchu antyreżimowego i powszech-
ne poparcie dla rodzącej się opozycji. Ten właśnie etap był kluczowy dla 
sukcesu całej Aksamitnej Rewolucji. Poza zdolnościami organizacyjnymi 
i agitacyjnymi wymagał od inicjatorów wielkiej osobistej odwagi. Ludzie 
ci nie wiedzieli, na co się porywają, organizowali akcje przeciw reżimowi 
z pełną świadomością, że reżim ma nadal do dyspozycji wszystkie narzę-
dzia władzy – armię, służby bezpieczeństwa – i że ma wszystkie środki, by 
przynajmniej tymczasowo ich pokonać. Dla ludzi z regionów kluczowe były 
ich kontakty z Pragą – poprzez znajomych czy krewnych; wielu spośród 
organizatorów demonstracji pochodziło z Pragi, czy studiowało tam i przez 
całe życie utrzymywało kontakty w stolicy. Dlatego też wielu ludzi z pro-
wincji po pierwszych informacjach wyruszyło do Pragi, aby zorientować 
się, co się dzieje i przyniosło atmosferę rewolucji do swoich miast. Wspomi-
na lekarz szpitala w Domaždicach, Hynek Faschinbauer, który po powrocie 
z rewolucyjnej Pragi zainicjował w swoim mieście pierwsze demonstracje: 
„…W środę rano opowiadałem w pracy o tym, co się dzieje w Pradze i że 
musimy coś podobnego zrobić tutaj. Powiedziałem, żeby wszyscy przyszli 
na plac o czwartej. Zapraszałem też ludzi spoza szpitala, w którym pra-
cowałem, ale nie mówiłem im, o co chodzi – ze względu na gliniarzy… 
Zbiegiem okoliczności tego dnia przed południem miejscowe liceum miało 
jakiś wykład edukacyjny w tutejszym domu kultury, więc poszedłem do 
kolegi Vitii Podestáta, żeby tam przeczytał odezwę studentów z Pragi… 
W domu miałem pod poduszką flagę czechosłowacką… Wziąłem ją pod 
kurtkę i poszedłem. W szpitalu powiedziałem, że oczywiście może być tak, 
że nawet na plac nie dojdę, więc poszli ze mną jeszcze trzej koledzy. Miałem 
ze sobą Kartę praw i wolności obywatelskich, którą można było zupełnie 
normalnie kupić w każdym kiosku. W domu podkreśliłem w niej sobie ha-
sła „swoboda wypowiedzi”, „swoboda zgromadzeń” itd. Miałem też jakieś 
ulotki z Pragi. Nikt nas nie zatrzymał i doszliśmy na plac. Przyszliśmy od 
strony klasztoru i już od początku zobaczyłem małe grupki ludzi, pozna-
wałem swoich znajomych. Szedłem środkiem placu i widziałem, że ludzie 
idą ze mną. Doszedłem do kościoła, gdzie ze mną przyszło jeszcze chy-
ba z 50 czy 60 osób i stopniowo przychodzili następni. Zacząłem klaskać 
i krzyczeć: »wolność«, »wolność«, i wszyscy się przyłączyli, no to wywiesi-
łem flagę, wszedłem na ławkę i przeczytałem coś z tej Karty. Opowiedzia-
łem też o tym, co widziałem poprzedniego dnia w Pradze i przeczytałem 
oświadczenie protestacyjne studentów i już istniejącego Forum Obywatel-
skiego w Pradze… Na koniec zaprosiłem wszystkich na drugi dzień o tej 
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samej godzinie”60. Warto przy tym zauważyć, że podobnie jak w innych 
miastach, także tę akcję monitorowała służba bezpieczeństwa – wielu jej 
pracowników było obecnych na manifestacji. Poza tym całą manifestację 
bezpieka nagrywała kamerami, umieszczonymi na ratuszu. To wywoływa-
ło w Hynku Faschingbauerze – podobnie jak w większości „pierwszych re-
wolucjonistów” – obawy przed aresztowaniem: „Mówiłem sobie, raz kozie 
śmierć. Byłem gotowy na wszystko – w tę albo we w tę. Po prostu czekałem 
na coś, bo widziałem na placu stojących estebaków i policjantów. Przeszed-
łem obok nich, żaden mnie nie zgarnął, więc szedłem dalej”61. Kulminacją 
tego etapu, a przy tym jednoznacznym dowodem na sukces rewolucji, był 
strajk generalny, zorganizowany przez Forum Obywatelskie w poniedzia-
łek 27 listopada. Cała Czechosłowacja w samo południe na dwie godziny 
przerwała pracę, na placach odbywały się masowe demonstracje, w których 
wzięły udział praktycznie wszystkie grupy społeczne, w tym pracownicy 
wszystkich kluczowych przedsiębiorstw w kraju. Po tym sukcesie było jas-
ne, że rewolucja zwyciężyła, a reżim komunistyczny musi tylko dokończyć 
negocjacje na temat warunków przekazania władzy.

3. etap postulatów. Jak już stwierdzono, właściwą Aksamitną Rewolucję 
na poziomie lokalnym zainicjowała specyficzna grupa ludzi, którzy stali 
gdzieś między sygnatariuszami antyreżimowych dokumentów, których 
zwykliśmy nazywać dysydentami, a „normalnym światem”. Ludzie ci byli 
przy tym dość zintegrowani wewnętrznie i niezbyt strachliwi (a do tego 
młodzi), aby w decydującym momencie, kiedy w ogóle nie było jasne, jak to 
się skończy – szczególnie w pierwszym tygodniu po 17 listopada – „wejść 
w to”. To oni organizowali pierwsze antykomunistyczne demonstracje i za-
kładali, jeszcze przy znacznym ryzyku, Fora Obywatelskie w regionach. 
Ludzie z tej grupy biorą także udział w przekształcaniu nieformalnych do-
tychczas grup opozycyjnych w formalną organizację – Forum Obywatel-
skie. Potem – często już po sukcesie strajku generalnego 27 listopada – od-
chodzą z polityki. Ich cel został osiągnięty – już nie było odwrotu. Cytując 
słowacką aktorkę Lubę Blaškovičovą: „Swoje zadanie wykonaliśmy. Nie ma 

6 0   Jak to tenkrát vlastně bylo? Rozhovor s MUDr. Hynkem Faschingbauerem. Vedl Josef 
Hrubý. „Domažlicko”, nr 47, 24 XI 1994, s. 6.

6 1   Před pěti lety se pro nás všechny změnil svět. Pokračování rozhovoru s MUDr. Hynkem 
Faschingbauerem. Vedl Josef Hrubý, „Domažlicko”, nr 48, 1 XII 1994, s. 6. 
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powodu angażować się dalej, będziemy żyć normalnym życiem w wolnym 
społeczeństwie. Mogliśmy zrobić karierę. Mogliśmy, ale nie chcieliśmy”62.

Rosnące w siłę Forum Obywatelskie wybiera swoich rzeczników i formu-
łuje postulaty, które zgłasza podczas pierwszych negocjacji z przedstawi-
cielami dotychczasowych władz. Co charakterystyczne, za relewantną siłę 
nie jest przy tym uznawana KPCz. Negocjacje podejmują ludzie z kierowni-
ctwa miejscowych rad narodowych, którzy w reżimowej hierarchii władzy 
byli raczej outsiderami. Były to organy lokalnej czy miejskiej administracji 
państwowej, której przedstawiciele mogli decydować jedynie o kwestiach 
bieżącego funkcjonowania miast czeskich. Najważniejsze rozstrzygnięcia 
polityczne zapadały jednak w miejskich lub okręgowych komitetach KPCz. 
Chociaż i w tym przypadku chodziło o „sprawdzoną kadrę partyjną” – na 
przykład przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w miejscowości Stříbro 
w zachodnich Czechach Mirko Strankmüller był oficerem straży granicznej, 
przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Klatovach Václav Turhober 
był oficerem Służby Bezpieczeństwa itd. – i chociaż także oni starali się po-
czątkowo zablokować rewolucję, podczas wydarzeń listopadowych pokazali 
zdecydowanie więcej realizmu politycznego i to nawet często jeszcze przed 
strajkiem generalnym, który pokazał prawdziwą siłę opozycji.

Przedstawiciele miejskich rad narodowych w odróżnieniu od funkcjo-
nariuszy KPCz przejawiali więc od początku rewolucji – co najmniej od 
24–25 listopada – znaczną dozę pragmatyzmu i właściwego wyczucia roz-
woju sytuacji politycznej. Pewną rolę odegrać tu mógł osobisty pragma-
tyzm miejskiego aktywu, jego bliższy kontakt z prawdziwymi problemami 
codziennego życia obywateli, a także lepsza znajomość pogłębiających się 
problemów ekonomicznych (znaczące problemy z zaopatrzeniem), z który-
mi spotykali się jako przedstawiciele najniższego i ponoszącego największą 
odpowiedzialność organu administracji państwowej. Ich ocena realnych 
możliwości reżimu i, co za tym idzie, perspektyw jego dalszego istnienia, 
była zdecydowanie bliższa rzeczywistości niż często motywowane ideolo-
gicznie poglądy ich kolegów z aparatu partyjnego. Ich decyzja mogła wyni-
kać także z lokalnego patriotyzmu, a może także z prawdziwego poczucia 
odpowiedzialności wobec obywateli danego miasta, co w owym okresie 
stało się ważniejsze niż dyscyplina partyjna. Przychodzi tu na myśl pew-
na paralela z negocjacjami na poziomie centralnym, gdzie partnerem dla  

6 2   http://www.cassovia.sk/17november/bolisme.php3 (dostęp: 10 VIII 2009 r.).
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Forum Obywatelskiego byli także przedstawiciele administracji państwo-
wej, w tym przypadku rządu czechosłowackiego z premierem Adamcem na 
czele, a nie sekretarze generalni KPCz Jakeš czy Urbanek.

Obie strony – przedstawiciele Forum Obywatelskiego i dotychczaso-
wych komunistycznych władz miejskich – już podczas pierwszych rozmów 
deklarowały często wspólną troskę o dalszy rozwój miasta. Opozycja staje 
się przy tym równorzędnym partnerem i przedstawia swoje pierwsze postu-
laty wobec dotychczasowych władz – merytoryczne i personalne – przede 
wszystkim zmian w składzie rad i kierownictw miejskich rad narodowych. 
Analogiczna sytuacja ma miejsce w okręgowych radach narodowych, choć 
te są zarówno ideologicznie, jak i personalnie mocniej związane z organami 
KPCz. Etap postulatów trwa od 21–24 listopada do pierwszych zmian w ra-
dach – do połowy grudnia (w niektórych miejscach aż do połowy stycznia 
czy lutego).

Faza II – przejęcie władzy
Dotychczasowa opozycja, do której przyłączają się powstające partie 

polityczne (Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna, Partia Zielonych, so-
cjaldemokraci itd.), legitymizowana poparciem społeczeństwa, realizuje 
swoje postulaty i przejmuje władzę – między innymi dzięki ustaleniom 
„okrągłych stołów”, przy których spotykają się wszystkie relewantne siły 
polityczne w danym mieście. Pierwszym krokiem jest rekonstrukcja składu 
miejskich, okręgowych i krajskich rad narodowych (grudzień 1989 – luty 
1990) najpierw spośród dotychczasowych członków, potem poprzez koop-
tację nowych i wybory przewodniczących rad narodowych. Ostatnia fala 
procesu kooptacji nowych członków kończy się w marcu–kwietniu 1990. 
Kulminacją procesu przejmowania władzy są wybory przewodniczących 
rad narodowych w lutym–marcu. Opozycja przejmuje władzę. Stopniowo 
dochodzą do głosu problemy codziennej polityki. Głównym celem na tym 
etapie było przełamanie dotychczasowego monopolu KPCz we władzach 
miast, okręgów i krajów, podczas gdy większość członków rad narodowych 
stanowili członkowie KPCz – w zasadzie dwie trzecie, podobnie jak w ple-
nach (obecnie radach miejskich). Istotnym elementem pierwszej fazy wy-
miany był fakt, że członkowie rad mogli być w tym momencie zastąpieni 
jedynie przez członków istniejących już plenów rad narodowych – w prze-
ciwieństwie do późniejszych kooptacji. Między innymi to w znaczący spo-
sób ograniczało pole manewru Forum Obywatelskiego. W skład nowych 
rad wejść mogły za to istniejące już partie – Czechosłowacka Partia Socja-
listyczna i partia ludowa, wraz z bezpartyjnymi. Wpływ na wybór nowych 
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członków rad miały przy tym nie tylko uzgodnienia przy okrągłych sto-
łach, ale także dotychczasowe władze miast. To właśnie przewodniczący 
rad narodowych i ich sekretarze wiedzieli, kto spośród bezpartyjnych czy 
niekomunistycznych członków plenów ma choćby podstawowe przygo-
towanie merytoryczne do zarządzania miastami i gminami i właśnie ich 
wskazania czy propozycje były często decydujące. Składy i kierownictwa 
rad narodowych zyskały ostateczną formę dopiero po przyjęciu tzw. ustawy 
o kooptacji – nr 14/1990 Dz.U. – przez Federalne Zgromadzenie Narodowe 
23 stycznia 199063. Zgodnie z nią partie polityczne i właściwe organy Frontu 
Narodowego mogły odwołać tych członków rad narodowych, którzy nie 
dawali gwarancji przestrzegania zasad demokracji. Na ich miejsce plenum 
właściwej rady narodowej mogło dokooptować nowych członków. Koopta-
cje te były zatwierdzone przez porozumienia przy okrągłych stołach i miały 
prowadzić do stworzenia takiego składu plenów rad narodowych, które od-
powiadałoby „aktualnemu rozkładowi partii politycznych”. Oznaczało to 
między innymi masowe rezygnacje członków wybranych z ramienia KPCz 
i zastąpienie ich przez nowych, nominowanych przez Forum Obywatelskie 
i pozostałe partie demokratyczne. Jeżeli chodzi o skład polityczny plenów 
rad narodowych generalnie stosowano zasadę: 35% członków z KPCz, po 
10% partia ludowa i partia socjalistyczna, a reszta zostawała dla bezpartyj-
nych, Forum Obywatelskiego i nowych podmiotów politycznych. Dopiero 
w tym momencie Forum Obywatelskie zyskało bezpośrednią reprezentację 
w plenach rad narodowych, a tym samym możliwość nominowania swoich 
przedstawicieli do kierownictwa. Bezpośrednio potem – w lutym i marcu 
– nastąpił maraton wyborów nowych przewodniczących, wiceprzewodni-
czących i sekretarzy rad narodowych. Dzięki swojej sile politycznej często 
zostawali nimi członkowie partii ludowej lub socjalistycznej, którzy nad 
Forum Obywatelskim mieli przewagę doświadczenia i kompetencji. Bar-
dzo częstą praktyką – przede wszystkim w małych miastach i gminach 
– było przy tym, że zmiany te wcale nie były zasadnicze i część dotych-
czasowych przedstawicieli małych miast i gmin nadal pozostała na swych 
stanowiskach. Najbardziej znanym przykładem z zachodnich Czech jest tu 

6 3   Więcej na ten temat zob.: L. Valeš, Obnova obecní samosprávy v kontextu české tran-
zice, [w:] Metamorfózy práva ve střední Evropě, red. H. Jetmarová, Z. Masopust, Pra-
ha 2008, s. 372–378; Z. Hledíková, J. Janák, J. Dobeš, Dějiny státní správy v českých 
zemích, Praha 2007.
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prawdopodobnie prawnik František Podlipský, który pierwszy raz został 
przewodniczącym miejskiej rady narodowej w miasteczku Bor, okręg Ta-
chov, już w 1981 r. i pełnił tę funkcję stale aż do wyborów samorządowych 
w 2006 r., niezależnie od zmiany systemu64.

Faza III – stabilizacja
Wybory nowych władz miast, gmin, okręgów i krajów zakończyły fazę 

zmian politycznych; przyszła faza stabilizacji. Właśnie stabilizacja czy próba 
zachowania ciągłości, była znaczącym elementem czeskiej polityki lokalnej 
po Listopadzie – zarówno na poziomie personalnym, w relatywnie wolnym 
procesie zmian, jak i w ważnej sferze merytorycznych rozwiązań istnieją-
cych problemów – nowe władze, mimo diametralnie odmiennej orientacji 
politycznej, w przypadku przeważającej większości spraw szły drogą wyzna-
czoną przez politycznych poprzedników. Ów etap „merytoryczny” czy „sta-
bilizacyjny” rozpoczyna się natychmiast po wyborze nowych przewodniczą-
cych rad narodowych (luty, marzec, a czasem także kwiecień 1990 r.), co było 
dobrze widoczne w planach posiedzeń plenów rad narodowych, gdzie znów 
w przeważającej większości dominowały pragmatyczne tematy codzienne-
go administrowania, a „wielka polityka”, która do tej pory zaprzątała uwagę 
większości radnych, niemal znikła. Znaczącym wyjątkiem było przygotowa-
nie czerwcowych wyborów parlamentarnych, pierwszych wolnych wyborów 
od ponad 40 lat, które były symboliczną kulminacją Listopada ’89 i potwier-
dzeniem zwycięstwa dotychczasowej opozycji. Choć fazę tę określiliśmy sta-
bilizacją, w jej ramach doszło do przynajmniej jednej rewolucyjnej zmiany 
w strukturze czeskiego samorządu – a więc do gigantycznego przyrostu no-
wych podmiotów samorządowych. Tylko w okresie od 1 lipca do 1 września 
1990 r. niezależność zyskały 1684 gminy65. Wykorzystały one powrót demo-
kracji do przywrócenia swojej pierwotnej podmiotowości, którą utraciły za 
czasów reżimu komunistycznego. Zdecydowana większość z nich, dokład-
nie 88%, były to gminy do 500 mieszkańców. W początkach reżimu komu-
nistycznego w Czechosłowacji było według spisu ludności w 1950 r. 11 459 
gmin, po jedenastu latach – w roku 1961 – ich liczba spadła o prawie 3000 do 
8726 gmin i trend ten utrzymywał się przez cały okres istnienia reżimu. Je-

6 4   L. Valeš, Zrod demokratických politických systémů okresů Klatovy, Domažlice a Tac-
hov a jejich vývoj v 90. letech 20. století, Pilzno 2007, s. 188.

6 5   Z. Vajdová, D. Čermák, M. Illner, Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obec-
ního zřízení v roce 1990, Praga 2006, s. 28.
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dyne wahnięcie nastąpiło w związku z liberalizacją lat 60., kiedy liczba gmin 
spadła już „tylko” o ok. 1220 (do 7509 w 1970 r.)66, ale znów przyspieszył wraz 
z początkiem posttotalitarnego reżimu w okresie tzw. normalizacji. W ciągu 
10 lat liczba gmin znowu zmniejszyła się o prawie 3000 do 4778 w 1980 r. Po-
twierdzeniem i wzmocnieniem tego trendu był status tzw. gminy centralnej 
(czes. středisková obec) w 1982 r., co oficjalnie i instytucjonalnie potwierdzało 
zakończenie tego procesu. Obok likwidacji i łączenia gmin, odtąd gminy były 
zintegrowane w obwód administracyjny gminy centralnej. Wielkim proble-
mem był biurokratyczny charakter tego procesu. Łączenie gmin odbywało 
się w sposób odgórny, bez względu na wolę mieszkańców, a także bez wzglę-
du na tradycje historyczne tych miejscowości – podobnie jak łączenie okrę-
gów w 1960 r.67 Łączenie gmin zdecydowanie wzmocniło przy tym najwięk-
sze gminy, do których pozostałe były dołączane – właśnie tu pozostawała 
rada narodowa, czego skutkiem było często inwestowanie jedynie w rozwój 
gminy centralnej i zdecydowane niedofinansowanie pozostałych gmin w ra-
mach jednego obwodu administracyjnego. W dalszej perspektywie prowa-
dziło to do pogłębiania bierności i braku zainteresowania życiem publicznym 
czy też rozwojem i podniesieniem poziomu życia w miejscowości ze stro-
ny mieszkańców zintegrowanych gmin. Dlatego też w związku z generalną 
reformą czeskiej administracji samorządowej – a szczególnie z przyjęciem 
ustawy o ustroju gmin nr 367/1990 Dz.U., która prowadziła do transformacji 
dotychczasowych lokalnych i miejskich rad narodowych w urzędy gminne 
i miejskie (ostatecznie po jesiennych wyborach samorządowych), doszło do 
bardzo dynamicznego i spontanicznego procesu częściowej przynajmniej 
reformy podstawowych jednostek samorządowych. Proces ten przebiegał 
różnie w zależności od regionu – w zachodnich Czechach prowadził do 
wzrostu liczby samodzielnych gmin o ponad 100%, tymczasem na połud- 
niowych Morawach chodziło o kilkadziesiąt nowych gmin. 

W tej fazie doszło także do pierwszych konfliktów wewnątrz obozu daw-
nej opozycji. Rozpoczęły się one już w marcu 1990 r., w pełni ujawniły się 
po wyborach parlamentarnych, które z ogromną przewagą wygrało Forum 
Obywatelskie. Prowadziło to do wzmocnienia jego pozycji zwycięzcy, 

6 6   Wpływ na to miała takze nowa ustawa o radach narodowych z 1967 r., która m.in. 
wprowadziła obligatoryjną zogdę dotychczasowych gmin i ich mieszkańców na in-
tegrację, P. Mates, M. Matula, Vybrané kapitoly z dějin a teorie veřejné správy, Praga 
1999, s. 35.

6 7  L. Valeš et al., Politologické aspekty veřejné správy, Pilzno 2006.
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wzrostu pewności siebie u jego przedstawicieli w ramach istniejących już 
struktur rad narodowych i zdecydowanie mniejszej chęci do negocjowania 
kompromisów z innymi podmiotami politycznymi, co było powszechne 
jeszcze w pierwszej połowie 1990 r., kiedy to konsensus był ważniejszy niż 
natychmiastowy zysk polityczny. Postawa taka, związana m.in. z wejściem 
w skład kierownictwa lokalnych Forów bardzo ambitnych jednostek, mia-
ła jednak dla Forum Obywatelskiego także negatywne skutki – odejście 
z ich szeregów wielu znanych lokalnych osobistości, odpływ części sympa-
tyków itd., co w niektórych miastach odbiło się negatywnie na wynikach 
Forum w wyborach samorządowych (np. w zachodnioczeskich Klatovach, 
gdzie w wyborach nie wygrało Forum, ale lista Partii Chrześcijańsko-De-
mokratycznej). W przypadku Forum Obywatelskiego w lecie 1990 r. mo-
żemy nawet mówić o swoistej „rewolucji menedżerów”, kiedy to o dalszym 
rozwoju Forum zaczęli decydować przede wszystkim menedżerowie, tj. 
aparat wykonawczy Forum Obywatelskiego. Właśnie ich siła polityczna 
zdecydowała m.in. o wyborze Václava Klausa – uosobienia pragmatyzmu 
– na przywódcę w październiku 1990. Wszystko to przyczyniło się do swo-
istego „otrzeźwienia” mieszkańców czeskich miast i gmin. Zmiana reżimu 
nie prowadziła automatycznie do spełnienia oczekiwań ludzi. Pojawiły się 
nowe problemy, związane z transformacją ekonomiczną i społeczną – pry-
watyzacja, związana z powrotem byłych działaczy partyjnych, ale także 
tzw. vekslaków [czeski odpowiednik cinkciarzy, spekulantów, kombinato-
rów, „załatwiaczy” – przyp. tłum.], bezrobocie itp. Spory między demokra-
tycznymi siłami politycznymi i kryzys w Forum Obywatelskim były szero-
ko komentowane w mediach i przyczyniły się do demitologizacji polityki 
demokratycznej. Przejawem tej frustracji był prawie 25-procentowy spadek 
frekwencji w wyborach samorządowych w porównaniu z parlamentarny-
mi. Te negatywne zjawiska i niespełnione oczekiwania symbolicznie nasi-
liły się w dniu pierwszej rocznicy 17 listopada. Niemniej jednak wraz wy-
borami samorządowymi życie polityczne w Czechosłowacji weszło w nową 
– w pełni demokratyczną – fazę.

Faza IV – standaryzacja
Faza ta związana jest właśnie z jesiennymi wyborami samorządowymi, 

które odbywały się 24 listopada 1990 r. i z okresem bezpośrednio po nich. 
W wyniku tych wyborów miasta i gminy zyskały całkowicie demokratycz-
nie wybraną elitę polityczną, która przejęła władzę. Okręgowe rady narodo-
we przekształciły się w organy administracji publicznej – urzędy okręgowe, 
a poziom krajski administracji był zlikwidowany bez następców. Walka po-
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lityczna także weszła w nową fazę – nie prowadziła już do czarno-białego 
podziału, jak podczas czerwcowych wyborów do parlamentu, które były 
raczej referendum: KPCz czy FO, ale po raz pierwszy doszło do konfliktu 
(chociaż nadal bardzo łagodnego) między nowymi podmiotami polityczny-
mi, w którym KPCz i FO były tylko jednymi z kilku, chociaż nadal najważ-
niejszymi. Wybory te oznaczały więc pełną reformę polityki, a więc także 
definitywną reformę samorządu terytorialnego.

Zakończenie
Studium niniejsze jest próbą zebrania i uogólnienia dotychczasowego sta-
nu wiedzy o przebiegu Aksamitnej Rewolucji w Czechosłowacji na pozio-
mie miast i regionów. Dotychczasowe badania wskazują, że, z wyjątkiem 
specyficznych rejonów, jakimi w epoce reżimu komunistycznego był na 
przykład Kraj Północnomorawski z silną koncentracją przemysłu ciężkiego 
i bardzo restrykcyjnym kierownictwem KPCz, przebieg Aksamitnej Rewo-
lucji nie różnił się zbytnio w poszczególnych krajach ówczesnej Czecho-
słowacji czy ziem czeskich. Regiony reagowały stosunkowo szybko na wy-
darzenia w Pradze jako centrum wydarzeń. Pierwsza wielka demonstracja 
przebiegła w Pradze 20 listopada 1989 r., tego samego dnia doszło także 
do pierwszych, chociaż zdecydowanie mniej licznych demonstracji w nie-
których stolicach krajów (Pilzno), a w kolejnych dniach (21–24 listopada) 
do publicznych protestów w miastach okręgowych. Przebieg, tempo i in-
tensywność wydarzeń rewolucyjnych, w tym także dynamika, z jaką do-
chodziło do stopniowego przekazywania władzy przez dotychczasowych 
przedstawicieli reżimu komunistycznego opozycji, nie zależały pierwotnie 
od położenia geograficznego. Istotne nie było to, jak bardzo dane miasto 
było oddalone od Pragi. Decydujące były inne powody. Na przykład eko-
nomiczne. Jeżeli na przykład w danym mieście istniał jeden wielki zakład, 
który zatrudniał, a tym samym wpływał na życie większości mieszkańców 
(na przykład miasto okręgowe Strakonice w południowych Czechach i fa-
bryka ČZ czy północnomorawskie miasto Kopřivnice z producentem aut 
towarowych TATRA), kierownictwu zakładu udawało się we współpracy 
z organami KPCz znacząco opóźnić zmiany rewolucyjne.

Kolejnymi znaczącymi elementami były czynniki demograficzno-społecz-
ne – to, jak wyglądała struktura społeczna i edukacyjna mieszkańców miasta, 
jaki tu był poziom życia politycznego i kulturalnego, czy dane miasto czy re-
gion rozwijały się relatywnie stabilnie, czy na przykład miało tu miejsce wy-
siedlenie niemieckich mieszkańców po II wojnie światowej i akcja osiedleńcza.  
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W miejscach długotrwale nieprzerwanie osiedlonych, której mieszkańcy wy-
kazywali silną tożsamość lokalną i przywiązanie do demokratycznych trady-
cji politycznych, a także rozwinęli sieć formalnych i nieformalnych zrzeszeń 
(sportowych, ekologicznych, kulturalnych itd.), istniała także zazwyczaj silna 
świadomość obywatelska, która w czasie rewolucji aktywizowała się i zmieni-
ła w organizację protestów antyreżimowych, budowę struktur opozycyjnych 
i powstanie lokalnego Forum Obywatelskiego. W następstwie dochodziło do 
relatywnie szybkiego przejęcia władzy od dotychczasowych przedstawicieli rad 
narodowych. Natomiast w regionach, w których doszło do wysiedlenia i maso-
wej migracji z bardziej zacofanych części Czechosłowacji, ze zdecydowanie niż-
szym poziomem edukacji i ogólnie rzecz biorąc strukturą społeczną, w której 
brakowało silnego patriotyzmu lokalnego i świadomości obywatelskiej, zmiany 
zachodziły wolniej – i to w perspektywie tygodni i miesięcy (szczególnie jeżeli 
chodziło o ustanowienie nowych władz miast, okręgów i krajów). Ważnymi 
źródłami tradycji demokratycznych, które wyraźnie ujawniły się podczas wy-
darzeń listopadowych na poziomie lokalnym, była zarówno I Republika Cze-
chosłowacka, związana z imieniem pierwszego prezydenta Tomasza G. Masa-
ryka, pamięć o Praskiej Wiośnie i próbach reformy reżimu w 1968 r., ale także 
np. oswobodzenie części terytorium Czechosłowacji w 1945  r. przez wojska 
amerykańskie (a nie tylko sowieckie) – chodziło tu głównie o południowe i za-
chodnie Czechy.  

Aksamitna Rewolucja 1989 r. na poziomie lokalnym była do niedawna 
raczej marginalnym tematem historiografii czeskiej. Pocieszające jest, że 
szczególnie dwudziesta rocznica Aksamitnej Rewolucji w 2009 r. oznaczała 
zdecydowaną zmianę i przyniosła szereg regionalnych prac na ten temat. 
Nowym impulsem dla tych badań stał się projekt „Průběh Sametové revo-
luce ve vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě 
v roce 2013”, który nawiązywał do poprzednich badań w zachodnich Cze-
chach. Zwiększonego zainteresowania tą problematyką oczekiwać należy 
w związku z 25. rocznicą rewolucji w 2014 r. Nowe badania umożliwią nam 
zdecydowane poszerzenie wiedzy o wydarzeniach Aksamitnej Rewolucji 
na poziomie lokalnym, a także porównanie ich przebiegu z innymi pań-
stwami postkomunistycznymi. Próba komparatystycznego ujęcia tematu 
będzie przedmiotem naszego kolejnego studium. 

Tłumaczenie z języka czeskiego

K a t a r z y n a  U c z k i e w i c z
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 Studies Czech Opposition Structures at the Local Level in 1989 
through the Eyes of Oral History is devoted to the description and 
analysis of anti-regime activities of czech society at the level of towns 
and regions. The main source of knowledge are mainly interviews 
with the participants, led by the method of oral history. The aim of 
the study is primarily to show the variety of activities that took place 
at the local level, despite the repressive power of the communist re-
gime in Czechoslovakia.

Lukáš Valeš

Czech Opposition 
Structures at the Local 
Level in 1989 through 

the Eyes of Oral History
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Wstęp
Wybuch II wojny światowej już od samego początku spowodował na tere-
nach okupowanej Polski wielkie ruchy migracyjne. Przemieszczenia te były 
w większości przymusowe, często niezaplanowane, przeprowadzane w po-
śpiechu i chaosie. Dotyczyły one zarówno polskich żołnierzy w szeregach 
formacji walczących jako wojska koalicyjne na obczyźnie, jak również jeń-
ców wojennych, oraz cywilów. Kierunki migracji społeczeństwa polskiego 
były konsekwencją praktyk okupacyjnych stosowanych przez III Rzeszę oraz 
ZSRR, a ich zasięg objął praktycznie każdy kontynent. Historyk Czesław Łu-
czak twierdzi, że „w żadnym tak krótkim okresie dziejów Polski nie nastąpiło 
tak duże przestrzenne rozproszenie jej obywateli, jak podczas drugiej wojny 
światowej”1. Poza granicami przedwojennej Polski znaleźli się m.in. uchodź-
cy września 1939 r. Klęska militarna walki obronnej oraz agresja sowiecka z 17 
września 1939 r. spowodowała exodus władz państwowych przedwojennej 

1    C. Łuczak, Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, [w:] Emigracja z ziem 
polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII–XX w.), red. A. Pilch, Warsza-
wa 1984, s. 456.
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Polski, ludności cywilnej oraz dziesiątek tysięcy polskich żołnierzy. Drugą 
największą grupę polskich uchodźców stanowili Sybiracy – ludzie zamiesz-
kujący przed wojną Kresy Wschodnie, którzy w ramach sowieckiej polityki 
okupacyjnej zostali aresztowani i deportowani na tereny Syberii i Kazach-
stanu2. Do grupy deportowanych w 1940 r. do Kazachstanu obywateli pol-
skich należała Janina Kwiatkowska. 

Urodzona 1 marca 1930 r. Melania Janina Kwiatkowska (z domu Szro-
decka) była jedną z najciekawszych postaci, które miałam okazję poznać 
podczas moich dwóch pobytów naukowych w Londynie3. Poznałam ją dzię-
ki Wojciechowi Tobiasiewiczowi, prezesowi Fundacji M.B. Grabowskiego. 

2    Pierwszą falę deportacji stanowiło około 141 tys. polskich osadników i leśni-
ków z rodzinami, aresztowanych w nocy z 9 na 10 lutego 1940 r. (trafili oni głównie 
do azjatyckiej części Rosji) – deportacja ta objęła swoim zasięgiem 139–141 tys. ludzi. 
Druga fala aresztowań nastąpiła w nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r., w jej wyniku 
wywiezionych na Syberię zostało 61 tys. krewnych jeńców wojennych, zamordo-
wanych wcześniej m.in. w Katyniu. Następnie na Syberii i w Kazachstanie znalazło 
się od 75 do 79 tys. uchodźców z zachodniej i centralnej Polski, którzy uciekli na 
Wschód na początku wojny (deportacja od maja do lipca 1940 r.). Ostatnia wielka 
fala deportacji miała miejsce w maju i czerwcu 1941 r. i objęła swoim zasięgiem od 
34 do 44 tys. przedstawicieli polskiej inteligencji, a także kolejarzy, robotników i rze-
mieślników (także z terenu Wileńszczyzny). Łącznie w ramach wysiedleń na terenie 
Syberii i Kazachstanu znalazło się około 330 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Zob. 
S. Ciesielski, W. Materski, A. Paczkowski, Represje sowieckie wobec Polaków i obywa-
teli polskich, Warszawa 2002, s. 16–18; E. Kowalska, Deportacje obywateli polskich 
z kresów wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1940–1941, [w:] Polska droga do 
Kazachstanu: Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Żytomierz 12–14 
października 1996 roku, red. T. Kisielewski, Warszawa 1998.

3   Oba wyjazdy miały na celu nagrywanie wywiadów z przedstawicielami polskiej 
powojennej emigracji. Pierwszym projektem, w którym brałam udział był projekt 
nieistniejącego dziś krakowskiego oddziału Muzeum Historii Polski, czyli Muzeum 
PRL-u, Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londy-
nie w latach 1945–1989. W ramach tego projektu wraz z grupą pracowników Muze-
um i dwiema innymi studentkami nagraliśmy 18 wywiadów z emigrantami. Byli to 
przede wszystkim byli powstańcy warszawscy związani ze Studium Polski Podziem-
nej. Drugi wyjazd był autorskim projektem mającym na celu nagranie relacji, które 
mogłyby stać się źródłem do mojej pracy magisterskiej na temat powojennej emi-
gracji w Londynie. Po uzyskaniu grantu na badania od Fundacji M.B. Grabowskiego 
w Londynie udało mi się wyjechać do Londynu, wyszukać rozmówców wśród miesz-
kańców polskiego osiedla św. Antoniego na Balham oraz wśród wolontariuszy Insty-
tutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego i ostatecznie nagrać 21 relacji. 
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Historia pani Janiny4 odbiega od większości usłyszanych przeze mnie rela-
cji. Janina Kwiatkowska będąc dzieckiem została aresztowana i wywieziona 
do Kazachstanu, gdzie spędziła sześć lat. Po ogłoszeniu amnestii dla wię-
zionych w ZSRR Polaków nie udało jej się, tak, jak większości moich roz-
mówców, dotrzeć ani do tworzącej się armii gen. Władysława Andersa, ani 
do ośrodków dla uchodźców w Palestynie, Indiach czy Afryce5. Po wojnie 
wraz z siostrą powróciła do Polski. Jej majątek rodzinny został zamieniony 
na PGR. W Polsce epoki stalinizmu przeżyła kilkanaście lat. Dopiero pod 
koniec lat pięćdziesiątych wyjechała z córką do Londynu, do ojca, który 
przebył szlak wojenny z armią gen. Andersa6. 

Wspomnienia Janiny Kwiatkowskiej koncentrują się przede wszystkim 
na pobycie w Kazachstanie oraz komunistycznej rzeczywistości Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. W jej narracji najmocniej wybrzmiewa kwestia 
degradacji społecznej dziewczynki z majątku skazanej na sześć lat nędzy 
i głodu w Kazachstanie, która powróciwszy do Polski stała się wrogiem 
systemu. W Polsce stalinowskiej odebrano jej majątek, możliwość nauki 
i godność. Nawet wyjazd do Anglii nie oznaczał od razu poprawy jako-
ści życia. Pani Janina pracowała jednak nad powrotem do wysokiej pozycji 
społecznej, co ostatecznie udało jej się osiągnąć.

Wywiad został nagrany podczas jednego spotkania 30 lipca 2013 r. 
w mieszkaniu pani Janiny w Londynie. Na relację składają się z dwie ścież-
ki, których łączna długość to 1 godzina i 21 minut. Część wywiadu będąca 
płynną narracją biograficzną była stosunkowo krótka – większość relacji 
stanowi swobodna rozmowa i odpowiedzi na zadawane przeze mnie pyta-
nia. Poniższe opracowanie zostało skrócone o nieistotne dla narracji frag-
menty dotyczące prywatnych relacji rozmówczyni m.in. z parą prezydencką,  

4    Pani Kwiatkowska przedstawia się oficjalnie jako „Melania Janina” – niemniej 
 jednak na co dzień używa swojego drugiego imienia. Pod takim też imieniem funk-
cjonuje w przestrzeni publicznej polskiego środowiska w Londynie.

5    Zob. E. i J. Wróbel, Rozproszeni po świecie. Obozy i osiedla uchodźców ze Związ- 
ku Sowieckiego 1942–1950, Chicago 1992.

6    Więcej na temat gen. Władysława Andersa oraz jego armii w: W. Anders, 
Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946, Warszawa 2007; M. Nu-
rowska, Anders, Warszawa 2008; E. Berberyusz, Władysław Anders. Życie po Monte 
Cassino, Warszawa 2012; Z. Wawer, Armia generała Władysława Andersa z ZSRR 
1941–1942, Warszawa 2012; H. Sarner, Generał Anders i żołnierze II Korpusu Pol-
skiego, Poznań 2002; Z.S. Siemaszko, Generał Anders w latach 1892–1942, Łomianki 
2012.
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Karoliną i Ryszardem Kaczorowskimi, oraz bieżących spraw, i poddana edy-
cji. Poszczególne fragmenty zostały także ułożone tak, aby tworzyć chrono-
logiczną opowieść. Pani Janina mówi w pewnych momentach z wyraźnym 
wschodnim akcentem, który nie został zaznaczony w transkrypcji. Dopiski 
znajdujące się w nawiasach kwadratowych są moją własną ingerencją.

Relacja Janiny Kwiatkowskiej
Pochodzę z Białostocczyzny, majątek Kożany7 w województwie białosto-
ckim. Nazwisko: Szrodecka Melania Janina. Miałam siostrę8, mamę9 i ojca10. 
Ojciec był inwalidą z wojny pierwszej światowej. Dostał się do więzienia. 
Nas wywieziono na Sybir w 1940 r.11 – nie na Sybir, tylko do Kazachstanu. 

7   Kożany – miejscowość położona w województwie podlaskim, w powiecie biało-
stockim, gmina Strabla. Pierwsze wzmianki o majątku w Kożanach datowane są 
na 1504 r. Od 1540 r. majątek należał do rodu Lewickich. W XIX w. Kożany sta-
ły się własnością skoligaconych Janiewiczów i Giedroyciów, z których pochodziła 
babcia Janiny Kwiatkowskiej, księżna Maria. Zob. Zagłada dworów w województwie 
białostockim po roku 1939, red. E. Rogalewska, Ł. Lubicz-Łapiński, Białystok 2012,  
s. 88–91.

8   Halina Wanda Szrodecka (1929–2009). Po wojnie zamieszkała w Białymstoku. Wy-
szła za mąż za Stanisława Olszewskiego.

9  Irena Szrodecka, z domu Warzykowska. Zmarła w Kazachstanie 26 sierpnia 1940 r.
1 0   Jerzy Szrodecki (1900–1966) – syn Stefana i Marii księżnej Giedroyć. Ostatni właś-

ciciel majątku w Kożanach. Ojciec Haliny Wandy oraz Melanii Janiny. Uczestnik 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Pod koniec 1939 r. aresztowany przez NKWD 
i osadzony w więzieniu w Mińsku, a później w Tobolsku. Po amnestii zwolniony 
z więzienia w początkach stycznia 1942 r. Od 7 kwietnia 1942 r. przebywał w Guza-
rze. Jako chory żołnierz został na noszach przewieziony na statek, którym odpłynął 
do Persji. 17 lipca 1942 r. przekroczył granice Iranu. Gdy powrócił do zdrowia wstąpił 
do armii gen. Andersa w stopniu porucznika rezerwy ze względu na duży stopień 
inwalidztwa. Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii. Cyt. za E. Rogalewska, Noblesse 
Oblige… Ziemiańskie tradycje ocalone przez siostry Szrodeckie z Kożan, [w:] Biuletyn 
Instytutu Pamięci Narodowej, nr 3 (2011), s. 117.

11   Była to deportacja z 13 kwietnia 1940 r. Po aresztowaniu Jerzego Szrodeckiego, Irena 
Szrodecka uciekła z Melanią Janiną i ukrywała się. W majątku w Kożanach pozosta-
ła matka Ireny – Leokadia Warzykowska – wraz z jej starszą córką, Haliną Wandą. 
Obie zostały aresztowane 13 kwietnia 1940 r. przez NKWD i przewiezione na stację 
kolejową Lewickie. Po otrzymaniu wiadomości o aresztowaniu matki i córki, Irena 
Szrodecka udała się na stację i dobrowolnie wsiadła do wagonu bydlęcego. Jeden z so-
wieckich żołnierzy skomentował jej zachowanie: „Ot, durna Polaczka, sama dobro-
wolnie na Sybir jedzie!”. Zob. E. Rogalewska, op. cit., s. 116.
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I po trzech miesiącach mama umarła, miała 31 lat, to jest ta pani [wskazuje 
portret matki]. Miała 31 lat12. Zostałyśmy we dwie: ja miałam dziewięć lat, 
siostra miała dziesięć. Niestety nie wiedziałyśmy, że wojna się skończyła, czyli 
byłyśmy w Kazachstanie sześć lat. Dwa lata w sierocińcu sowieckim, a potem 
już na własną rękę. To był okres najstraszliwszej nędzy, głodu, upośledze-
nia i wszystkiego, co może sobie człowiek wyobrazić, ale ze szczegółami nie 
będę pani tego mówiła, dlatego, że to nie mieści się w mojej głowie. Sama so-
bie nie wierzę, że można to było przeżyć. Wszystkie choroby sowieckie jakie 
są, poza brudnymi, przeszłam. Wróciłyśmy do Polski. Pewnego dnia przy-
szedł Brigadir13 i powiedział: Sobirajsâ s veŝâmi, uježžaješ v Pol’šu. Myśmy 
miały duży zasób wszów i straszliwą nędzę. Byłyśmy w łachmanach. Dwie 
dziewczynki – to było okropne! Szłyśmy dwa tygodnie piechotą, od wioski 
do wioski. Zbierano w każdej wiosce niedobitków, bo nie wszystkich generał 
Anders wyprowadził. Myśmy nie wiedziały absolutnie, że gdzieś jest polskie 
wojsko, że gdzieś są Polacy14. Nie mówiłyśmy w ogóle po polsku, ani słowa. 
I po dwóch tygodniach doszłyśmy do Kirowa15, zdaje się... już nie pamiętam 
teraz w tej chwili. Stamtąd pociągiem jeszcze miesiąc jechałyśmy do Polski. 
Myśmy z siostrą wracały do domu licząc, że tam jest ojciec16. 

Jak wróciłyśmy do Polski, to w majątku był PGR. Kazano nam wyje-
chać na Zachód, gdzieś tam, gdzieś tam – już nie pamiętam. W każdym 
razie stamtąd uciekłyśmy, wróciłyśmy do Białegostoku. Wiem, że byłyśmy 
w jakimś zbiorczym domu, gdzie dzieci tam były – sieroty17. I mieszkałyśmy 

12   Według udostępnionych przez Janinę Kwiatkowską wspomnień spisanych w 1986 r. 
Irena Szrodecka zmarła w wieku 32 lat.

13   Ros. brygadier – szef brygady roboczej w gułagach. Brygadierami byli więźniowie, 
którzy nadzorowali pracę innych więźniów.

14   Tysiące Polaków nie dowiedziało się o procesie tworzenia Polskiej Armii na terenie 
ZSRR w rezultacie zaplanowanej akcji siania dezinformacji wśród Polaków po ogło-
szeniu decyzji układu Sikorski–Majski z 30 lipca 1941 r.

15   Kirow – miasto w europejskiej części Rosji położone nad rzeką Wiatką. Stolica ob-
wodu kirowskiego.

1 6   W podobnej sytuacji znalazła się Irena Mrówczyńska, która także jako dziecko zo-
stała zesłana na teren ZSRR. W ramach akcji repatriacyjnej, o której nie wspomina 
dokładniej Janina Kwiatkowska, Irena Mrówczyńska przekroczyła polską granicę 
i rozpoczęła poszukiwania matki. Zob. Irena Mrówczyńska, Z Kowla przez Syberię 
na Dolny Śląsk… Dorastanie na zsyłce, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 
2013, t. 1. 

17   Prawdopodobnie był to Państwowy Dom Małych Dzieci, założony w Białymstoku 
w 1944 r.
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u ciotki w Białymstoku, u ojca siostry18. I w Polsce byłam do 1959 r. Skończy-
łam szkołę. Wyszłam za mąż. Byłam mężatką, nazywałam się Koczberska19. 
W ciągu jednego dnia straciłam męża i syna20. Synek miał rok. Mąż miał 
niecałe 30 lat. No i potem już byłam bezdomna, z małym dzieckiem, trzylet-
nią córką21. Po przewrocie w Polsce22 wyjechałam na urlop w 1957 r. do ojca. 
Pierwszy raz go spotkałam. Potem wróciłam do domu, do Polski. Wróciłam 
do Białegostoku do siostry, bo w Częstochowie mieszkaliśmy [z mężem]. 

W 1959 r. przyjechałam już do ojca jako 31-letnia kobieta z małym dzie-
ckiem23. W ciągu miesiąca wyszłam za mąż24 – za „papierowego mężczyznę”25 
naturalnie, bo wtedy nie można było jeszcze zostać [w Anglii]. A może 
można? W każdym razie mój ojciec tego nie załatwił. A ojciec z kolei 
z więzienia z Rosji z Andersem jako oficer Wojska Polskiego dostał się tu. 

1 8   Niestety nie jest znana tożsamość siostry Jerzego Szrodeckiego.
19   Pani Janina wyszła za mąż za Ryszarda Koczberskiego (1929–1958/1959), architekta. 

Razem mieszkali po wojnie w Częstochowie.
2 0   Autorka nie chciała powiedzieć, co dokładnie stało się z jej mężem i synkiem, Grze-

gorzem. 
2 1   Córka Janiny Szrodeckiej i Ryszarda Koczberskiego ma na imię Dorota – po przyjeź-

dzie do Anglii z matką uczęszczała do angielskich szkół, wyszła za mąż za Anglika 
– z tego związku ma córkę, Gabrielę. Pracuje w szkolnictwie w Londynie. Informacje 
o córce pochodzą z niepublikowanych fragmentów wywiadu.

2 2   Autorce chodzi o przełom polityczny z października 1956 r., kiedy I sekretarzem 
PZPR został Władysław Gomułka. Związana z tym liberalizacja systemu nazywana 
jest też tzw. odwilżą gomułkowską. Jednym z jej przejawów było częściowe, ograni-
czone otwarcie granic dla Polaków chcących wyjeżdżać na Zachód. Zob. D. Stoła, 
Kraj bez wyjścia?: migracje z Polski 1945–1989, Warszawa 2010; P. Machcewicz, Polski 
rok 1956, Warszawa 1993.

2 3   We wspomnieniach Haliny Olszewskiej znajdujemy informacje, według której Jani-
na miałaby wyjechać do Anglii dopiero w 1961 r. W 1959 r. odmówiono jej bowiem 
wydania paszportu. Zob. E. Rogalewska, op. cit., s. 120.

2 4   Mieczysław Kwiatkowski – żołnierz armii gen. Andersa, drugi mąż Janiny Kwiat-
kowskiej.

2 5   Po wojnie wiele kobiet, których rodziny znalazły się w Wielkiej Brytanii wychodziło 
za mąż za nieznanych wcześniej mężczyzn, by móc pozostać za granicą. „Papierowe 
małżeństwa” przyczyniły się do napływu liczby kobiet z Polski po 1956 r., gdy rozpo-
częła się akcja łączenia rozbitych przez wojnę rodzin. Według danych z 1971 r. spo-
śród 13 470 osób, które przybyły do Wielkiej Brytanii w latach 1950–1970 z Polski, aż 
75% stanowiły kobiety. Tak wysoki odsetek wynikał z tego, że wojenna i powojenna 
emigracja miała wojskowy charakter, dlatego zdecydowaną większość emigrantów 
stanowili żołnierze – mężczyźni. Zob. A. Żebrowska, Integration or Assimiliation. 
A Study of Second Generation of Poles in England, Guilford 1986, s. 55.
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I tu zostałam. Wychowałam córkę i wykształciłam. I pracowałam. Nie 
powiem, że było lekko, było bardzo ciężko: bez języka, bez wykształcenia, 
bo byłam tylko po maturze przecież. Bez angielskiego to było bardzo trud-
no. Po wojnie, bo to był 1959 r. to jeszcze w Anglii była bieda26, to się jadło 
chipsy, czyli frytki z rybą z gazety. Największy smak jak można było pójść 
do Lyons’a27. Były też takie kawiarenki znane Polakom, gdzie panowie ofice-
rowie pracowali – czyścili, myli, prasowali, co tam trzeba było robić. Czarną 
robotę robili, bo Polak nie miał prawa być ani listonoszem, ani nawet ulicy 
zamiatać. Mimo to, że umowa28 była zawarta, że wojsko polskie walczyło 
o Anglię, prawda? Mimo to, Anglicy traktowali [ich] jako foreignerów29. Ci 
wszyscy nasi wykształceni oficerowie najwyższej rangi zmywali naczynia30. 

2 6   Opisywana przez Autorkę rzeczywistość była wynikiem trudnej sytuacji gospodar-
czej Anglii po II wojnie światowej. Pierwsze lata powojenne były okresem obniżenia 
poziomu życia i w powszechnej świadomości Anglików funkcjonują jako lata wyrze-
czeń (years of austerity). Aż do 1949 r. trwało racjonowanie odzieży, a do 1954 r. także 
żywności, wprowadzone jeszcze na początku wojny.

2 7   J. Lyons & Co. – jedna z największych w Wielkiej Brytanii sieci restauracji i hoteli, 
założona w 1887 r. przez Josepha Nathaniela Lyons’a.

2 8   Autorce chodzi prawdopodobnie o polsko-brytyjską umowę zawartą 5 sierpnia 
1940 r. przez gen. Władysława Sikorskiego i Winstona Churchilla, w której obie stro-
ny deklarowały wspólną walkę przeciwko Niemcom. Według umowy Polskie Siły 
Zbrojne miały walczyć pod komendą brytyjską. 

2 9   Foreigner – ang. cudzoziemiec, obcokrajowiec, obcy. W powojennej Anglii Polaków na-
zywano często bloody foreigners, co można tłumaczyć jako „cholerni cudzoziemcy”.

3 0   Autorka mówi o byłych wyższych oficerach Wojska Polskiego, którzy po przyjeź-
dzie do Anglii zmuszeni byli do wykonywania pracy fizycznej, nieadekwatnej do 
wykształcenia i przedwojennego statusu społecznego. Jednym z najczęściej przywo-
ływanych przez emigrantów określeń jest tzw. srebrna brygada – złożona z oficerów, 
którzy czyścili hotelowe srebra. Degradacja społeczna bywała przedmiotem żartów, 
ale była także przyczyną niezwykłego heroizmu. Do zdegradowanych bohaterów 
II wojny światowej należał gen. Stanisław Sosabowski, który w Londynie pracował 
jako magazynier oraz gen. Stanisław Maczek będący barmanem w Edynburgu. Zob. 
R. Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999, s. 37. Zob. też 
wspomnienia: S. Sosabowski, Droga wiodła ugorem, Londyn 1967, opracowania: 
A.  Suchcitz, Emigracyjne losy polskiej generalicji po 1945 r., „Wojskowy Przegląd 
Historyczny” 1993, nr 3; P. Potomski, Generał broni Stanisław Władysław Maczek 
(1892–1994), Warszawa 2008.
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Ojciec siedział w Tobolsku31 w więzieniu. Amnestia go uratowała32. Do-
stał się do Andersa. Z nami był wywieziony z Tryczówki33, to jest obok na-
szego kościoła, ksiądz z ojcem swoim34. Ojciec [księdza] był bez ręki i ten 
ojciec był z nami wywieziony, a ksiądz był aresztowany razem z [moim] 
ojcem. Ksiądz siedział w więzieniu z ojcem. Potem amnestia ich objęła, 
więc wrócili. Dostali się do Buzułuku35. Ponieważ ojciec był chory sprzed 
wojny, więc ojciec leżał w szpitalu, jak weszła amnestia, w 1942 r. bodajże36. 
Wszystkich tych, którzy się nadawali do pracy, tzw. sposobnych, to zabiera-
no do obozów pracy. A nas zostawiano, mnie i siostrę, bo myśmy były za 
małe. I wtedy kiedy się do Buzułuku zjeżdżała cała ta Polonia, która była 
w Rosji i ten ojciec księdza dostał się do Buzułuku. I był na mszy, gdzie spot-
kał swego syna. A ten mu powiedział, że nasz ojciec leży w szpitalu. I za-
wiadomił ojca, że my jesteśmy w Kazachstanie, bo ojciec nic nie wiedział. 
I że mama umarła. A ojciec leżał chory, więc przysłał dla nas trzysta rubli, 
żebyśmy przyjechały. To było ponad dwa tysiące kilometrów. Zresztą nam 
nie można było wyjechać z wioski, bo trzeba było mieć propus tak zwany37. 
Ale tych trzystu rubli nie dostałyśmy, dlatego trzeba było mieć osiem rubli 
na wykup, a myśmy nie miały. I chamy nie dały nam. Potem raptem urwało 
się [kontakt]. Ojciec nam przysłał jeden czy dwa listy. Nie sam pisał ale 
ktoś za niego pisał, czyli ojca chorego wywieźli. Anders wywiózł za granicę. 
I ojciec szedł tym szlakiem ogromnym i wylądował w Kairze. I w Kairze już 
do 2. Korpusu nie wstąpił, ze względu na to, że był inwalidą38. Miał z pierw-
szej wojny przestrzeloną prawą rękę, więc nie podnosił jej wysoko i jeszcze 
coś tam miał, nie wiem, co on tam miał… w każdym bądź razie ojciec był 
w Kairze do końca wojny. Potem dużo już takich wojskowych, starszych – 
ojciec miał 41 lat, ale nie o to chodziło. Chodziło o to, że był inwalidą, to 

3 1   Tobolsk – rosyjskie miasto w obwodzie tiumeńskim.
3 2   Amnestia była konsekwencją podpisania układu Sikorski–Majski z 30 lipca 1941 r. 

i dotyczyła części polskich obywateli aresztowanych przez NKWD w latach 1940–
1941 i deportowanych na tereny Syberii i Kazachstanu. 

3 3   Tryczówka – wieś położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, 
w gminie Juchnowiec Kościelny.

3 4  Zarówno ksiądz, jak i jego ojciec nie są znani z imienia i nazwiska.
3 5   Buzułuk – rosyjskie miasto położone w obwodzie orenburskim. We wrześniu 1941 r. 

Buzułuk stał się rejonem formowania Polskiej Armii w ZSRR.
3 6   Faktycznie ogłoszenie amnestii nastąpiło w 1941 r. Zob. przyp. 32.
3 7   Autorce chodzi o propusk – ros. przepustka.
3 8  Zob. przyp. 11.
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ich tam zostawiono. A potem jak wojska tutaj przyjechały [po zakończeniu 
wojny] w 1945 r.39 to ojciec nie przyjechał tutaj z wojskiem, tylko z tymi, co 
to byli na boku40. No i poszedł do pracy. Przybijał jakieś motory w fabryce. 
Jak przychodził z pracy to był taki osmolony, że Boże mój… A potem na 
raka umarł w 1966 r., także ja z ojcem byłam niedługo. Ja przyjechałam 
w 1959, a on w 1966 umarł. Ojciec znał bardzo dobrze francuski sprzed 
wojny. U nas się mówiło po francusku. Przy służbie nigdy się nie mówiło po 
polsku. Zawsze mówiło się po francusku. Angielski przyswoił sobie chyba 
szybko, bo dobrze władał nim. Dla mnie wydawało się, że on mówi pięknie, 
bo ja bardzo słabo mówiłam. Jak przyjechałam, to ani słowa nie mówiłam. 
No… mówiłam po rusku, po dzień dzisiejszy mówię. 

[Co mnie zdziwiło w Anglii?] Zaraz pani powiem. Stanęłam przed mięs-
nym sklepem i widziałam wiszące mięso. I to pełno tego. I pytam się moje-
go ojca: »Papo, czy to jest drewniane?« Bo tak było w Białymstoku. W każ-
dym masarskim sklepie wisiały tylko drewniane szynki. I stała kolejka, bo 
może tam jakiś boczek czy coś przywieźli, to się stało od godziny czwartej 
rano, żeby o ósmej godzinie dostać jakiegoś ochłapa. To mnie dziwiło. Poza 
tym szłam przed sklepem, gdzie sprzedawano złoto, wszystko leżało, ja mó-
wię ojcu: »To jest niemożliwe, żeby tyle było…« Na przykład przed sklepem 
staliśmy z ubraniami, cała ogromna wystawa, same ubrania, a człowiek był 
obdarty jak… nie wiem. Nie, że przepych, chociaż była bieda w Anglii, ale 
tu był przepych. W porównaniu z tym co było… Przecież ja do zamążpój-
ścia, przyznam się szczerze, to chyba chleba nie zjadłam z niczym innym, 
niż takim smalcem, który stał w oknach. Rzeczywiście w sklepach były ta-
kie bryłki smalcu białego, najohydniejszego pod słońcem, ale był chleb. Bo 
przez 6 lat w Rosji nie miałam ani razu chleba w ustach. Nie było nic, to 
była nędza. Jadło się kości jakichkolwiek zwierzaków, wilków – nie wilków, 
co się znalazło. Suche kości, suche kartofle, suche kłosy, które się zbierało – 
tam była tak straszna nędza.

[W Anglii w 1959 r.] było jednak ciężko, jeszcze było bardzo ciężko. Ale 
już nie było kartek… Co Polacy jedli? Szło się do Lyons’a i był tam ketchup, 
wy mówicie „keczup” i tosty, czyli chleb, grzanka z ketchupem i herbata.  

3 9   Ewakuacja 2. Korpusu Polskiego z Włoch do Wielkiej Brytanii rozpoczęła się w po-
łowie 1946 r.

4 0   Po wojnie Jerzy Szrodecki nie wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Roz-
mieszczenia, przeszedł jednak roczny kurs przystosowawczy, który pozwolił mu na 
pracę w Londynie w zawodzie mechanika. Zob. E. Rogalewska, op. cit., s. 117.
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To było już bardzo smaczne. Albo frytki z papieru z kawałkiem ryby – nad-
zwyczajne! I też z ketchupem. Bieda była, bardzo duża bieda była, ale to 
w oczach się poprawiało. Budowali bardzo szybko. Ten, co miał pracę to 
mógł przeżyć, ale też jedna osoba nie utrzymała rodziny trzyosobowej. Mu-
siał każdy pracować. 

Ja poszłam do pracy i byłam magazynierką. Chyba niecały rok. A po roku 
już byłam asystentką dyrektorki, takiej właściwie kierowniczki w RAF-ie 
angielskim41. Tam się już nauczyłam angielskiego i tam oni mnie bardzo 
dobrze traktowali. Byłam młoda, pracowita. I stamtąd już kariera się moja 
potoczyła dobrze, bo znałam angielski, mogłam kształcić córkę w prywat-
nej szkole. Ojciec umarł. Kwiatkowski umarł, bo teraz się nazywam Mela-
nia Janina Kwiatkowska. Pod tym nazwiskiem wyszłam za mąż, jak mówię 
za „papierowego męża”, co było wtedy normalne. 

Proszę panią, dużo razy się spotkałam, że Anglicy pytali: »Kiedy wracacie 
do domu?« Pamiętam jak zostałam tu w Anglii, poszłam do polskiego kon-
sulatu, żeby powiedzieć, że wygasł mi paszport i że ja tu zostaje. Pan konsul 
do mnie – nazywał się zdaje się Słomka czy Trawka, jakoś tak – mówi: »To 
co? Pani zdradziła Polskę?« A ja mówię: »Mam nadzieje, że Polska mnie nie 
wyda, za to, że zostałam nieprawnie. – Powinna pani wrócić do Polski«. Ja 
mówię: »Rzeczywiście, jak ktoś mnie puści z powrotem«. No bo wtedy była 
jeszcze komuna w Polsce, prawda, mimo przewrotu42. I tak się potoczyły 
losy. Także Polak, który pracował uczciwie, nie wtrącał się w nic, to Anglicy 
pozwolili na wszystko. Można było sobie kupić dom. Dawali pożyczkę, jeżeli 
pracowało się, miało się gwarancję. Także, tylko ten miał źle, który, proszę 
panią, nie umiał, nie chciał być uczciwy. Każdy uczciwy pracownik pracował 
fizycznie, przeważnie, większość. Potem już się rozluźniło43. Dzisiaj to my 

4 1   RAF (ang. Royal Air Force) – siły lotnicze Wielkiej Brytanii.
4 2   Autorka po raz kolejny odwołuje się do „odwilży” październikowej z 1956 r.
4 3   Pierwsze lata powojenne w Anglii wiązały się dla większości Polaków z koniecznoś-

cią wykonywania pracy fizycznej. Na wsiach była to praca w rolnictwie, w kopalniach 
oraz przemyśle budowlanym. W przypadku Londynu była to często praca w handlu, 
przemyśle odzieżowym, fabrykach spożywczych oraz w przemyśle gastronomicz-
nym i hotelarstwie. Deklasacja zawodowa dotyczyła przede wszystkim osób słabo 
znających język angielski. W 1951 r. nastąpiło zniesienie części ograniczeń zawo-
dowych stosowanych wobec Polaków, co pozwoliło części z nich przejść do lepiej 
płatnej i wyżej wykwalifikowanej pracy. W latach pięćdziesiątych niektórzy Polacy 
zostawali przedsiębiorcami, otwierając własne biura, warsztaty oraz sklepy. Zob. 
T. Radzik, Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie świa-
towej (1945–1990), Lublin 1991, s. 22–26.
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mamy profesorów Polaków, Anglików i dyrektorów i wszystko, co pani chce. 
Ja skończyłam pracę po 44 latach jako dyrektor hotelu, jednego z większych 
hoteli, Mount Royal na Oxford Street44, proszę panią, ze wszystkimi lau-
rami. Także kto chciał pracować, to mógł [do czegoś dojść], ale życie było 
bardzo, bardzo ciężkie. 

W Londynie wszędzie było dużo Polaków. Ale naturalnie, cały tydzień 
się pracowało. W niedzielę zjadał każdy z nas, co mógł, co miał w domu, 
i szedł do kościoła. To był Brompton Oratory45. Na pierwszą godzinę była 
msza. To nie był nasz kościół, był wynajmowany. I wtedy Londyn należał do 
Polaków. Tam było tysiące Polaków. To były spotkania, szło się do kościoła. 
Potem do Daquis’a46, to też była polska kawiarnia. Szło się tam na kawkę, 
jak można było na ciastko. Potem do parku47 na spacer. Bogatsi szli do Og-
niska48 na obiad. Myśmy czasami też chodzili, ponieważ nasza rodzina była 
związana z generałem Andersem. Ojciec był oficerem, to zwykle siadał przy 

4 4   Oxford Street – jedna z największych ulic w Londynie i zarazem największa arteria 
handlowa w Europie.

4 5   Oratorium Brompton – druga co do wielkości, po Katedrze Westminsterskiej, kato-
licka świątynia Londynu. Po wojnie odbywały się w niej najbardziej znane, tłumnie 
odwiedzane polskie msze. Znajdował się w niej także wizerunek Matki Boskiej Zwy-
cięskiej z Kozielska – patronki polskiej emigracji. 

4 6   Autorce chodzi o polską restaurację Daquise. Położona na South Kensington restau-
racja została założona w 1947 r. i stała się kultowym miejscem spotkań Polaków. Jak 
wspominała także Lidia Ciołkoszowa: Naprawdę nazywa się „Dacquise”, ale wszyscy 
mówią „Dakowski”, bo przed wojną była taka kawiarnia w Warszawie. Spotykali się 
tu artyści, działacze, dziennikarze, kombatanci niższego szczebla „hierarchii”. Było 
tu mniej ekskluzywnie i taniej niż w Ognisku. […] Wieczorem od siódmej [lokal] był 
pełen wytwornie ubranych pań i panów, przy kawie i ciasteczku po raz setny prze-
kopujących dramatyczne wydarzenia z przeszłości. Zob.: L. Ciołkoszowa, Spojrzenie 
wstecz, Paryż 1995, s. 247.

4 7   Autorce chodzi o Hyde Park, jeden z największych parków Londynu, znajdujący się 
u wylotu Exhibition Road.

4 8   Ognisko Polskie – polski klub znajdujący się na Exhibition Road w Londynie. Og-
nisko zostało otworzone przez księcia Kentu, brata króla Jerzego V oraz Władysła-
wa Raczkiewicza i Władysława Sikorskiego 15 lipca 1940 r. Szybko stało się jednym 
z głównych miejsc życia emigracyjnego w Londynie. W klubie znajduje się polska 
restauracja, w której własny stolik posiadał gen. Władysław Anders. Ognisko było 
także miejscem spotkań kulturalnych – funkcjonował w nim m.in. polski teatr emi-
gracyjny. Zob. Ognisko polskie w Londynie: wydanie pamiątkowe 1940–1992, Londyn 
1993.
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stole generała Andersa. Nasza ciotka49, o dwadzieścia lat starsza, wyszła 
za Jurka Andersa50, za syna Andersa. Przez to był ten kontakt. No a przez 
Kwiatkowskiego mego to żeśmy się spokrewnili z Nadratowskimi51 i to to-
warzystwo zawsze siedziało przy stole andersowskim. Potem był polski te-
atr w Ognisku i tam wciąż co sobotę się było52… Nawet jak nie mieliśmy 
na mięso, to szliśmy do teatru. Ja tam zawsze płakałam, bo to było zawsze 
patriotyczne. A ojciec mówił: – »Dziecino, my zaraz idziemy na kawę, prze-
stań płakać!« No, cudowne były rzeczy. Żył Hemar53, bardzo dobrze zna-
łam, Włada54, Irena55…

[Obywatelstwo brytyjskie] przyjęłam miesiąc po, jak tylko wyszłam za 
Kwiatkowskiego. To też była ciekawa rzecz, bo to był 1959 rok. Przyszedł 
taki pan, pięknie mówiący po angielsku, na wywiad. I tak siedzi Mieczy-
sław, siedzi mój ojciec, a ja ani słowa po angielsku, więc on zadaje pytania 
i to takie pytania podchwytliwe: czy ja nie współpracowałam? Czy tamto? 
czy owamto? Czy gdzieśkolwiek mnie nie zwerbowali? A ja dostawałam 
białej gorączki. Mówię: »Jak on śmie? Jak on śmie mówić coś podobnego? 
On mnie posądza po sześciu latach katorgi i czternastu latach PRL-u56, 

4 9   Osoba bliżej nieznana.
5 0   Jerzy Anders (1927–1983) – syn Władysława Andersa i jego pierwszej żony, Ireny 

Jordan-Krąkowskiej.
5 1   Władysław Nadratowski (1892–1985) – prawnik, wioślarz, uczestnik olimpiady w Pa-

ryżu w 1924 r. Po wybuchu wojny udało mu się przedostać na Zachód, gdzie wstąpił 
do Polskich Sił Zbrojnych. Resztę życia po wojnie spędził w Londynie.

5 2   Teatr polski miał swoją siedzibę na pierwszym piętrze Ogniska Polskiego. Występo-
wali w nim m.in. Marian Hemar, Feliks Konarski (Ref-Ren) oraz Irena Anders (Rena-
ta Bogdańska).

5 3   Marian Hemar (1901–1972) – poeta, satyryk, komediopisarz, dramaturg, tłumacz poe-
zji, autor tekstów piosenek. Twórca polskiego teatru emigracyjnego w Londynie.

5 4   Włada Majewska (1911–2011) – dziennikarka radiowa w Rozgłośni Polskiej Radia 
Wolna Europa, aktorka i pieśniarka, działaczka emigracyjna. Przyjaciółka Janiny 
Kwiatkowskiej.

5 5   Irena Delmar-Czarnecka – śpiewaczka, aktorka, prezes Związku Artystów Scen Pol-
skich za Granicą. Żona pułkownika Kamila Czarneckiego, oficera sztabowego gene-
rała Maczka. Przyjaciółka Renaty Bogdańskiej, drugiej żony gen. Andersa.

5 6   Obliczenia Janiny Kwiatkowskiej zgadzają się, jeśli przyjmiemy, że początkiem PRL 
był 1944 r. Warto też dodać, że Autorka w wywiadzie cały czas wspomina o 1959 r. 
jako o datę przyjazdu do Londynu. W artykule Ewy Rogalewskiej znajdujemy jed-
nak inny rok przyjazdu Janiny do ojca: „Po raz pierwszy, po kilkunastu latach roz-
łąki, spotkała się z ojcem w Londynie w 1957 r. W 1959 r. odmówiono jej paszportu. 
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przecież to jest świństwo tak!« A ojciec mówi: »Nie denerwuj się, dziecko, 
nie denerwuj się. – Ale jak tak można? To mu nie wystarczy, że człowiek 
przeszedł taką gehennę?« No i on siedział chyba z parę godzin, rozmawiał 
na wszystkie tematy, bardzo się interesował Rosją. Ojciec mówi: »Czy ty 
masz coś jeszcze do obiadu? Może zaprosimy pana na obiad?« Ja mówię: 
»Proszę bardzo! Niech się naje i niech idzie!« Ojciec mówi: »Nie można tak 
mówić, Jasiu, musisz być grzeczna«. – No bo on mnie zdenerwował! Pro-
szę panią, zjedliśmy obiad, wszystko jak trzeba. Z ojcem odprowadzam go 
do drzwi, a on czystą polszczyzną do mnie mówi: »Dziękuję pani bardzo, 
obiad był bardzo smaczny«. [śmiech] To był Polak, który pracował w Home 
Office57, mówił pięknie po angielsku, a ja go tak objalałam! [śmiech] Ale 
dostałam paszport za miesiąc! Nie wiedziałam gdzie oczy schować! Ja go 
przeprosiłam, ale oniemiałam. On piękną polszczyzną mówił, no lepszą od 
mojej! [śmiech] No i dostałam ten brytyjski paszport. Potem jak Polska zo-
stała wolna, wzięłam sobie polski paszport. Taki już z koroną – bez korony 
to ja nie chciałam.

[Jakie były warunki mieszkaniowe?] To ojciec miał swój dom. Razem 
kupiony z Mieczysławem Kwiatkowskim. I myśmy mieli dół, znaczy ojciec 
miał swoją sypialnię, ja swoją z dzieckiem. Mieczysław Kwiatkowski swoją, 
jeden pokoik i kuchnię. A resztę pokoi to było wynajęte i była renta58 z tego. 
Potem zbierając tą rentę kupowali nowy dom. I w rezultacie w 1965 r. bodaj-
że były już 4 domy, czyli 3 były wynajmowane59. To były maleńkie domy, po 

Dopiero w końcu roku 1961, decyzją Sądu Powiatowego w Białymstoku otrzymała 
pozwolenie na wyjazd małoletniej córki Doroty. Po szczęśliwym przybyciu do Wiel-
kiej Brytanii, Melania Janina zamieszkała wraz z ojcem, którego otoczyła troskliwą 
opieką”. E. Rogalewska, op. cit., s. 120.

5 7   Home Office – brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiedzialne za 
kwestie imigracji, bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. 

5 8   Autorce chodzi o angielskie słowo „rent” oznaczające czynsz.
5 9   Wspólny zakup domów i podnajmowanie pokoi było częstym zjawiskiem wśród 

Polaków w Londynie. Zakupowi nieruchomości przez emigrantów sprzyjały niskie 
ceny budynków po wojnie (1000–1500 funtów). Polacy chętnie kupowali uszkodzone 
w czasie wojny domy, które były wyjątkowo tanie, po to, aby później wyremontować 
je we własnym zakresie. Właściciel nieruchomości przeważnie zajmował 1–2 poko-
je wraz z rodziną, resztę zaś wynajmował znajomym, względnie innym Polakom. 
Znakiem stopniowego awansu społecznego i poprawy sytuacji finansowej stały się 
przeprowadzki z wynajmowanych pokoi do samodzielnych domów w „lepszych” 
dzielnicach Londynu. Zob.: T. Kondracki, Warunki mieszkaniowe polskich komba-
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pięć–sześć pokoi. Ale każdy pokój był wynajęty. I to wszystko było na jednej 
ulicy, a potem miasto zrobiło przymusowy wykup60. I wszystkie domy po-
szły za cenę jednego domu. Potem umarł ojciec w 1966 r. i wtedy sprzedano 
te wszystkie domy nam. Zapłacono nam. Zapłacono nam za 4 domy 12 600 
[funtów]. Musieliśmy wziąć pożyczkę, żeby kupić dom na Hammersmith61. 
Przenieśliśmy się i to był już duży dom. I też na dole mieliśmy swoje poko-
je, a reszta była wynajmowana. A jak Mieczysław umarł no to ja to sprze-
dałam. Bo połowa była jego, połowa była moja z siostrą. Siostra w Polsce, 
więc podzieliłam pieniądze. Jego część do jego rodziny do Warszawy, moja 
część pół-na-pół, dla siostry i dla mnie. I kupiłam sobie ten flat62. Pomo-
głam córce, która wyszła za mąż. Pomogłam córce kupić dom, no i na tym 
się skończyło.

Moje życie było bardzo trudne, bardzo, bardzo trudne. Dziś mam 83 lata 
i jestem na emeryturze. Emerytura mi wystarcza na utrzymanie i na moje 
potrzeby [westchnięcie]. Poza tym, bardzo szybko weszłam w życie spo-
łeczne. We wszystkich więzieniach bywałam, w szpitalach – zajmowałam 
się Polakami przez 44 lata – chorymi Polakami. Pomoc, gdzie tylko trzeba 
było organizowałam. Po dzień dzisiejszy prowadzę trzy biura. Społecznie 
naturalnie, nie za pieniądze. To jest Zjednoczenie Polek63, Polski Ośrodek 

tantów w Wielkiej Brytanii po 1945 roku. Zarys problematyki, [w:] Z dziejów Polski 
i Emigracji (1939–1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, red. M. Szczerbiński i T. Wolsza, Gorzów 
Wielkopolski 2003, s. 263–271.

6 0   W niezamieszczonej tutaj części wywiadu Autorka tłumaczy, że przymusowy wykup 
(ang. composer purchase) miał miejsce w 1965 r. i objął swoim zasięgiem wszystkie domy 
w dzielnicy Stockwell, w której mieszkała Janina Kwiatkowska z ojcem i mężem.

6 1   Hammersmith – dzielnica położona w północno-zachodnim Londynie. Od kilku-
dziesięciu lat jest jednym z większych skupisk Polaków w Londynie.

6 2   Flat – ang. mieszkanie.
6 3   Zjednoczenie Polek – organizacja członkowska Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej 

Brytanii. Instytucja ta została powołana 8 listopada 1946 r. dzięki inicjatywie Wandy 
Pełczyńskiej – przedwojennej posłanki na Sejm RP. Pierwotnie celem Zjednoczenia 
było niesienie wszechstronnej pomocy wszystkim Polkom, które w wyniku II wojny 
światowej znalazły się na emigracji. Dziś Zjednoczenie Polek zajmuje się udziela-
niem pomocy – finansowej i prawnej – polskim emigrantom. Zob.: A.M. Stefani-
cka, Zjednoczenie Polek w Wielkiej Brytanii – wczoraj, dziś i jutro 1946–2011, Londyn 
2012.
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Społeczno-Kulturalny64 i małe biuro powiernicze, gdzie robimy testamenty, 
wykonujemy je później z dyrektorem. Ja uważam swoje życie… ja ludziom 
pomogłam bardzo, dziękując Bogu za to, że mnie wyprowadził z piekła. Bo 
w Rosji to była straszliwa nędza i straszny głód. I tam dzieci były zostawio-
ne sobie. Tam były wilki, tam była nędza, tam był głód, była śmierć, były 
choroby. 

Ale jak wróciłam do Polski, to wróciłam do prawdziwej komuny. I to jako 
persona non grata, proszę panią. Jako persona z majątku byliśmy tymi wro-
gami systemu, to też mi nie było łatwo, proszę mi wierzyć. Ja jak chciałam 
się dostać na medycynę, to brakowało mi pochodzenia, punktów chłop-
skich65. Nie przyjęli mnie, mimo to, że byłam dobrym uczniem. Mimo, że 
mogłam przejść bez żadnych egzaminów, poza łaciną, bo łacina nie była 
w szkole, w której ja się uczyłam, wieczorówce dla dorosłych. Bo już mia-
łam szesnaście lat, jak wróciłam do Polski. Także musiałam łacinę dorobić. 
Ale nie przyjęli mnie bo mi zabrakło punktów pochodzenia. Żebym była 
z chłopskiej rodziny, to na pewno by mnie przyjęli. Także w Polsce było 
bardzo ciężko. Człowiek był spychany na margines. Pamiętam, po latach 
przyjechałam do Polski, bo siostra była chora i spotkałam swego dyrektora, 
który był dyrektorem firmy, w której ja pracowałam. Ja byłam pionkiem, a on 
był dyrektorem. Nazywał się Gajos66. On był fornalem67 z majątku Dojlidy68 
w białostockiem, ale w PRL-u był dyrektorem. Pamiętam kiedyś dzwonił do 
Ameryki, nie wiem w jakiej tam sprawie – firmy czy coś – i krzyczał: »usa! 
Ja potrzebuje usa!« Nie wiedzieli o co chodzi. Nie U-S-A [ju-es-ej – wymowa 
angielska], ale „usa”. Więc, jak zwróciłam uwagę: Panie dyrektorze, trzeba 
mówić „ju-es-ej”. – »Nie będziesz mnie uczyła!« No i cóż, nic nie załatwił. 
Spotykam tego dyrektora na ulicy, a on mówi: »Jasińka, a co ty tu robisz?« Ja 

6 4   Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK) – polska instytucja zajmująca się pro-
mocją polskiej kultury i sztuki, mieszcząca się w dzielnicy Hammersmith. POSK 
został założony i ufundowany w 1974 r. przez społeczność polską w Wielkiej Brytanii 
z inicjatywy inż. Romana Wajdy.

6 5   Chodzi o tzw. „punkty za pochodzenie”, które były elementem działań władz komu-
nistycznych mającym na celu ograniczenie nierówności w dostępie do wykształcenia 
młodzieży robotniczej i chłopskiej, niemniej jednak zostały one oficjalnie wprowa-
dzone dopiero w 1968 r.

6 6   Osoba nieznana z imienia.
6 7   Fornal – najemny robotnik rolny zajmujący się końmi w folwarkach. 
6 8   Dojlidy – osiedle o funkcji mieszkaniowo-przemysłowej w Białymstoku, dawniej 

wieś i folwark.
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mówię: – »Panie dyrektorze, ja przyjechałam z Londynu do siostry«. A on 
mówi: – »Jaki ja dyrektor? Ja teraz misie wypełniam w fabryce!« No bo już, 
po Gomułce, to zdegradowali tych wszystkich z awansu społecznego69. 

A fornal z naszego majątku, syn fornala, Wańka70 taki, bo nasze tereny to 
są przeważnie prawosławne, on był głównym komendantem UB w Białym-
stoku. A ja zamieszkałam w Białymstoku z siostrą. I on dał dowód, nie wiem 
jak to zrobił, [potwierdził] akt zgonu ojca. A ojciec żył w Londynie. I proszę 
panią, na podstawie tej nasz majątek podlegał reformie, co nie jest prawdą i, 
proszę panią, [został] włączony do PGR-u. Jak myśmy przyjechały, to ciot-
ka nas wzięła za rękę i poprowadziła do prezydenta Białegostoku71, który 
się nazywał Sztachelski72, a potem był ministrem w rządzie komunistycz-
nym. A pan Sztachelski będąc prezydentem miasta Białegostoku bywał u nas 
w domu, na polowaniach, kiedy rodzice mieli polowania czasami po 2 tygo-
dnie. Ciotka nas zaprowadziła tam i mówi: »Panie prezydencie, to są dzieci 
Jerzego, wróciły z Kazachstanu«. A on powiedział: »Na Zachód!« A potem 
już jak ja pracowałam w biurze, to była taka spółdzielnia, sprzedawano tam 
jakieś rzeczy reglamentowane73, to pani na pewno nie będzie wiedziała o co 
chodzi – objęte jakimś tam prawem, bo to było sprowadzane z zagranicy, 
jakieś baty, jakieś skóry – ja prowadziłam ten dział. I w pewnym momencie, 
po to, żeby dostać coś z takiej spółdzielni trzeba było mieć takie specjalne 

6 9   Autorka odnosi się do propagandowej polityki degradacji działaczy komunistycz-
nych po październiku 1956 r. Dotknęła ona osób, które w epoce stalinizmu pełniły 
ważne funkcje w komunistycznych strukturach władzy, także lokalnych. Zob. A. Fri-
szke, Rok 1956, [w:] Centrum władzy w Polsce 1948–1970, red. A. Paczkowski, Warsza-
wa 2003, s. 167–215.

7 0   Osoba nieznana z nazwiska.
7 1   Od końca 1944 r. do połowy 1945 r. Sztachelski był p.o. wojewody białostockiego, 

a nie prezydentem Białegostoku, choć urzędował w Białymstoku.
7 2   Jerzy Sztachelski (1911–1975) – doktor medycyny i działacz komunistyczny, członek 

PPR, a następnie PZPR, w latach 1948–1968 członek KC PZPR. Pełnomocnik rządu 
na Okręg Mazurski (marzec 1945). Minister aprowizacji i handlu w rządach Edwar-
da Osóbki-Morawskiego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i minister 
zdrowia w rządach Józefa Cyrankiewicza i Bolesława Bieruta. Minister, pełnomocnik 
rządu ds. stosunków z Kościołem, kierownik Urzędu do spraw Wyznań, a następnie 
ponownie minister zdrowia i opieki społecznej w kolejnych rządach Józefa Cyrankie-
wicza. Wieloletni poseł na Sejm. Zob. biogram Jerzego Sztachelskiego w Wirtualnej 
Bibliotece Sejmowej: http://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000005897&find_
code=SYS&local_base=ARS10 (dostęp: 12 VI 2014 r.). 

7 3   Chodziło o towary sprowadzane z zagranicy, które można było kupować na kartki.
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pozwolenie. I raptem siada przede mną taki pan, który przyjechał z zaświad-
czeniem, że jemu przydzielono jakieś tam skóry, baty, czy coś takiego, i on 
podaje swoje nazwisko: Sztachelski. A ja patrzę tak, smarkata byłam zresztą 
co ja może 19 lat miałam, ja mówię: A ja się nazywam Szrodecka. Ale on albo 
nie zarejestrował tego, ale musiało być mu bardzo głupio. Takie momenty 
z życia, które nie mają żadnego znaczenia. Ale życie było bardzo ciężkie. 

[Do Polski] jeździłam później jak miałam brytyjski paszport, jeździłam 
bardzo często! Jeździłam do siostry. Siostra była w Białymstoku i, proszę 
panią, miałam takie spotkania74. Przychodzę do domu, bo gdzieś tam po 
Białymstoku biegałam, a siostra mówi: »Słuchaj, tam siedzą dwaj pano-
wie, czekają na ciebie«. A w takim pokoiku małym siedziało dwóch panów, 
więc przyszłam, usiadłam, pytam się: »Słucham panów, o co wam chodzi? 
– A, proszę panią, przyszliśmy porozmawiać. – Słucham, w jakiej sprawie? – 
A może wie pani, może by pani zechciała nam pomóc… nam zależy na tym, 
bo pani jest w Londynie, pani jest w otoczeniu generała Andersa. Czy pani 
może podać jakieś nazwiska czy coś? Możemy pani za to pozwolić, żeby 
pani córka przyjeżdżała do Polski na darmowe« [kolonie]. Ja mówię: »Proszę 
pana, ja z przyjemnością bym wam pomogła, ale ja za mało jestem wykształ-
cona, za głupia, za stara, muszę pracować, nie mogę. Nie – żadnych nazwisk 
nie mam«. No, udało się. Kiedyś jestem u siostry, siedzę, piszę list do domu, 
a przy bramce stoi pan i wciąż tak się wychyla. Zadzwoniłam, siostra praco-
wała w szkolnictwie, i mówię: »Słuchaj Ala, stoi jakiś bubek przed drzwiami 
i wciąż zagląda. Zobacz co to jest? Dlaczego? Ja boję się wyjść z domu«. Gdzie 
ona zadzwoniła? Pewnie na policję, znaczy na milicję. Za chwilę już go nie 
było. Dwa razy tak przychodzili do mnie na rozmowę. Nie udało się. 

A w czasie, gdy byłam w Polsce, jeszcze nie byłam mężatką, pracowałam 
w tej spółdzielni, pewnego dnia zaproszono mnie… zaproszono? – przez siłę 
przywieźli mnie do UB na Mickiewicza w Białymstoku75. No i siedziałam 

74   Komunistyczne władze traktowały przyjeżdżających po 1956 r. emigrantów jako wy-
jątkowo niebezpiecznego wroga. Aparat bezpieczeństwa PRL inwigilował środowi-
sko emigracyjne. Każda wizyta emigranta w Polsce była kontrolowana. Wielu emi-
grantów, tak jak Janina Kwiatkowska, było śledzonych oraz przesłuchiwanych przez 
funkcjonariuszy UB. Podczas przesłuchiwań wypytywano się przede wszystkim 
o kontakty z rządem emigracyjnym. Więcej na ten temat: Aparat bezpieczeństwa 
wobec emigracji politycznej i Polonii, red. Ryszard Terlecki, Warszawa 2005.

7 5   Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku mieś-
ciła się przy ul. Mickiewicza 5.
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parę godzin, potem wzywają „Szrodecka!”. Wprowadzili mnie do ogrom-
nego pokoju, duże biurko, dwie dziury w ścianie takie małe, i za biurkiem 
siedział taki bubek. A w PRL-u była taka metoda, że co jakiś czas trzeba 
było wypełniać takie ankiety, całe epistoły, wszystko, nawet jaki pies był 
w domu. No w każdym razie wszystko trzeba było pisać o sobie, i trzeba 
było powiedzieć gdzie są rodzice. No to zwykle pisałam: „Mama umarła 
w Kazachstanie, a ojciec w 1939 r. wyszedł na wojnę i ślad zaginął”. Tak za-
wsze pisałam. Więc oni mnie tam trzymali dwanaście godzin i co pewien 
czas „Szrodecka! Szrodecka!”. Stałam w takim wąskim korytarzu godzi-
nami, tak mi się wydawało, że godzinami. W każdym bądź razie wzywali 
wciąż, męczyli w ten sposób. Ale nie bili mnie, nic absolutnie i wciąż kazał 
mi powtarzać te moje ankiety. A ja tak jak nauczyłam się, tak mówiłam. 
W pewnym momencie on do mnie mówi: »No dobrze, a co to są te listy, co 
przychodzą do pani z Kairu?« No, wiedziałam, że jestem spalona, proszę 
panią. Ja mówię: »Od ojca. – A my wiemy«. Nie, nie z Kairu już to było, 
z Londynu! – »Od ojca. – No to co? Kłamało się«. Ja mówię: »Kłamało 
się. – A dlaczego się kłamało? – A no bo gdyby się powiedziało prawdę, to 
bym nie dostała ani pracę, ani nic, a z czegoś żyć muszę. – No ale nam jest 
wiadomo, że ojciec jest szpiegiem u Andersa«. Ja mówię: »A mnie nic nie 
jest wiadomo«. No bo bzdura. Więc mówię: »Mi nic nie jest wiadomo, ale 
kłamałam dlatego, że gdybym napisała prawdę, to to przecież, czy ja mu-
sze to panu tłumaczyć?« I on mi dał ten cały papier, co on pisał i: »Proszę 
przeczytać i podpisać«. Ja mówię: »Ja nie umiem czytać«. Bo naprawdę bym 
nie umiała przeczytać! Wtedy jeszcze się uczyłam, jeszcze byłam smarkata 
i czytać nie umiałam, a tym bardziej rękopisu. Ja mówię: »Ja nie umiem, ja 
nic nie podpisuje, niech pan sobie sam podpisuje, ja nic nie będę podpisy-
wać«. Po dwunastu godzinach mnie wypuścili. 

Potem, ja wiem ile czasu minęło? Jest telefon do biura, w którym pra-
cuję, tej spółdzielni, i on mówi, żebym zechciała przyjść. Ja mówię: »Nie, 
ale proszę powiedzieć czego? – No bo myśmy chcieli pani zaproponować 
pracę«. Ja mówię: »Nie, dziękuję. Ja naprawdę nie rozumiem i nie umiem 
i za głupia jestem, żeby pracować«. Dali spokój. No i ja dalej pracuje. Już ile 
ja miałam lat, nie wiem, w każdym bądź razie jeszcze byłam panną. Dy-
rektor naczelny, ten właśnie Gajos powiedział, że przyjeżdża komisja spe-
cjalna z naczelnego biura, którego ta spółdzielnia podlega, gdzieś z Łodzi. 
I będzie wywiad z każdym. Więc ja wróciłam do domu i mówię do ciotki: 
»No to jutro to już mnie wyrzucą z pracy«. No bo ja łgałam jak się dało. 
I przyjechał taki pan, wezwali mnie tam i siedzi nasz personalny i siedzi 
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ten pan. I on mówi, że – »chcemy porozmawiać, dlaczego nie należysz do… 
– on do mnie na „ty” mówi, ja byłam jeszcze przed maturą – dlaczego nie 
należysz do ZMP76? Bo cała młodzież należy, a ty jedna nie należysz«. A ja 
mówię: »A czy pan ma jakieś obiekcje w stosunku do mojej pracy?« A on 
mówi: »Nie, pracę wykonujesz perfekt«. I rzeczywiście nawet zawsze da-
wali mi nagrody, bo byłam dobra. Ja gówniara byłam taka i ja mówię: »Do-
brze, ja z panem porozmawiam, ale w cztery oczy. Ja przy personalnym nie 
będę rozmawiać. – Ale dlaczego? Przecież on jest twoim przyjacielem…« 
Ja mówię: »Ja wiem, że personalny jest przyjacielem, ale ja w cztery oczy 
porozmawiam. Powiem panu wszystko, od deski do deski«. I wie pani, że 
on powiedział personalnemu, żeby wyszedł? Personalny wyszedł, i mówi 
tak: »Towarzyszu, wyjdźcie, ja was zaraz zawołam«. I ja mu otworzyłam 
serce. Ja mu powiedziałam o całej Rosji, o mamy śmierci, o swoim życiu. 
O wszystkim, że kłamałam tutaj, że nie pisałam, że ojciec z Andersem, zna-
czy z wojskiem z więzienia poszedł, że ojciec jest w Anglii. Wszystko mu 
powiedziałam! A on mi mówi tak, musiał być człowiekiem: »Słuchaj, kiedy 
masz maturę? Nie wiem, za miesiąc czy za dwa. Jak zdasz maturę… – a nie 
byłam brzydka, nie wiem czy ja mu się nie podobałam, nie wiem tego – ja ci 
gwarantuję, po maturze ze świadectwem przyjedź do Łodzi. Ja ci pomogę 
dostać się na studia, nie będziesz miała żadnego problemu. A teraz idź do 
pracy. Wszystko w porządku«. 

Pracowałam, zdałam maturę, potem wyszłam za mąż. Z pracy odeszłam 
sama, nie wyrzucili mnie, czyli był człowiekiem. Między tymi chamami to 
byli ludzie. A personalny to był taki prosty człowiek i zawsze: »Jasieńka, ale 
czemu ty nie idziesz do ZMP?« Ja mówię: »Nie, bo ja jestem inna. – A czemu 
inna? – Bo jestem inna. – A czemu ty nosisz to? [pokazuje krzyżyk] – A bo 
mnie to mama założyła na szyję, ja w Boga wierzę i to będzie wisiało tam. 
– A gdzie twoja mama?« Ja mówię: »Umarła w Kazachstanie. – A jak ty się 
dostała do Kazachstanu?« Ja mówię: »Nas wywieźli. – Aaa, to ty była wino-
wata!« Taki był głupi! A ponieważ ja byłam dość obrotna, więc założyłam 

7 6   Związek Młodzieży Polskiej – organizacja służąca indoktrynacji komunistycznej 
polskiej młodzieży, działająca w latach 1948–1957. Jej struktura i sposób działania 
były wzorowane na radzieckim Komsomole. Zob.: M. Wierzbicki, Młodzież w PRL, 
Warszawa 2009; M. Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Stu-
dium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej, Warszawa 
2006; J. Sadowska, Sercem i myślą związani z Partią: Związek Młodzieży Socjali-
stycznej (1957–1976): polityczne aspekty działalności, Warszawa 2010. 
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takie kółko artystyczne, pseudoartystyczne: żeśmy tam śpiewały, bzdury 
takie śpiewałyśmy, na wszystkich tych ich akademiach. Ja mówię: »Panie 
personalny, ja proszę, żeby pan znalazł mi jakiegoś, kto by mi grał. Bo tu 
nie mogą śpiewać bez muzyki. – No to ja znajdę ci takiego z harmoszką77. 
– Dobrze«. I pewnego razu on mnie woła do siebie, siedzi taki pan tam 
i mówi: »No popatrz Jasieńka – bo on mnie tak nazywał z ruskiego – Ja-
sieńka, to on jest muzykalny, on!« A ja mówię: »A na czym pan gra?« A on 
mówi: »Na akordeonie«. A ten się wziął pod boki i mówi: »Tak tyś świnia, 
ty powiedział, że grosz na harmoszce!« Taki był personalny… Takie to były 
czasy. Dzicz była. Na stanowisko szli ludzie z awansu społecznego78. Zapisał 
się do partii, umiał postawić trzy krzyżyki. Zresztą, ja się podpisałam jak 
wróciłam z Rosji, to trzeba było pójść do gminy i zapisać się, prawda? Bo 
mam to zaświadczenie, że po sześciu latach, w 1946 r. przyjechała do Pol-
ski z repatriacji. I przyszłam i był ten sam wójt, co był przed wojną i mówi: 
»Ojej! Panienka przyszła!« I panienka się podpisała trzema krzyżykami… 
Nie umiałam napisać nazwiska swojego.

Tuż przed samym, zdaje mi się dwa dni przed przewrotem, wróciłam do 
Polski79. Była nędza straszna. Pamiętam siostra mówi: »Słuchaj, tam nieda-
leko sklep, idź do sklepu kup mnie cukru«. Poszłam do sklepu, pytam się: 
»Proszę panią, gdzie jest cukier? – O tam!« Ja poszłam „o tam”, a „o tam” były 
same brązowe paczki i nie wiem, czy to kasza, czy to cukier, czy to sól. Pytam 
się: »Proszę panią, a który jest..? – A co? Nie umie znaleźć?« Ja mówię: »Nie, 
nie umie«. W taki sposób mówiono do ludzi. Ja mówię: »Proszę mi pokazać 
gdzie jest cukier. Bo tam jest i kasza i sól i groch i wszystko«. Bo ja co ru-
szyłam to widziałam. No to dała mi [cukier]. Ja mówię: – »Jeszcze chciałam 
mleko. – To tam jest mleko«. Poszłam po to mleko. Butelki brązowe. A sio-
stra mi dała tylko trochę pieniędzy, żeby kupić cukier i mleko. Wzięłam tą 
butelkę, no brązowa – mleko. Powiedziała, że tam to wzięłam. Przynoszę jej, 
daje, a ona mówi: »12 złotych«. Ja mówię: »Dlaczego 12 złotych? To mleko tyle 
kosztuje? – Przecież wzięła śmietanę!« Ja mówię: »A skąd ja mam wiedzieć, 

7 7   Potoczna nazwa harmonijki albo akordeonu.
7 8   Więcej na temat zachowania pracowników przedsiębiorstw przemysłowych 

w PRL-u w: Maciej Tymiński, Nadużycia i manipulacje. Strategie przystosowawcze 
pracowników przedsiębiorstw przemysłowych (1950–1970), [w:] Polacy wobec PRL. 
Strategie przystosowawcze, red. G. Miernik, Kielce 2003, s. 166–181.

7 9   Autorce chodzi o powrót z pierwszego krótkiego pobytu w Anglii, w odwiedzinach 
u ojca.
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które to mleko, a które śmietana? – A co to się dzisiaj urodziła?« Ja mówię: 
»Dzisiaj«. No, takie chamy były, że nie umiem powiedzieć. 

Był tutaj taki pułkownik, pułkownik Makaczyński80. Niedaleko miesz-
kali, przyjaciel ojca, świętej pamięci. Oni mieli mieszkanko i mieli taki 
ogródek. Ale w ogrodzie rosła trawa i nie mieli za co kupić maszyny. I mówi 
tak: »Słuchaj Jasia, kup mi kosę. Żebym mógł tą trawę kosić«. Ja mówię: 
»Dobrze«. Jestem w Białymstoku, mówię do siostry: »Słuchaj, gdzie ja znaj-
dę kosę?« A ona mówi: »Tam i tam znajdziesz«. Przychodzę do sklepu, jest 
sklep, jest wszystko. Ja mówię: »Proszę pana, ja muszę kupić kosę«. A on 
mówi: »A z babką?« Ja mówię: »Ja nie wiem«. On mówi: »A kiedy z wioski 
przyjechała?« Ja mówię: »Niedawno, ale o babce nic nie wiem«. No bo nie 
wiedziałam! [śmiech] Ja nigdy nie kosiłam! No ale powiedziałam mu skąd 
przyjechałam, to on od razu się zmienił. Wszystko cudownie, pokazał jak 
tu mam tą kosę klepać, jaką trzeba mieć osełkę do tego. I co to jest „babka” 
– to taka wtyczka, proszę panią, no to ja to kupiłam. No ale takie momenty, 
kiedy on mi mówi: »A kiedy z wioski przyjechała?«. 

Już byłam mężatką w Częstochowie jak nastąpił przewrót81. Częstocho-
wa to specyficzne miasto. Uważam, że miasto dorobkiewiczów. Mój mąż, 
Ryszard Koczberski był architektem, proszę panią. Ta wolność, kiedy Go-
mułka82 doszedł [do władzy], Stalin już dawno zdechł83. Był ten przewrót, 
jak myśmy to nazywali „wiosną ludów”, to po głównej ulicy, w alei Naj-
świętszej Marii Panny, były tłumy. Nosili [pomnik? portret?] Stalina tak 
zawieszonego za szyję. Ja z mężem go nosiłam na muszli toaletowej. To 
było największe szczęście. Ta wolność! Ja nie umiem tego określić! Byliśmy 
młodzi, entuzjaści, raptem powiało wolnością. Gomułka to, co powiedział 
wydawało się, że to prawda. Że to wszystko, że już nareszcie PRL skończył 
się. Nie był taki straszny. To była euforia. Z różnymi transparentami. Czego 
ludzie nie pisali! Co tam nie było na Stalina! Stalina to każdy nosił na czym 

8 0   Osoba nieznana z imienia.
8 1   Autorka po raz kolejny odwołuje się do „odwilży” październikowej w 1956 r. i do doj-

ścia do władzy Władysława Gomułki.
8 2   Władysław Gomułka, ps. Wiesław (1901–1982) – polski działacz komunistyczny. 

I sekretarz KC PPR w latach 1943–1948. W latach 1944–1948 wicepremier i minister 
Ziem Odzyskanych. Odsunięty od władzy w 1948 r. W 1951 r. aresztowany. W 1956 r. 
powrócił do władzy. W latach 1956–1970 I sekretarz KC PZPR. W 1970 r. odsunięty 
od władzy.

8 3   Józef Stalin umarł 5 marca 1953 r.
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najgorszym! To krótko trwało, ale to była wielka radość. I po 1956 r. już 
można było wyjechać, ja w 1957 pierwszy raz do ojca przyjechałam. Nie! Ja 
w 1958, ona w 1957 r. przyjechała. Siostra pierwszy raz. I też tak namówi-
ła mnie. Siostra moja była bardzo przedsiębiorcza, dzięki niej przeżyliśmy 
Kazachstan, chociaż o rok była tylko starsza. Ona wybujała, ogromna, a ja 
byłam zawsze kurdupel, strasznie gruba, spuchnięta byłam zawsze i bardzo 
mała. No w ogóle jak karykatura wyglądałam. 

Ona była u ojca pierwsza. No tam nadawali jej, tych darów różnych. 
Jak ja jechałam, to ona mówi: »Słuchaj, ty weź tak zrób jak ja: wszystkie 
prezenty, co ci dadzą, to włóż do walizki, a na wierzch połóż bombonierę, 
bo ci dadzą na pewno, jak ci otworzą celnicy, to powiedz To dla pana«. Ja 
nie umiałam nigdy nic zrobić porządnie. Proszę sobie wyobrazić, tam na-
dostawałam od ojca wszystkiego, i od tego Mieczysława, i od wszystkich 
znajomych, czyli waliza była pełna. No i ja przygotowałam taką bombonie-
rę, przechodzę przez kontrolę celną. Pani taka, że »otworzyć walizkę«, ja 
wyjmuje tą bombonierę i mówię: »A to dla pani«. Ona wzięła, powiedzia-
ła: »Dziękuje« i wypruła mi walizkę. Wyjęła wszystko, położyła na wagę 
i mówi: »Proszę panią, musi pani zapłacić siedemset złotych«. Wtedy to 
był majątek. Łapówkę wzięła. No gdyby mąż nie czekał, tam na sali… Wy-
puścili mnie, on miał pieniądze przy sobie. Zapłaciłam. Zabrałam te swoje 
wszystkie [rzeczy], a jechałam w takim futrze pięknym, ale plastikowym 
naturalnie. W kapeluszu, ja byłam jak dama! Boże mój święty! Mnie się wy-
dawało, że ja jestem z Paryża. Po takiej nędzy, jak była… [śmiech] i, proszę 
pani, ona mnie odsyła i prezent wzięła. Okazało się, że za to łapownictwo 
zmieniły przeddzień całą ekipę tych celników i ja trafiłam na nich [śmiech]. 
Przyjeżdżam do siostry i mówię: »Z tobą to zawsze tak…«.

[Aby wyjechać zagranicę po przewrocie] godzinami trzeba było stać. 
Przede wszystkim trzeba było się starać o wizę. Godzinami stać w kolejce 
przed ambasadą w Warszawie, proszę panią, żeby dostać wizę. Nie zawsze 
się dostawało, mnie odmówili kilka razy. Raz tylko dostałam84. Czyli tak 
zwaną „promesę”85. Potem trzeba było się starać o paszport od partyjnia-
ków. Trzeba było iść do urzędu paszportowego. Trzeba było się zameldo-
wać. Trzeba było wyspowiadać się, dostać paszport i na nie później niż 

8 4   Por. przyp. 56.
8 5   Promesa – dokument zobowiązujący do wydania paszportu po wypełnieniu odpo-

wiednich formalności.
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3 dni po przyjeździe paszport oddać. Też zadawali pytania różnego rodza-
ju. Takie, jakie oni chcieli. [Paszport] dawali na miesiąc tylko. Na miesiąc 
się dostawało i w ciągu miesiąca musiałaś wyjechać. To Anglicy dawali na 
miesiąc. I można było wymienić tylko 3 funty dostać. Na wymianę. Jechało 
się z trzema funtami zagranicę. A trzy funty to był jeden obiad.

[W Wielkiej Brytanii] nie było żadnych restrykcji. Żadnych… Ja w cią-
gu miesiąca miałam brytyjski paszport. W paszporcie była tylko wkładka, 
że wszędzie, gdzie chcesz, możesz jechać, natomiast gdybym jechała do 
państw komunistycznych oni nie biorą odpowiedzialności86. A jak byliśmy 
śledzeni? Coś strasznego! Byłam u siostry i zadzwonił Mieczysław do Polski 
i mówi: »Słuchaj, wysyłam dzisiaj tobie list, jest tam...« I nigdy nie doszło. 
Tak było kontrolowane. Wszystko było nagrywane, wszystko było kontrolo-
wane. A pamiętam jak spotkałam się z siostrą w Krynicy. Raz jeden w życiu 
byłam w Polsce na urlopie. Siostra mi zrobiła w Polsce taki żakiecik z kró-
lików, farbowanych królików brązowych. Siostra z Białegostoku jechała. 
Tam żeśmy się spotkały w tej Krynicy. Siostra mnie przywiozła z mego ślu-
bu taką paterę kryształową, to już było chyba dobre 25 lat po ślubie. Mówi: 
»Po co ona ma u mnie stać, ty więcej tortów robisz niż ja«. Przywiozła mi tą 
paterę, żebym ją zabrała. Przywiozła mi to futerko, za które ja jej zapłaciłam 
naturalnie, bo ja już w jej pojęciu byłam bogata. I, proszę panią, wracam – 
z Krakowa leciałam. Przechodzę przez kontrolę, zatrzymują mnie celnicy: 
otwierają walizkę, zabierają tą paterę i zabierają mój paszport i każą czekać. 
I za chwilę zabiera mnie taki pan do pokoiku. »Nazwisko? – Kwiatkowska 
Janina. – Proszę panią, pani nie zgłosiła futra. – A co ja miała zgłaszać? – 
No jest za ciepło, żeby pani w futrze jechała, czyli że to jest futro, proszę 
panią, tutaj kupione. To jest mink»87. Ja mówię: »Nie, proszę pana, to są 
króliki. – Nie, proszę panią, nie«. Ja mówię: »Nie, proszę pana, to robione 
w Anglii«. Bo przyszyłam sobie metkę angielską, tak mi siostra powiedzia-
ła. On mówi: »Proszę panią, pani mogła sobie przyszyć«. Ja mówię: »Mo-
głam, ale nie przyszyłam. – O nie, proszę pani, pani musi oddać to do cła. 
– Proszę pana, ja mogę panu zostawić kurtkę, proszę mnie tylko puścić, dać 

8 6   Względem posiadaczy paszportu brytyjskiego nie było żadnych restrykcji. Więk-
szość Polaków mieszkających w Anglii przez długi czas wstrzymywała się jednak od 
przyjęcia obywatelstwa brytyjskiego. Ci Polacy posiadali tzw. Travel document, któ-
ry był zastępczym dokumentem podróży. Uprawniał on do wyjazdów zagranicznych 
z wyjątkiem podróży do Polski i ZSRR.

8 7   Mink – ang. norka.
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coś, żebym się nakryła i proszę bardzo«. I on mnie tak kazał wyjść, potem 
znowuż przyjść i znowuż przyjść. To wszystko trwało przeszło dwie godzi-
ny. W rezultacie mnie to zdenerwowało i on mówi tak: »Proszę panią, pani 
kłamie!« Ja mówię: »Proszę pana, ruskie mnie nie wystraszyli przez sześć 
bitych lat, pan mnie nie wystraszy«. A on mnie mówi: »Mnie to nie obcho-
dzi!« A ja pyskata mówię: »A czy pan Polak czy tylko po polsku pan mówi?« 
I to był mój gwóźdź do trumny. – »Proszę wyjść!« No to wyszłam, jestem 
bezradna, bo paszport mają. Za chwilę ktoś mnie woła, przychodzi taka 
„katiusza”, taka pani duża i mówi: »Pani pozwoli, do drugiego pokoju. Pro-
szę się rozbierać«. Ja mówię: »Proszę panią, ja jestem normalna. – Proszę 
się rozbierać«. Ja mówię: »Dobrze, ale o co pani chodzi? – Proszę panią, ja 
muszę zrobić kontrolę«. Ja mówię: »No dobrze, to niech mi pani powie cze-
go pani szuka, ja powiem pani gdzie leży«. Ale nie, kazała mi się rozebrać 
do naga! Przeszukała moje ubrania. Przeszukała we włosach. Dzięki Bogu, 
że nie szukała gdzie indziej. Nic nie miałam, ale to już większego upoko-
rzenia nie mogło być. A potem mówi tak: »Ja panią bardzo przepraszam, 
ale mnie nakazali to zrobić«. No więc ubrałam się, już bardziej upokorzyć 
człowieka nie można! Ubrałam się, oddali mi walizkę. Stoi pan z bronią na 
plecach, a na samoloty jeszcze wtedy na piechotę się szło i mówi: »Ja panią 
odprowadzę. – Nie, ja trafię sama! – Nie, nie, ja muszę panią odprowadzić«. 
Ale nie dali mi paszportu. Odprowadził mnie, weszłam na schody, on mnie 
daje paszport i mówi: »Do zobaczenia w Polsce«. A ja weszłam na stopień 
i mówię: »Jak długo wy tu jesteście to mnie nie zobaczycie!« Jak wsiadłam 
do samolotu, to nie mogłam się uspokoić. Płakałam do samego Londynu. 
Te stewardessy nie wiedziały jak mnie uspokoić, bo cały samolot czekał 
dwie i pół godziny na mnie. Ale tak wypłakać się, to ja się w życiu nie wy-
płakałam. To był PRL. Ale futro przywiozłam z królików. Potem i tak ono 
poszło do Polski. 

Później byłam przed samym stanem wojennym, a potem już byłam 
w wolnej Polsce. Ale nie pamiętam. Wiem, że to wszystko, co się działo 
w Polsce, to my też żeśmy bardzo przeżywali tutaj. Tylko mnie jedno śmie-
szyło, że Polacy tutaj raptem na samochody ponaklejali „Solidarność! Soli-
darność!”, tak jak gdyby oni walczyli. To ja im zawsze mówiłam: »Słuchaj-
cie, co wy robicie tyle szumu ze względu na to, że tylko robicie propagandę, 
a nie pomagacie! Tam ludzie cierpią! Nie tutaj! Wielce być bohaterem tutaj! 
Siedzieć u pana Boga za plecami«. Ale to już nasza taka ta [mentalność]. 
Ale mieliśmy tu wszystkie spotkania, przecież tych ministrów tutaj jechało 
i jechało. Przyjeżdżali tacy, inni. Tylko komunistów nie przyjmowaliśmy. 
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Z Rosji to ja mogę pani powiedzieć taki moment: jak nas przywieźli, to 
było nas chyba 38 osób, coś takiego. I wrzucili nas do takiej łaźni. To się na-
zywało „bania”. Za wioską takie było duże jedno pomieszczenie. Tam my-
śmy wszyscy siedzieli – wszystko spało na tym klepisku. A nocnik mama 
wystawiła na zewnątrz. To był taki biały, polewany z niebieskim rąbkiem. 
Na drugi dzień już tego nocnika nie było. To był 1940 r. Już lata minęły i na-
dal nędza. Ja miałam takie zadanie, że mieliśmy jednego rubla – ja z tym 
jednym rublem chodziłam od ziemianki do ziemianki i niby chciałam coś 
kupić. Ale widzieli, że u nas nędza, więc czasem ktoś coś dał. W 1945 r., 
pięć lat później weszłam do takiej ziemianki, gdzie baba w moim nocniku 
gotowała mleko [śmiech]. Ja taki tchórz, która wszystkiego się bała, pro-
szę panią, ja tam stoczyłam wojnę i odebrałam! Odebrałam swój nocnik! 
I z tym nocnikiem przyjechałyśmy do Polski. I w Białymstoku, wysiadły-
śmy na dworcu, który był zbombardowany, była jedna ruina. Ja siedziałam 
pod takim murem, a siostra poszła szukać jakiejś rodziny. Ciotki właściwie, 
do której potem uciekłyśmy. I w pewnym momencie podchodzi do mnie 
jakiś pan, ma takie zawiniątko, w gazecie, pod pachą i pyta się: »Co ty tu 
robisz, dziecko?« A ja mówię: »Ždu«, czyli czekam. – »A gdzie mama? – po-
merla. – A skąd ty? – Z Sybira«. A że byłam zawszona taka, że Boże mój, to 
chodziło w rządek, i ten nocnik przy mnie stał. I on to zawiniątko położył 
i poszedł. A to był najpiękniejszy prezent w moim życiu! To były pantofle. 
Czarne, na takim koturnie, za ciasne, a ja byłam bosa, obdarta. Nie właziły, 
ale wsadziłam [stopy] – moje palce są takie pozginane bo przez te lata, co 
chodziłam w trepach takich tam. No.. to był najpiękniejszy prezent w moim 
życiu [łzy w oczach] No... taki wariat jestem.
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The article is the result of field research carried out by the author in Great 
Britain in 2013. It is a study of one of 21 accounts recorded with the oldest 
living Polish emigrants in London. The article is dedicated to the history 
of Hanina Melania Kwiatkowska born in 1930 in Kożany. Mrs Kwiatkow-
ska was arrested during the war together with her family and deported 
to Kazakhstan where she spent six years. After the war she returned to 
the family estate, which the new Communist authorities transformed into 
a state-owned farm (PGR). The time spent in Stalinist Poland was the se-
cond phase of social degradation experienced by Mrs Kwiatkowska. Soon 
after the so-called “October thaw” in 1956, she managed to leave Poland 
and join her father, who together with other soldiers of the Second Polish 
Corps had stayed in England after the war. In London Janina Kwiatkowska 
experienced just another stage of degradation – as most Poles she started 
her stay in emigration with physical work. However, she quickly started to 
work her way up the professional ladder and she also got involved in the 
emigration environment of Poles in London.

Through Kazakhstan 
and Stalinist Poland to 

London – an emigrant’s 
story

Edited by  
Ewelina Olaszek



Wstęp 
Emigracja polska do Francji związana jest z dwiema wielkimi wojnami, któ-
re bardzo często wytyczają jej ramy czasowe1. Masowe wyjazdy Polaków do 

1   Mimo dosyć znacznej liczby publikacji dotyczących polskiej emigracji we Francji 
w okresie międzywojennym i nieco późniejszym (por. m.in. J. Gruszyński, Społecz-
ność polska we Francji w latach 1918–1978: problemy integracyjne trzech pokoleń, War-
szawa 1981; P. Kalinowski, Emigracja polska we Francji w służbie dla Polski i Francji 
1939–1945, Paryż 1970; A. Paczkowski, Prasa i społeczność polska we Francji w latach 
1920–1940, Wrocław 1979; A. Taront, Wspomnienia emigranta polskiego z północnej 
Francji, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994), temat reemigracji Polaków z Francji po 
II wojnie światowej nie doczekał się wyczerpującego opracowania. Jak dotychczas zo-
stał on podjęty w latach 60. przez Władysława Markiewicza, którego książka Przeobra-
żenia świadomości narodowej reemigrantów polskich z Francji (Poznań 1960), mimo 
że bardzo detalicznie omawiająca niektóre kwestie, straciła już wiele na swojej aktu-
alności, szczególnie biorąc pod uwagę aspekt teoretyczny, a także ideologiczny, obja-
wiający się przede wszystkim w języku publikacji. O wiele lepiej wypada w kontekście 
samej reemigracji do Polski książka Caroline Roy Chronique d’un retour oublié (C. Roy, 
Chronique d’un retour oublié. Les repatriés polonais de France en Basse-Silésie après la 
Seconde Guerre Mondiale (1945–1948), Le Mans 1995), która jednak wydana jedynie 
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Francji rozpoczęły się po I wojnie światowej, spowodowane z jednej strony 
przeludnieniem, brakiem pracy i perspektyw, szczególnie na wsi, w Polsce, 
z drugiej – trudną sytuacją demograficzną Francji. Emigrację zarobkową 
ułatwiała i regulowała konwencja, podpisana przez Polskę i Francję 3 IX 
1919 roku. Polacy – w większości mężczyźni, ale i kobiety – po przejściu 
wstępnych formalności w Polsce, byli zatrudniani we francuskim rolni-
ctwie, górnictwie oraz fabrykach (np. włókienniczych). Wśród polskich 
emigrantów znaleźli się rodzice Władysława Ząbka, oboje pochodzący 
z okolic Bochni. Każde na własną rękę szukając szczęścia, spotkali się we 
Francji, w północnym Pas-de-Calais, który, obok departamentu Nord, był 
regionem najliczniejszej polskiej emigracji. Według danych przytoczonych 
przez Kazimierza Ożoga i Jadwigi Śrutek w okresie międzywojennym znaj-
dowało się we Francji 500 tys. Polaków, w tym ok. 180–200 na północy kra-
ju2. Związane to było przede wszystkim z obecnością kopalni węgla, w któ-
rych zatrudniani byli mężczyźni. Górnicze Nord i Pas-de-Calais w okresie 
międzywojennym przeżywały prawdziwy rozkwit, jako jedne z najbardziej 
uprzemysłowionych obszarów Francji. 

Drugą cezurą polskiej emigracji zarobkowej do Francji, o której mowa 
w poniżej przytoczonej relacji, jest zakończenie II wojny światowej. Wtedy 
rozpoczął się ruch odwrotny – ku Polsce. Mimo że wielu Polaków pozostało 
we Francji, ok. 50 tys. osób z Francji i Belgii zdecydowało się na powrót do 
Polski3, gdzie wielu z nich dostało pracę w dolnośląskich kopalniach, szcze-
gólnie w okolicach Wałbrzycha. Powrót do Polski ułatwiało kilka faktów. 
Choć nie był to powrót do „ziem ojczystych” lub też „rodzinnych”, gdyż 
większość reemigrantów, pochodzących z Wielkopolski, Małopolski, Pod-
karpacia, osiedlało się, w związku z możliwością pracy w kopalni, na Dol-
nym Śląsku, na pewno jedną z przyczyn decyzji o wyjeździe do Polski był 
głęboki patriotyzm, a także tęsknota za ojczyzną. Myśl o Polsce była stale 
obecna w życiu Polaków we Francji, mimo ich znakomitej wprost adaptacji  

w języku francuskim może nie być dostępną szerszemu gronu polskich czytelników. 
Współcześnie temat ten podjął Piotr Retecki, wpisując całe zagadnienie w historię 
wałbrzyskiego powojennego górnictwa (P. Retecki, Górnictwo w Wałbrzychu w la-
tach 1945–1948, Wrocław 2010). 

2   Por. K. Ożóg, J. Śrutek, Komentarz historyczny, [w:] A. Taront, op. cit., s. 88.
3   Dane zaczerpnięte z: E. Berendt, Dolny Śląsk. Tożsamość w konfrontacji z historyczną 

zmiennością, [w:] Mom jo skarb… Dolnośląskie tradycje w procesie przemian, red. 
E. Berendt, H. Dumin, Wrocław 2009, s. 68.
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do francuskiego stylu życia, a także integracji wewnątrz kopalnianych 
osiedli (na których, oprócz Polaków, mieszkali także Francuzi, Włosi, Ser-
bowie, Marokańczycy, Czesi). Potwierdza to ilość polskich stowarzyszeń 
działających we Francji: polskie szkoły, kościół, harcerstwo (po wojnie) oraz 
wiele innych (np. Związek Kobiet Polskich we Francji im. Marii Konopni-
ckiej4). Należy przy tym pamiętać, że w większości Polacy do Francji wyjeż-
dżali na emigrację zarobkową (zdarzały się co prawda pojedyncze przypad-
ki emigracji politycznej), a więc w zamyśle – czasową. 

Oczywiście, dużą rolę w podjęciu decyzji o powrocie odegrała propa-
ganda powstałego w Polsce komunistycznego Tymczasowego Rządu Jed-
ności Narodowej. Wyjazdy do Polski organizowane były przez Konsulat 
Generalny Polski w Paryżu. Ten sam organ wydawał wyjeżdżającym karty 
repatriacyjne i przydzielał miejsca w pociągach – jadących z Francji przez 
Niemcy i Czechosłowację. 

Wśród Polaków wracających z Francji był – wówczas czternastoletni, 
tak jak i inne polskie dzieci urodzone we Francji, jadący „w nieznane” – 
Władysław Ząbek.

Władysław Ząbek urodził się i wychował w górniczym miasteczku Méri-
court w północnej Francji (departament Pas-de-Calais). Jego ojciec praco-
wał w kopalni, natomiast mama, podobnie jak większość żon górników we 
Francji, zajmowała się domem. Tak jak prawie wszystkie polskie górnicze 
rodziny na północy Francji, mieszkali w domu szeregowym na osiedlu na-
leżącym do kopalni, w którym panował swoisty rygor uosabiający się w po-
staci osiedlowego stróża. Po powrocie do Polski zamieszkali w Wałbrzychu 
kilkakrotnie zmieniając „poniemieckie” mieszkania, co doskonale podkre-
śla widoczną w wielu relacjach reemigrantów z Francji różnicę pomiędzy 
„uporządkowaną” Francją a bezładem organizacyjnym powojennego Dol-
nego Śląska. 

Pan Władysław skończył w Wałbrzychu szkołę zawodową i liceum. 
Po maturze planował kontynuować naukę na Politechnice Wrocławskiej, 
jednak za namową dyrektora szkoły wyjechał na studia do ZSRR – a do-
kładniej do Doniecka w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. 

4   Por. m.in. A. Nowakowska-Wierzchoś, Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (1945–
1949) i Związek Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej we Francji (1944–1950) – do-
kumenty programowe, [w:] „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”, 2 (2013),  
s. 251–279. 
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Stamtąd wrócił do Wałbrzycha, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego, wraz 
z żoną Marią, która na Dolny Śląsk przyjechała po wojnie z województwa 
rzeszowskiego. 

Prezentowana poniżej relacja pana Władysława Ząbka jest bardzo oso-
bista. Dotyczy jego własnych wspomnień i doświadczeń, przede wszystkim 
z lat dzieciństwa i wczesnej młodości spędzonych we Francji oraz powo-
jennym Wałbrzychu. Niewiele znajdziemy w niej tzw. historii innych, które 
zazwyczaj służą uzupełnieniu narracji i nadaniu jej odpowiedniego kon-
tekstu5. Z tego też względu w narracji niewiele jest informacji dotyczących 
działalności politycznej reemigrantów we Francji bądź w Polsce, organi-
zacji polonijnych, sylwetek ważnych postaci itp. Z opowieści Władysława 
Ząbka można dowiedzieć się przede wszystkim o życiu codziennym Po-
laków we Francji, w górniczym Méricourt, gdzie funkcjonowały polskie 
szkoły, sklepy, organizacje, co wiele osób – według słów pana Władysława 
– pozbawiało motywacji do nauki języka francuskiego i ułatwiało pielęgna-
cję myśli o powrocie do Polski. 

Dużo miejsca w relacji zajmują lata wojny (bombardowania, sposoby 
zdobywania żywności, handel), a także – niekiedy okrutna – polska rze-
czywistość po przyjeździe do Wałbrzycha. Ważnym wydarzeniem w ży-
ciu pana Władysława były studia w Doniecku, a także pobyt na Festiwalu 
Młodzieży w Warszawie w 1955 r., w szczególności zaś kontakt z delegacją 
francuską, dla której pan Władysław stał się tłumaczem6. 

Relacja Władysława Ząbka to narracja wpisująca się więc przede wszyst-
kim w nurt mikrohistorycznych badań nad codziennością, w tym wypadku 
zarówno Polaków we Francji, jak i „Francuzów” w Polsce, a także studen-
tów, pochodzących z różnych krajów i środowisk, w Doniecku. Z drugiej 

5   Termin zaczerpnięty za: K. Kaźmierska, Konstruowanie narracji o doświadczeniu 
wojennej biografii. Na przykładzie analizy biografii kresowych, [w:] Biografia a tożsa-
mość narodowa, red. M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek, Łodź 
1996. „Historie innych – pisze Kaźmierska – są opowieściami o losach rodziny, zna-
jomych czy nawet osób nieznanych. Historie te mają formę krótkich opowiadań 
o tym, co przydarzyło się innym” (ibidem, s. 94). 

6   A miał dla kogo tłumaczy, gdyż według danych przytoczonych przez Andrzeja Krzy-
wickiego, na V Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów Francję reprezento-
wało 1363 osoby – więcej liczyły tylko delegacje z Czechosłowacji, NRD i Finlandii 
(por. A Krzywicki, Postalinowski karnawał radości. V Światowy Festiwal Młodzieży 
i Studentów o Pokój i Przyjaźń, Warszawa 1955 r., Warszawa 2009, s. 303). 
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strony może stanowić ona pewnego rodzaju modelową biografię polskiego 
dziecka urodzonego we Francji, w polskim, górniczym miasteczku, po woj-
nie osiadłego w Wałbrzychu – „francuskim” mieście Dolnego Śląska. 

Pana Władysława odwiedzałam kilkakrotnie w Wałbrzychu, jednak 
przedstawiona poniżej relacja jest owocem naszego pierwszego spotkania, 
gdyż pozostałe miały już charakter nieformalny – wspólnej rozmowy przy 
kawie. Z tego względu brak niektórych wydarzeń z życia pana Władysława 
– np. jego przygody ze wspinaczką wysokogórską, a także – być może – 
uszczegółowienia pewnych etapów życia. Jednak w tej pierwszej, niezwykle 
spójnej i płynnej relacji biograficznej, widzę bardzo dużą wartość – przede 
wszystkim możliwość wglądu w sam proces narracji, a także pracy pamięci 
i wspominania – ujawniającej się przede wszystkim w autopoprawkach lub 
pytaniach retorycznych. Dlatego w prezentowanym poniżej tekście doko-
nałam jedynie, koniecznej w niektórych miejscach, korekty językowej i sty-
listycznej. 

Pod koniec naszego spotkania, do rozmowy dołączyła żona pana Wła-
dysława – Maria, której jedną dłuższą wypowiedź pozostawiłam, gdyż 
z jednej strony uzupełnia ona narrację pana Władysława o ciekawe szcze-
góły np. „klub kawowy” reemigrantek z Francji7, z drugiej – inspiruje go do 
dalszej pracy nad własnymi wspomnieniami. 

Relacja Władysława Ząbka8 
No – ja urodziłem się w Méricourt-Coron9. Bo to były takie osiedla górnicze, 
wybudowane gdzieś zaraz po wojnie, po I wojnie światowej dla górników. 
I to miasteczko, właściwie składało się tylko z tych osiedli przeznaczonych 
dla górników i tam sami górnicy mieszkali. Oczywiście – tam, gdzie myśmy 
mieszkali, to większość Polaków mieszkała. Tam, w tym miasteczku, gdzie 
była ta oficjalna taka część tego miasteczka, gdzie było merostwo i kino, parę 
sklepów – to większość sklepów też była prowadzona przez Polaków. Tak 
że niektórzy, którzy tam mieszkali – starsi, starsze osoby, to właściwie po 
francusku bardzo słabo mówiły. Niektóre to w ogóle nie. Szczególnie kobiety, 
które w domu siedziały, bo najczęściej tak bywało, że mężczyźni pracowali 

7   Czyli nieformalne spotkania reemigrantek z Francji, które, tak jak we Francji, 
najczęściej nie pracowały zawodowo. 

8  Relacja została przeprowadzona 16 III 2014 r. w Wałbrzychu, w ramach grantu „Oral 
History” przyznanego mi przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” w 2014 r. 

9   Departament Pas-de-Calais, północna Francja.
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w kopalni, a kobiety tam nie pracowały. Tak samo, jak u nas, na Górnym 
Śląsku w górnictwie, w rodzinach, to taki jest zwyczaj, że kobiety nie pracują 
zazwyczaj. No, jakoś sobie dawały radę te rodziny tam, wystarczyło – nie 
musiały pracować. Chociaż oni tam nie prowadzili jakiegoś życia takiego wy-
stawnego, bo to – skromne było życie, ale tak jakoś się przyjęło. 

A moi rodzice tam poznali się we Francji. Bo mama moja przyjechała, 
jak miała gdzieś – ja wiem? Coś dziesięć lat. Dziadek przyjechał tam szu-
kając pracy, do Lille właśnie. I mama mieszkała tam w Lille, tam kończyła 
podstawową szkołę, taką trzy klasy czy cztery, tak że nauczyła się po fran-
cusku. No i poznała tam ojca. Tego dokładnie nie wiem, bo jakoś nigdy nie 
pytałem się, jak mama poznała ojca. Ojciec też tam przyjechał w szukaniu, 
w poszukiwaniu pracy. Tu w Polsce mieszkał, właściwie mieszkali gdzieś 
w pobliżu, bo mama z Bochni jest, a tata gdzieś – Pogwizdów – to taka 
mała wioska w pobliżu Bochni, dosłownie jakieś 20–30 km. A poznali się 
we Francji. I mama później trochę pracowała w fabryce tkackiej, zanim wy-
szła za mąż. A później, już po wojnie, to też jeszcze pracowała dwa lata, bo 
to ciężko było po okupacji zaraz. 

Światowy Zjazd  
Młodzieży 

i Studentów, 
Warszawa 1935, 

delegacja  
francuska
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No a ja chodziłem do szkoły. Początkowo do takiej gminnej – no właśnie 
nie gminnej – myśmy nazywali to „rządowa”. Bo była jeszcze druga szkoła 
podstawowa w tym miasteczku prowadzona przez gminę. I to była stara 
taka szkoła. Ale rodzice powiedzieli: »nie, to pójdziesz do tej nowszej«. Wy-
budowana chyba zaraz przed samą wojną, bo taka nowa, ładny budynek był. 
Ale tam chodziłem jakieś trzy lata – cztery chyba, cztery… tak! Cztery lata. 
Bo to tam była okupacja Francji, do wkroczenia wojsk amerykańskich. 

W tej gminnej szkole, w mojej klasie to było: jeden Serb był i chyba 
z dwóch Czechów, a tak reszta to sami Polacy. A w tym okresie, w 1945 r., 
to od razu powstały dwie takie organizacje, które – ta jedna powstała 
w Londynie, to był POWN – Polska Organizacja Wyzwolenia Narodowe-
go10, a druga – PKWN11 był. Tak że tam, tak w obiegu to było, były takie 
dwie polskie organizacje, które no: ta londyńska namawiała, żeby do Polski 
nie wracać, bo to komuniści rządzą, no a tu PKWN12, to namawiali, żeby 
wracać – szczególnie górników, bo tu potrzeba była w kopalniach przecież. 
Bardzo duża potrzeba była tych górników. No to zmieniłem szkołę, bo tam 
w tej szkole gminnej ta londyńska organizacja zaczęła kursy po polsku or-
ganizować: polskiego pisania, czytania i tak dalej. I ojciec mówi: »to możesz 
tam iść, bo to – mówi – nauczysz się po polsku«. No bo tam w domu to 
myśmy mówili po polsku, ale do szkoły przecież chodziłem, to musiałem 
po francusku. 

Myśmy mówili po francusku normalnie, byliśmy właściwie dwujęzyczni. 
W domu to po polsku – ojciec, mama, to myśmy tylko po polsku rozmawia-
li, a na zewnątrz, z kolegami i tak dalej – to po francusku. W szkole to nie 
wolno było – czasem, szczególnie w tej naszej klasie, gdzie tyle było Polaków, 
czasem się podpowiadało po polsku! To tam zaraz nauczyciel zaczął gadać: 
»no! Ja wam dam po polsku! Nie ma w ogóle mowy tutaj w polskim języku!«. 

1 0   Polska Organizacja Walki o Niepodległość – polska organizacja konspiracyjna we 
Francji, powstała w 1941 r., od 1944 r. podlegająca rządowi polskiemu w Londynie, 
której komendantem był Aleksander Kawałkowski.

  (por. http://encyklopedia.pwn.pl/index.php?module=haslo&id=3959749 (dostęp: 25 V 
2014 r.), http://www.beskid.com/resistance.html (dostęp: 25 V 2014 r.), L. Ratajczyk, 
Historia wojskowości, Warszawa 1980, s. 420; W. Markiewicz, Przeobrażenia świado-
mości narodowej reemigrantów polskich z Francji, Poznań 1960, s. 139). 

11   Prokomunistyczny Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego.
12   Agitację lub też propagandę powrotu do Polski prowadził Tymczasowy Rząd 

Jedności Narodowej.
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No to rzeczywiście, troszeczkę żartem – to nie to, żeby tam: myśmy mogli 
rozmawiać sobie po polsku, ale nie podpowiadać. Takie były to czasy. 

No potem to się okazało, że muszę powtarzać klasę, bo zmieniłem szko-
łę. Ale skończyłem podstawówkę wtedy, kiedy normalnie wszyscy kończyli, 
czyli do 14 lat. Ja zresztą nie miałem 14, miałem 13 i pół. I tam podstawów-
kę, jak się kończyło, to był taki egzamin państwowy i to przeważnie w me-
rostwie, w takiej dużej sali, wszyscy pracę dostawaliśmy, którą musieliśmy 
pisać. To było anonimowo, tak że jak oni sprawdzali, to nie wiedzieli czyje 
to było. Każdy miał swój numer taki. No i później takie uroczystości były, 
to tam przeważnie wszyscy zdawali najczęściej. Tam gdzieś dwóch–trzech 
chłopaczków nie zdało, ale tak to praktycznie zdawali wszyscy. To wracali-
śmy później do szkoły z flagami, śpiewaliśmy – takie były piosenki. To tak 
uroczyste było bardzo. 

No a w międzyczasie, zapomniałem powiedzieć, a takie dosyć charak-
terystyczne, to zbombardowali nas w 1943 r. Ja akurat byłem w sąsiedniej 
miejscowości, tam, gdzie ciotka moja mieszkała – siostra mojego taty miesz-
kała. I tam u nich byłem. I wracałem do domu i akurat alarm był. Wszyscy 
zaczęli uciekać. Bo to tam ogłaszali alarm, jak gdzieś w pobliżu bombardo-
wali – samoloty nadlatywały, był taki alarm potężny na kopalniach. A tam, 
dookoła naszych osiedli były trzy kopalnie. No to słychać było ten alarm, bo 
to tak wyło niesamowicie. Ja jeszcze wpadłem do takiego mieszkania, wszy-
scy ludzie uciekli do piwnicy. Ja w tym mieszkaniu sam stałem! Ale jakoś 
słyszałem gdzieś jakaś bomba spadła, bo był wybuch bardzo – dosyć blisko 
to było – gdzieś jakiś kilometr może, gdzie ja byłem. I wyskoczyłem, bo od-
wołali alarm i zacząłem szybko lecieć do domu. Przyleciałem do domu, a tu 
mieszkanie rozwalone całkiem. 

Ojciec wtedy był sam w mieszkaniu. I jak tam zaczęły się bombardowania, 
bo to rzekomo doszło do takiej sytuacji – myśliwce [alianckie i niemieckie 
– A.K.] zaczęły między sobą walczyć. Bo wracały bombowce znad Niemiec – 
one tam przeważnie przelatywały nad nami. Takie duże! Czasem setka była 
tych bombowców! Potężne takie ilości. I za nimi leciały myśliwce, które je 
później tam miejscu osłaniały. I wracały te bombowce. Gdzieś, jakieś niemie-
ckie samoloty chciały się dostać do tych bombowców, więc myśliwce zaczęły 
walczyć ze sobą. Czy któryś z tych bombowców rzucił bombę, czy może ten 
myśliwiec miał jakąś małą bombę? W każdym razie na to osiedle spadło jakoś 
trzy–cztery bomby wtedy. No i nam rozwaliło całkiem mieszkanie. 

Ojciec jakoś wyszedł z tego cały, tak się schował pod ścianą, ale wybuch 
był tak mocny, bo to z naszego mieszkania wywaliło wszystko i tak jakoś 
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z boku był ten wybuch, że aż z ojca ściągnęło prawie całe ubranie. On jak 
wyleciał z tego mieszkania, później sąsiedzi mówili, to był w samych kale-
sonach, dosłownie. A przecież był normalnie ubrany. To aż spodnie z niego 
zdarło, górę też. No, miał bębenki przez tą falę wybuchową uszkodzone, ale 
tak to nic mu się nie stało, bo się tak schował jakoś pod ścianą. A brat mój, 
który się tam gdzieś bawił na zewnątrz, to też sąsiadka go gdzieś tam złapa-
ła i zaciągnęła troszeczkę dalej, do mieszkania tak, że nic mu się nie stało. 
I moja mama też. Tak że nic im się nie stało, tylko ojciec był tak poszkodo-
wany. I mama się też później śmiała z tego, że z tego mieszkania wyszedł 
w samych kalesonach. Ale mieszkanie nam rozwaliło całkowicie.

To były takie długie bloki, takie piętrowe. Pawilony takie, dosłownie. 
I myśmy tam mieszkali. No, one były takie dosyć prymitywne, bo tam wody 
nie było, trzeba było wychodzić na zewnątrz. To były długie budynki, tam 
było gdzieś – ja wiem? – 10 wejść do tych mieszkań. I gdzieś tam w połowie 
była taka duża pompa dosłownie, specjalna pompa była i tam chodziliśmy 
zawsze po wodę. W domu zawsze dwa wiadra z wodą stały. No i takie małe 
ogródki były przy tych domach. Bo to były stare domy, ale piętrowe: myśmy 
mieli dwa pokoje na dole – wchodziło się tak zaraz do pokoju. Piec był taki 
– nie wiem, jak to określić… I to wszystko. Tam – kanalizacji, nic nie było, 
a ubikacja była na zewnątrz, były takie małe budynki postawione, każdy 
miał swój w ogrodzie. 

I to tam nam wszystko rozwaliło. Musieliśmy mieszkać później – moja 
mama miała jeszcze siostrę gdzieś tam w pobliżu. I tam przenieśliśmy się. 
Mieszkaliśmy gdzieś jakieś dwa tygodnie, było następne bombardowanie 
i dosyć blisko nas, to przestraszyliśmy się i przenieśliśmy się do siostry mo-
jego taty. Tam troszeczkę dalej – jakieś 2 km.

Bo myśmy mieszkali w pobliżu takiej dużej [zajezdni kolejowej – A.K.]. 
Były dwie kopalnie na krańcach tego osiedla. I te kopalnie były połączone 
bardzo szerokimi torami kolejowymi. I to zajmowało taki duży teren, który 
zamykał dosłownie to całe osiedle. A poza tymi torami kolejowymi, to tam 
już wioska była. Tereny rolnicze były. I tam, jakieś 5–6 km od nas był duży 
rejon – kilka tras kolejowych się krzyżowało i tam był tak zwany dépôt, to 
znaczy – hangary dla kolei. Takie maszynownie były duże i stamtąd wyjeż-
dżały te pociągi. I oni tam zaczęli to bombardować, bo to było przed samym 
– to były przygotowania do tego, jak Amerykanie lądowali. To przed tym 
lądowaniem, to tam bombardowali dosyć z tydzień te wszystkie trasy kolejo-
we, połączenia i tak dalej. I to miasteczko tam bombardowali, te trasy kolejo-
we. Trzy razy bombardowali. Dwa razy to nic się nie stało, tylko miasteczko 
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ucierpiało. I dopiero za trzecim razem zbombardowali te wszystkie połącze-
nia kolejowe. Ale z miasteczka nic nie zostało. Oni przyjeżdżali w nocy, nad-
latywali, zrzucali takie race pięknie – to tam bardzo ładnie zawsze wyglą-
dało. Bo tych samolotów to nadlatywało bardzo dużo i race spuszczali, żeby 
oświetlić teren bombardowania, no i zrzucali bomby. Ale ponieważ Niemcy 
mieli wszędzie, przy takich miejscach, tą – artylerię przeciwlotniczą bardzo 
liczną, no to oni tam za bardzo nisko się nie opuszczali, tylko z bardzo dużej 
wysokości zrzucali te bomby, no to ten rozrzut był niesamowity. 

Tak że później ja tam chodziłem, jako młody chłopak, ciekawy byłem. To 
po bombardowaniu zaraz, na drugi dzień, po dwóch dniach, bo w tym sa-
mym dniu to niebezpiecznie było, bo zrzucali czasem bomby z opóźnionym 
wybuchem. Takie były bomby, że później jak oni tam odgruzowywali te miej-
sca, to czasem nastąpił wybuch, tak że to niebezpiecznie było. Ale tam po 
dwóch dniach to myśmy tam chodzili patrzeć. Ale raz na drugi dzień, w tym 
miejscu, co zbombardowane było, to tam na drutach tych energetycznych 
były kawałki ciał. Bo jeszcze nie ściągnęli ich. Bo jak trafiła bomba gdzieś 
tam, gdzie ludzie stali, to to rozrywało na kawałki. Okropny to był widok!

A myśmy mieli szczęście, że tak nas to jakoś ominęło. Ale stamtąd ucie-
kliśmy, bo to w pobliżu tych torów kolejowych, tej bocznicy było, to stam-
tąd uciekliśmy – dwa tygodnie tylko tam mieszkaliśmy! A ona [siostra taty 
– A.K.] sama mieszkała, z dziećmi, bo jej mąż – Włoch – ona Polka była, 
a on Włoch – pojechał do Niemiec na pracę. Bo tam wtedy Niemcy – nie 
tak, jak w Polsce, nie wywozili, tylko rekrutowali dobrowolnie. Dużo Fran-
cuzów wyjeżdżało na pracę. I ona sama mieszkała, no to zabrała nas stam-
tąd. Bo właściwie to nie mieliśmy gdzie mieszkać. Dobrze, że mieliśmy tą 
rodzinę tak dookoła. 

No i później, gdzieś po pół roku dostaliśmy nowe mieszkanie – tam się 
znalazło jakieś wolne mieszkanie i – też takie, mniej więcej takie same, jak 
przedtem mieliśmy – też z takim ogródkiem małym. 

Tak że kiedyś to tym laptopem tam zwiedzałem to. Zaglądałem, jak to 
wygląda teraz! Wprawdzie tam odnowili te budynki, doprowadzili wodę, 
tak że tam teraz kanalizację doprowadzili. Zresztą, jak byłem w 1969 r., 
pierwszy raz po wyjeździe z Francji, to byłem w 1969 – z żoną byliśmy ra-
zem. To odwiedzałem tam te stare miejsca. Bo później w 1981 to byłem 
na winobraniu – chciałem zarobić! Aha – wtedy, jak byłem pierwszy raz, 
w 1969, to – w tych budynkach, gdzie myśmy mieszkali, to tam mieszkali 
różni ludzie. Ale w 1981 to już prawie tych mieszkań nie było. No bo tych 
kopalń już tam nie ma dookoła, wszystkie zostały zlikwidowane. 
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Moja miejscowość jest jakieś 30–40 km od Lille. Jakieś 30 km – może 
troszeczkę więcej? Tam teraz jest autostrada, tak że bardzo łatwo można 
przejeżdżać. Wtedy to pociągiem się jeździło. Tam tych samochodów tyle 
nie było, co teraz. To się pociągami jeździło. Ale pociągiem – przyjemnie 
się jeździło i to w pociągu kiedyś – sam pojechałem, to tak siedziałem, ja-
kieś takie młode dziewczyny tam siedziały ze mną w tym i coś tam się py-
tały, już nie pamiętam co, jak im odpowiedziałem, a one mówią: „a ty tak 
dobrze mówisz po francusku, ale akcent masz taki dziwny!” Ja mówię: no 
bo jestem Polakiem! „Aaaaaa, mówi, ale po francusku dobrze mówisz!”. Ja 
byłem taki zadowolony! 

A to to kilka razy się to zdarzyło. Później, jak – zaraz po wyzwoleniu, 
to byłem na takim obozie harcerskim13. Tam myśmy też stali – no mieli-
śmy dyżury, bo to w namiotach spaliśmy – taki duży obóz był, w lesie. Też 
tam zaczęli do nas dochodzić – ciekawscy, chcieli wejść na obóz. To tam 
oczywiście po francusku rozmawialiśmy. Ale oni tak – zaglądają, zaglądają 
i mówią: „ale to nie Francuzi!”. „No nie! – mówimy – to my są polscy!”. No, 
mówiliśmy dobrze po francusku. Tam nie było mowy, żeby ktoś tam się 
poznał – rzadko się poznawał, że to nie są Francuzi. 

No i później, już po wyzwoleniu to ja skończyłem tą szkołę podstawo-
wą i w Paryżu zostało otwarte gimnazjum polskie14. I chciałem się do tego 
gimnazjum dostać. I zacząłem tam się kręcić, gdzie, jak, co. Ale się nie do-
stałem, bo nie było już miejsca w internacie. A zdałem egzamin. Byłem taki 
rozczarowany! Ale ja głupi byłem, bo się przyznałem, że pod Paryżem mam 
znajomego. A to było bardzo daleko i ten znajomy to w ogóle nie bardzo się 
uśmiechał, żeby mnie przyjąć! No i nic z tego nie wyszło. Zostałem w domu. 
Nie miałem co robić. Bo do francuskiej szkoły, takiej średniej, nie chciałem 
za bardzo iść. I właściwie to – no, ciężko było i mama poszła pracować. I ja 
zostałem w domu z dwoma dzieciakami na głowie. Mama przygotowywała 
coś tam, ja to z tatą później kończyłem – obiad, żeby obiad był. Mama póź-
niej przychodziła. No a ojciec wracał z kopalni. 

13   Zazwyczaj przy szkołach polskich organizowano drużyny harcerskie (por. K. Ożóg, 
J. Śrutek, Komentarz historyczny do: A. Taront, Wspomnienia emigranta polskiego 
z północnej Francji, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994, s. 87–109), jednak według 
słów Władysława Ząbka w Méricourt zaczęło ono działać dopiero po wojnie – (por. 
P. Kalinowski, Emigracja polska we Francji w służbie dla Polski i Francji 1939–1945, 
Paryż 1970).

14   Chodzi najprawdopodobniej o Gimnazjum i Liceum im. Cypriana Kamila Norwida. 
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A tam jeszcze [podczas wojny – A.K.] mieliśmy takie trochę przygo-
dy, bo tam za tymi torami Niemcy wybudowali obóz i trzymali tam Ukra-
ińców15. [Jeńców] wojennych – szczególnie tej armii Własowa, co się tak 
szybko poddała Niemcom. To ich tam trzymali w takich dobrych warun-
kach nawet. Bo tych rosyjskich żołnierzy, to ich w Niemczech, co trzymali 
w obozach, to tam przeważnie tak było, że połowa z nich umierała, bo tam 
ich i słabo odżywiali, i straszne warunki mieli. A tutaj we Francji ci Ukraiń-
cy to bardzo fajnie mieli. W niedzielę do kina ich prowadzili, a zawsze wie-
dzieliśmy o tym, bo oni zostawiali po sobie – cała sala była łupin z pestek 
od słonecznika. No to, jak to Ukraińcy – oni wszyscy ten słonecznik jedli. 
Zresztą z tym się później stykałem, jak byłem na studiach. Na studiach to 
byłem w Doniecku. Oni tam te pestki od słonecznika to jedzą niesamowicie 
dużo. A taką wprawę mają niektórzy – niesamowicie! Niektórzy to robią 
tak – w kieszeni ma całą garstkę, pełną kieszeń tych pestek. I tak – z kiesze-
ni wyciąga i wzit – rzuca do ust! Dosłownie! Do ust rzuca i za chwilę z dru-
giej strony wypluwa tą skorupę. No taką wprawę mieli! Myśmy podziwiali! 
Na stadionach, szczególnie na stadionach to tego było zawsze pełno. No 
– takie warstwy były. Bo u nich to jest, tam pola były całe tych słoneczni-
ków. A tam we Francji, właśnie w tych kinach tam – było takie jedno kino, 
zresztą sam często do tego kina chodziłem – tanie było to kino, to mama 
zawsze dawała pieniądze, jak były takie filmy dla nas. I to, jak po nich seans 
był, jeszcze nie zdążyli pozamiatać, to tych łupin było na podłogach masa. 
A później Niemcy sami siedzieli tam, bo po wyzwoleniu to znowu wojsko 
niemieckie było w tym obozie! Ale ich krótko tam trzymali, gdzieś może 
z półtora roku czy niecałe dwa lata, później ich wypuścili. 

No i w 1945 r. byłem na obozie harcerskim, takim ciekawym. O! tam to 
co zapamiętałem, to była zupa ryżowa. Przez całą okupację to myśmy ryżu 
nie widzieli. 

Aha! Górnicy mieli przydział przez cały czas prawie wina. Takiego – wino 
to było z winogron, nie? Ale takie liche, takie, że pół na pół z wodą chyba było. 
No ale na miesiąc 5 litrów dostawali górnicy. I ojciec oczywiście tego nie wy-
pijał i myśmy z tego wina robili wódkę! Dużo, dużo – tam na tym osiedlu to 
prawie wszyscy ci Polacy to robili – pędzili. No to było bardzo proste – trze-
ba było mieć taki większy garnek, taki duży kociołek. Był zamknięty – tam 

15   Niestety nie udało mi się ustalić nazwy obozu, a pan Władysław nie pamięta szcze-
gółów.
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się zamykało to zrobionymi takim domowym sposobem śrubami. I z tego 
wychodziła rurka miedziana, trzeba było ją tak nakręcić całkiem. I do zim-
nej wody. No i stamtąd opary wychodziły, to się gotowało i z tego opary się 
w zimnej wodzie skraplały i była wódka. Wódka była taka dobra, że ho-ho-ho! 
I tę wódkę myśmy sprzedawali. Mama zawsze jeździła do Lille i do restauracji 
zawoziła tę wódkę. I w ten sposób troszeczkę tam sobie jakoś poprawialiśmy 
wikt! No bo było paskudnie. Wszystko było na kartki. Beznadziejnie było. 
Ojciec to czasem na rowerze wyjeżdżał do wsi i stamtąd za wódkę przywoził 
pszenicę. I w domu tę pszenicę myśmy mielili i mama mieszała tę pszenicę 
z ziemniakami i piekła taki chleb. Ziemniaczany i mąkę pszenną do tego. 

No tą wódką tam handlowaliśmy. Kiedyś się kolega upił całkiem tą wód-
ką. Taki w moim wieku. Bo pierwszy spust tej wódki to był taki troszecz-
kę przebarwiony tym winem. Bo to się gotowało, jak się za dużą tempera-
turę dało, to tam troszeczkę zabarwiło się. Więc trzeba było odstawić tą 
pierwszą wódkę, która z tego schodziła. I ona, jak stała gdzieś tam z boku, 
w szklaneczce i to się tak ustało, że tego przebarwienia nie było widać. Ono 
widocznie całkiem na dno upadło. I kolega myślał, że to woda i złapał i wzit! 
I się tak ululał, że…! No, niesamowita była historia wtedy! 

I w 1946 r. pierwsze transporty zaczęły wyjeżdżać do Polski. To tam 
zapisywali. Myśmy chcieli też wtedy wyjechać, w 1946, ale mój ojciec tro-
szeczkę się wkręcił w tą organizację tych wyjazdów. I ta cała wierchuszka 
mówiła, żeby został jeszcze, żeby działał jeszcze przy tej organizacji, to na 
drugi rok wyjedzie. No i tak jeden rok myśmy nie wyjechali. Pomimo tego, 
że tam, gdzie mieszkaliśmy, to sąsiedzi nasi wyjechali. I tu do Wałbrzycha. 
I myśmy później wyjechali w 1947 r., w lipcu to było, 8 lipca, bo przyjecha-
liśmy tutaj do Wałbrzycha 14 lipca na święta francuskie, to pamiętam do-
kładnie. A jechaliśmy 6 dni aż. Jechaliśmy przez Niemcy taką południową 
trasą – wiem, że przejeżdżaliśmy przez Monachium. Zbombardowane było 
Monachium! Jak się przejeżdżało, to widać było same gruzy. I później przez 
Czechy – nawet przejeżdżaliśmy przez Pragę – widziałem trochę z daleka 
Pragę. I tutaj na Kłodzko żeśmy przejeżdżali, przekraczaliśmy w tym… no! 
Jak to jest? Nie w Kudowie. Z Kłodzka jak się zjeżdża na dół. O kurczę, ale 
wyszło mi z głowy! Międzygórze? Nie. Międzygórze tam jest, ale troszeczkę 
niżej jeszcze. Międzygórze z boku tam jest. No nic! Nieważne. Tam wjeż-
dżaliśmy do Polski16. 

1 6   Chodzi najprawdopodobniej o Międzylesie.
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Też było bardzo charakterystyczne, też nam to utkwiło w głowie, bo we 
Francji wtedy była taka niedobra sytuacja z żywością. Szczególnie z chlebem. 
Chleb był robiony z mąki pszennej i kukurydzianej. Ten chleb jak był świeży, to 
jeszcze był zjadliwy. A jak poleżał gdzieś trochę, a przecież myśmy jechali do-
syć długo – te wagony były – to były wagony bydlęce. Tylko że tak przyjemnie 
urządzone, tak że nam tam tak przyjemnie się jechało. Kilka wagonów było 
z wiktuałami i oni szykowali zawsze jedzenie. Raz dziennie gdzieś się zatrzy-
mywał pociąg i oni jakieś kotły tam mieli i coś tam zawsze otrzymywaliśmy – 
jakieś tam jedzenie, picie i tak dalej. Ale ten chleb to był nie do zjedzenia, bo on 
powoli wysychał i on się rozlatywał! Dosłownie! To ta mąka kukurydziana tak 
robiła, że był nie do zjedzenia ten chleb. I tutaj na granicy, no oczywiście tam te 
organizacje polskie przyjmowały nas i tak dalej, i przynieśli chleb. I tam takie te 
bochny duże były wtedy. Tylko z kolei to nie bardzo nam smakowało, bo to był 
chleb taki razowy i na kwasie. A myśmy nie byli przyzwyczajeni do tego. Tam 
we Francji nigdy nikt nie piekł taki chleb, tam tylko na drożdżach. Ale to i tak 
nam smakował, bo po tym cholernym kukurydzianym – cymes był! 

I tutaj przez tą całą Kotlinę Kłodzką to dwa dni jechaliśmy. Cztery dni 
jechaliśmy z Francji przez Niemcy i Czechy, a tu taki kawałeczek – 2 dni. 
Ale w jednym miasteczku, to tam zajechaliśmy i trzeba było koniecznie wy-
mienić lokomotywę. Nie wiem dlaczego, no ale ta lokomotywa, która nas 
ciągnęła – odeszła, zostaliśmy bez lokomotywy i jakąś zmieniali lokomoty-
wę. Ale nie było kolejarza, żeby prowadził tą lokomotywę, musieli do kina 
wyskoczyć, faceta ściągnąć z kina i dopiero! Tam staliśmy chyba z osiem 
godzin. I tak w kilku miejscach staliśmy, bo to – no to był 1947 rok. 

Aha! Jeszcze, jak jechaliśmy, bo tu od strony Nowej Ruchy jechaliśmy, 
od strony Kłodzka tam, to przejeżdżaliśmy przez ten wysoki most – nie 
ten, który jest tu w Wałbrzychu, tylko ten, który jest tam troszeczkę dalej 
w Głuszycy. Tam jest taki wysoki cholerny most, bardzo wysoki, konstruk-
cja taka żelazna. I ponieważ nie wiem, czy to dlatego, że byli niepewni jego 
wytrzymałości, czy co, był podparty takimi drewnianymi podkładami. Te 
podkłady tak były układane tak, na taką kratkę. I to wysoko było tak – ja 
wiem? Z 20 metrów dobre. I takie były te podkłady, jakby na tym tylko sta-
ło, nie? Te stare podpory były, ale jeszcze były te drewniane. I ten kolejarz 
jak nadjechał, maszynista, jak to zobaczył, to się zatrzymał i się zastana-
wiał: jechać czy nie jechać? Ludzie zaczęli wyskakiwać z tych wagonów i on 
przejechał. No tam część została w pociągu, ale bardzo dużo ludzi wyszło 
z wagonów, on przejechał, zatrzymał się po drugiej stronie i dopiero ludzie 
zaczęli przechodzić przez ten most i do wagonów. Była heca niesamowita! 
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No i tu później w Wałbrzychu też staliśmy jakieś 5–6 godzin zanim 
przyjechały samochody i zaczęły nas rozwozić po mieszkaniach. Mieszka-
nia już były przygotowane. Myśmy dostali mieszkanie w samym centrum 
Wałbrzycha, w takiej dużej kamienicy, która – właściwie prawie cała ka-
mienica była pusta. Bo przed przyjazdem tych emigrantów, to Niemców… 
wywozili Niemców. To takie akcje były. Zresztą później, jak myśmy miesz-
kali to też jeszcze była taka jedna dosyć duża akacja, że Niemców wywozili 
do NRD, tam dalej później. 

I mieszkanie duże dostaliśmy. No nas była piątka, bo trzech braci było… 
A nie! To już było czterech, czterech nas było. No i – tata i mama, to 6 osób. 
Ten ostatni brat się urodził w 1944 r., przed samym wyjazdem. Taki ma-
lutki… Trzy lata miał. I to mieszkanie dostaliśmy takie: cztery pokoje, 
kuchnia, korytarz taki był duży. Tak, że dwa pokoje były z jednej strony 
tego korytarza, kuchnia, jeszcze jeden pokój. Przedpokój taki duży! Ładne 
drzwi takie były. Wchodziło się z klatki schodowej. Ja rowerem jeździłem! 
Bo przywieźliśmy ze sobą, stary rower tata miał i ten rower przywieźliśmy. 
Zresztą, nic takiego nie przywieźliśmy z tej Francji, bo już tam nic takiego 
nie mieliśmy, bo po tym bombardowaniu to tam nam wszystko rozwaliło. 
A dostaliśmy tylko, jako odszkodowanie, taką pewną sumę, ja już nie pa-
miętam ile, i takie, no: serwisy takie różne. To dostaliśmy w formie takiego 
odszkodowania. A tak nic więcej nie dostaliśmy. To było pod koniec 1943 r. 
No to późnej przez te dwa lata, rok, nie mieliśmy w ogóle mieszkania. Do-
piero w 1944, na początku 1944 r. dostaliśmy mieszkanie. Zanim tam jakieś 
mebelki, coś tam, takie proste kupiliśmy. To zresztą to wszystko zostało 
tam. Nic takiego, taką jedną skrzynię mieliśmy większą, co tam te wszyst-
kie rzeczy, które mieliśmy ze sobą to tam zabraliśmy17. I ten rower. Tym 
rowerem jeździłem po tym korytarzu – długi taki korytarz był! 

Ale mieszkaliśmy tam tylko trzy dni. I w ogóle nie rozpakowaliśmy się, na 
takich siennikach spaliśmy. Bo na podwórku była sterta taka, gdzieś dwóch – 
trzy metrowych śmieci, bo to nikt nie wywoził. Tam, w pobliżu, gdzie ludzie 
mieszkali, to tam wszystko na to podwórko wyrzucali te śmieci. A w dodat-
ku jeszcze była taka organizacja, która przyjmowała tych emigrantów, oni  

17   Jeśli chodzi o regulacje dotyczące rodzaju i ilości rzeczy przewożonych z Francji do 
Polski, to co roku obowiązywały inne przepisy (odpowiednio z 20 II 1946, 28 XI 1946 
i z II 1948). Jednak wracający mogli wziąć cały swój majątek, wraz z meblami, jednak 
najprawdopodobniej bez zwierząt. Por. K. Ożóg, J. Śrutek, op. cit., s. 108.
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przygotowywali te mieszkania. Oni zabierali też meble z [opuszczonych – 
A.K.] mieszkań, co lepsze oczywiście. I były tutaj w Wałbrzychu takie dwa 
czy trzy składy, w takich dużych salach, i tam te meble były składowane. 
I później przydzielane były tym ludziom, którzy przyjeżdżali tutaj. I jak 
oni te meble zabierali, to później się za bardzo tymi resztkami, co tam 
były, to tym się nie patyczkowali, tylko żeby jakoś oczyścić mieszkanie – 
to wszystko brali i wzit, przez okno wyrzucali. I tak na podwórku to była 
taka sterta. I takie szczury łaziły. Dosłownie! Jak myśmy to widzieli, to 
nam strasznie się zrobiło. No i ojciec zaczął się rozglądać, gdzie by tu coś 
innego zdobyć. 

A tu w Wałbrzychu, w tej organizacji całej, która przyjmowała tych emi-
grantów, pracował nasz sąsiad z Francji. I mieszkał tu w Wałbrzychu i ojciec 
się z nim zgadał. I on mówi: „na Podgórzu – taka dzielnica jest tutaj w Wał-
brzychu – są mieszkania o wiele lepsze – mówi – i to tak przy lesie, bardzo 
ładnie, przyjemnie jest”. No i tam akurat faktycznie było puste mieszkanie, 
tylko że tam znowu, tam były dwa pokoiki małe! No i tam mieszkaliśmy 
chyba z półtora roku, dwa. I niedaleko nas tam, jeszcze mieszkał Niemiec. 
W takim starym mieszkaniu – taki bliźniak był. Tam zresztą całe osiedle 
jest takich bliźniaków. Stare oczywiście, to Niemcy wybudowali to w jakiejś 
takiej – bardzo oszczędnej formie. Niesamowicie. Bo to było – tak niby to 
wyglądało dosyć ładnie, a nawet ocieplane były deskami. Piętro, bo to pię-
trowe, to pierwsze piętro było takie – czarne deski były charakterystyczne, 
tak ułożone w zakładkę, jak dachówki. Dookoła. I one tam nadal są tak zro-
bione, o ile ktoś nie przerabia. Zresztą to tam wszyscy teraz pięknie ładnie 
ocieplili, przebudowali, rozbudowali i to całe osiedle jest nie do poznania 
z tym, jak ono wyglądało w 1947–8 roku. Tynki tam były układane – we-
wnątrz w mieszkaniu – do – taka trzcina była poprzybijana i na trzcinie 
były nakładane tynki. Tapety były stare, brudne! Pod tapetami takie robaki 
gnieździły się! No niesamowicie to było. Zresztą tu już starsze osoby były 
i widzieli, że i tak będą musieli opuścić te domy. 

To były zaniedbane te mieszkania tam. No ale ten Niemiec tam był, a oj-
ciec zaczął już pracować na kopalni, już rok pracował na kopalni, to zaczął 
się domagać lepszego mieszkania. I wzięli tego Niemca po prostu stamtąd 
wyrzucili. Dali mu mieszkanie – niedaleko, w takim gorszym, starym bu-
dynku. Ale tam dwa mieszkania też były, też taki bliźniak był. Ale też taki 
stary. I to przy samej drodze tam. I później, jak on wyjechał do Niemiec, 
to rozwalili to mieszkanie. Zresztą jeszcze nie tak zaraz, jeszcze tam jakieś 
5–6 lat mieszkali ludzie. 
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No i tego Niemca tam przerzucili na to drugie mieszkanie… Aha! Bo 
to było w ten sposób, że jakiś milicjant chciał tam to mieszkanie wziąć. 
A ponieważ to były mieszkania górnicze, to znaczy – kopalnia miała nad 
nimi opiekę, no to ojciec zaczął podskakiwać i jemu przyznali. I jeszcze 
później tam milicjant dwa dni przyszedł i straszył nas – że nas wyrzucą 
stamtąd. To pamiętam. No, ale to tam się wszystko uspokoiło i tam później 
mieliśmy dość ładne mieszkanie. No „ładne” w tym sensie, że przyjemnie 
tam – ogród dosyć duży był. Ale to siostra18 tam została, wszyscy jakoś się 
wynieśli, jak powyrastali. 

No a ja wstąpiłem do szkoły tutaj. Niedaleko stąd taka była szkoła. Z po-
czątku to, w tym roku, co – w 1947, kiedy tam wstąpiłem do tej szkoły, 
to była szkoła zawodowa, zasadnicza szkoła zawodowa. Ale zaraz na drugi 
rok zrobili z tego gimnazjum. I z początku to mieliśmy nawet jeden dzień 
praktyki. Tak że do zakładu pracy chodziliśmy na praktykę. Albo mieliśmy 
praktykę tam w tej szkole. Taką ślusarską, mechaniczną. I po gimnazjum 
powstało liceum dwuletnie. Tak że ja pięć lat siedziałem tam w tej szkole. 
A koledzy, którzy przyszli później, to znaczy – młodsze roczniki, to koń-
czyli czteroletnie. Bo to z kolei znowu przerobili na technikum czterolet-
nie. I ci kończyli z nami technikum czteroletnie, a my liceum dwuletnie 
kończyliśmy. 

To był 1952 rok. Maturę zdawałem wtedy. I składałem papiery do Wroc-
ławia, na Politechnikę Wrocławską. Ale była akcja u nas w szkole, kto chce 
to może do Związku Radzieckiego zdać egzaminy na politechnikę czy tam 
w ogóle na wyższe uczelnie. Jakoś mnie to nie bawiło, ja się nie zgłosiłem. 
I tam się zgłosiło z trzech czy czterech chłopaków. I taki odsiew był w szko-
le samej, na początku, i zakwalifikowali tylko jednego, a mieli mieć dwóch, 
dwóch miało dalej pójść. I dyrektor mnie zaczepił, mówi: »a dlaczego ty nie 
złożyłeś?«. A takiego fajnego dyrektora mieliśmy – świetny dyrektor był! 
I ja mówię: »a nie bardzo mi się chciało«. »Nie! – mówi – składaj zraz!«. 
No to poleciałem, nawet jeszcze tutaj nie miałem odpowiednich dokumen-
tów, musiałem tłumaczyć francuski akt urodzenia, bo francuski miałem, 
a tu nie było akurat w Wałbrzychu wtedy tłumacza, który by mi to zrobił. 
A był taki tłumacz w sąsiednim miasteczku – w Jedlinie. Ja do tej Jedliny 
pojechałem pociągiem, a z powrotem już nie było pociągu akurat, żebym 
mógł zdążyć jeszcze w tym dniu złożyć, bo to ostatni dzień był. I ja z tej 

1 8   Siostra pana Władysława urodziła się już w Polsce. 
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Jedliny pieszo wracałem tu do Wałbrzycha. Ale przyleciałem i złożyłem to. 
No i przyjęli mnie. Te następne etapy też złożyłem, zdałem. We Wrocławiu 
była taka selekcja później z całego Dolnego Śląska. A później w Warszawie 
zdawaliśmy egzaminy – normalnie tak, jak na polską uczelnię egzaminy 
były. Tam mieliśmy o tyle dobrze, że po tych, po tym egzaminie tutaj we 
Wrocławiu, to już jak do Warszawy nas zakwalifikowali, to tam mieliśmy 
cały miesiąc kurs przygotowawczy do egzaminu. Po prostu powtórkę tych 
wszystkich: z fizyki, z matematyki. I z języka rosyjskiego, no bo mieliśmy 
zdawać język rosyjski. Bo w szkole przecież mieliśmy też język rosyjski. Co 
charakterystyczne, miałem jedną trójkę z przedmiotów – z języka rosyj-
skiego! I dyrektor się śmiał, bo jak widział te moje dokumenty, mówi: »aha, 
no tak! Akurat pasuje«. No, ale jakoś to… 

Ten miesiąc później w Warszawie jakoś nas tam przygotowali. Najwięcej 
to właściwie nauczyliśmy się z matematyki i z fizyki, to nas tam przycisnęli 
porządnie. Bo były egzaminy i pisemne, i takie – no, słowne też. Tak że 
tam porządny egzamin był. Zresztą były te same mniej więcej pytania, co 
normalnie na politechnice. I później jeszcze wyjechaliśmy na tydzień do 
Gdańska. Gdańsk Oliwa. Tam, gdzie były takie duże internaty Politechniki 
Gdańskiej. I tam mieliśmy tylko język rosyjski. Jeszcze w dodatku kazali 
nam w internacie rozmawiać tylko po rosyjsku między sobą. Ubaw był! Tak 
jak sami byliśmy, to żeśmy się nabijali strasznie. Kaleczyliśmy ten język – 
tak bardziej po polsku niż po rosyjsku! No, ale to ubaw był wielki!

I wyjechaliśmy później do Rosji. Taki był cały pociąg – nas wyjechało 400 
studentów wtedy. Do Moskwy jechaliśmy. No to – oczywiście jechaliśmy tym 
międzynarodowym pociągiem. Tym rosyjskim. Te coupe, co oni mają. Każdy 
przydział jest z półeczkami do spania i tak dalej. No był wagon restauracyjny 
– tam pięknie nas poczęstowali. Pierwszy raz ikrę jadłem – kawior. I szynki 
najedliśmy się. Łojoj! Bo to przecież to wtedy – 1952 rok – to w Polsce tak nie 
bardzo było. Tak nam się to spodobało. W Moskwie byliśmy przez dwa dni, 
w takim też studenckim internacie mieszkaliśmy. Przyjęli nas w ambasadzie 
polskiej. Tak. Na takim tam przyjęciu – szampanem nas poczęstowali. Fajny 
był kolega, który z nami jechał do Donbasu. Bo tam ta cała czterystuosobowa 
grupa była rozdzielona po całym Związku Radzieckim. A był jeden taki ze Ślą-
ska, który kończył takie przyspieszone liceum – bo był górnikiem. Ale chłopak 
później na studiach to się tak wziął za naukę, to widać było, że on tak no – się 
wziął za to poważnie. Ale tam tak po śląsku zaczął przemawiać. Ubaw mieli-
śmy! Bo był taki troszeczkę, jakiś działacz musiał był młodzieżowy. No to jak 
wypił trochu tego szampana, to tam troszeczkę zaczął rozrabiać! 
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Pozwiedzaliśmy trochę Moskwę [przed przyjazdem do Doniecka – 
A.K.]. 

Studentka była jedna, córka ministra budownictwa. Jędrzejewska? Ję-
drzejewska, chyba tak19. Coś takiego. Ale bardzo zdolna. Ona była na geo-
logii, to na całym tym turnusie najlepsza była. Nikt jej tam nie mógł do-
równać. Rosjanie to ją podziwiali. Zawsze jak był koniec roku to dziekan ją 
zawsze wychwalał. A zresztą polskich studentów, nie chcę się chwalić, ale 
polskich studentów chwalili bardzo zawsze, tylko mówili: »za dużo chodzi-
cie na dziewczynki«! Ale tak mówili: »bardzo dobrzy«. Mówię, bo myśmy 
się bardzo łatwo integrowali ze wszystkimi studentami. Tam oprócz nas 
byli Węgrzy, Czesi. I później jeszcze, dwa lata potem Chińczycy przyjecha-
li. No Chińczycy… to w ogóle był ubaw z Chińczykami! Oni zresztą tyl-
ko między sobą tam, oni się z nikim nie integrowali. Czechów było tylko 
dwóch, ale tacy – spokojnoty takie, jeden fajnie grał na gitarze. Ale takie 
czeskie jakieś takie, nie wiem, jakieś śmieszne te piosenki. Był zawsze ubaw! 

Bo to oczywiście musieliśmy się zawsze popisywać. Bo tam te sprawy 
kulturalne to były bardzo propagowane. Aha! W tym mieście [w Doniecku 
– A.K.] jest duży teatr, opery – opery i balety, tak to oni nazywają. No opera 
tam była duża. I co miesiąc był taki koncert muzyki poważnej w takiej dużej 
auli, na uczelni. No i oczywiście to było – taki był wstęp, to omawiane było. 
Fajnie, bo propagowali tą muzykę poważną. Bo oprócz tego – ta muzyka 
lekka to była taka, jak to było wtedy w latach pięćdziesiątych, sześćdzie-
siątych. Właściwie pięćdziesiąte, bo to 1952 rok był przecież. Skończyłem 
w 1957. No a oni uważali, że to muzyka ta ludowa jest odpowiednia. 

I myśmy musieli też śpiewać. Ja na przykład śpiewałem w chórze, takim 
małym. Cztery osoby nas było. Czy pięć? Pięć. I tam te nasze piosenki, ta-
kie wesołe, bardzo przyjemne. A właśnie te nasze piosenki były najbardziej 
lubiane wśród Rosjan. To niektórzy to tam z kolei szukali w nas tych… za-
chodnich piosenek. Ja akurat i tam innych takich kolegów, akurat nikt się 
tak specjalnie tą rockową20 muzyką nie interesował. Mnie też nigdy to tak 
nie pociągało. Wprawdzie później dopiero z nią tak troszeczkę się zaznaja-
miałem, ale wtedy to jakoś do mnie nie docierało. Ja więcej wtedy właśnie 

19   W latach 1951–1956 funkcję ministra budownictwa sprawował Roman Piotrowski 
(1895–1988). Możliwe, że panu Władysławowi chodziło o Stefana Jędrychowskiego 
(1910–1996), który w latach 1951–1956 pełnił funkcję wicepremiera, a w latach 1956–
1968 przewodniczył Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. 

2 0   W latach 50. XX w. królował rock’n’roll.
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lubiłem tą muzykę poważną. Chodziłem na tą operę. No a te koncerty mie-
liśmy co miesiąc – i co miesiąc tam zawsze byłem. I tam – no ci z opery 
przychodzili najlepsi. Nie było tak, żeby oni sobie tak to odgrywali czy od-
puszczali. Całkiem poważne były, tak że przyjemnie było. 

No – studia były ciekawe, ja tam nie narzekałem na nic. Mieliśmy tylko 
jeden taki nieprzyjemny incydent w czasie studiów, bo kolega na zabawie 
noworocznej – był tam zaproszony, bo oni tam często prosili, tam było ta-
kie duże biuro projektów maszyn, budowy maszyn górniczych. A myśmy 
byli na takim wydziale – Budowy Maszyn Górniczych. I oni zaprosili aku-
rat dwóch z naszych, z naszego oddziału na taką zabawę i oni poszli tam. 
No tam trochę popili i jeden z tych naszych kolegów pokłócił się z gościem 
na temat Rokossowskiego. Bo ten zaczął się tam chwalić, że »my wam dali 
Rokossowskiego«, a on był taki, że nie bardzo tego Rokossowskiego kochał! 
No i się tak pokłócili, że tam – no, do bicia nie doszło, ale bardzo ostro. I on 
później się dosyć mocno spił i odszedł stamtąd. Poszedł do takiego pokoju 
gdzie, bo tam nie było żadnego jakiegoś miejsca, gdzie można było oddać 
wierzchnie nakrycie, tylko pokój był tam jeden i tam wszyscy się rozbierali 
i to leżało tak wszystko. On tam wszedł, bo chciał pójść – z powrotem do 
internatu wrócić. No ale był tak pijany, że zasnął tam i spał. I rano, nad 
ranem, jak ci zaczęli wracać, no to tam się do niego zaczęli czepiać. On 
w tym, jak się rozbudził – a to nerwus był straszny – i tam się zdenerwował 
jakoś widocznie. I jeszcze raz się pokłócili, doszło nawet do jakiejś szar-
paniny. No i… dobrze, że ktoś tam wszedł wtedy i rozdzielił to wszystko 
bractwo. Ale oni zrobili z tego wielki szum. I to polityczny. No bo nie mogli 
się doczepić, że on tam spał, tylko się doczepili, że mu się Rokossowski nie 
spodobał. Że przeciw Związkowi Radzieckiemu. I chłopaka wyrzucili [ze 
studiów – A.K.]. 

Bo nas [na roku – A.K.] była grupka dwudziestu gdzieś studentów, to 
przed nami, o rok wcześniej zaczęła inna grupa – gdzieś około piętnastu ich 
było, mniej. I, jak zaczęły się te targi, z konsulatu przyjechał z Moskwy at-
taché wojskowy, bo to oni mieli pieczę nad studentami. No to zaczęli tam 
domagać się ukarania. No myśmy, cała grupa, wystąpili przeciw. I już my-
śleliśmy, że wszystko będzie w porządku. Ale tamta grupa, która była przed 
nami, zgodziła się, żeby go wyrzucić. No to tamten, jak miał takie poparcie, 
ten z całego ataszatu, co przyjechał – nawyzywał nas strasznie. Ale myśmy 
twardo stali, że to co? Nic takiego się nie stało. Ale mówi: „Rosjanie naci-
skają”. No i faceta wyrzucili. I z początku, pół roku miał tutaj kłopoty na 
Śląsku, on ze Śląska był, go nie chcieli na uczelnię przyjąć. Ale w końcu 
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później przyjęli go, skończył tu w Polsce. No miał pół roku, właściwie to 
cały rok miał zepsuty – bo pół roku tam i pół roku później tutaj w Polsce. 
Tak że na następny rok go przyjęli. 

A tak to była bardzo fajnie tam. Przyjemnie było. Bo myśmy bardzo do-
bre warunki mieli. Z początku myśmy mieli to najwyższe stypendium, któ-
re Rosjanie otrzymywali, jeśli mieli same piątki i to przez cały okres. 500 
rubli. A tak to otrzymywali trzysta dwadzieścia. W tym trzeba było opłacać 
ten internat. No i jedzenie też. A nam oprócz tego, jeszcze ambasada doło-
żyła 320. Tak że my te 320 to mieliśmy na luźne wydatki. Tak że tam kole-
dzy niektórzy to nawet motory sobie kupili. No. Tylko jeden to źle na tym 
wyszedł, bo miał wypadek i to tak paskudny, że pół roku leżał w szpitalu. 
Miał pękniętą miednicę, złamaną nogę. Tak wjechał pod ciężarówkę to go 
poharatało strasznie. No ale tak to było wszystko w porządku. Bo on tam 
leżał w tym szpitalu, ale uczył się, tak że egzaminy zdał później. Tylko na 
zdrowiu ucierpiał. 

I – jak przyjechałem później po studiach, to tutaj się zgłosiłem… Aha! 
Mieliśmy skierowania do pracy. Bo wtedy były skierowania. Dostałem dwa 
skierowania, do wyboru. Jedno tutaj do biura konstrukcyjnego – tu w Wał-
brzychu było takie duże biuro konstrukcyjne, też dla przemysłu węglowego 
– urządzenia różne, konstrukcje i tak dalej. Tutaj było. I drugie do Torunia. 
Tam jest jeszcze nadal taka fabryka aparatury i urządzeń elektrycznych. 
Ale mi się tam do Torunia nie bardzo chciało. Mówię: będę się tam sam 
tułał. A tu w Wałbrzychu mam samych znajomych wszędzie. I w tym biu-
rze konstrukcyjnym kupę znajomych było, bo kończyli tutaj te – razem ze 
mną tą szkołę, a później kończyli Politechnikę Wrocławską i tutaj praco-
wali. A niektórzy tylko po technikum, po gimnazjum. Ale tutaj pracowali. 
Tak że, tak że tutaj dużo znajomych było. Ale później ja poszedłem do biura 
konstrukcyjnego i oni mówią: »No! To dobrze. Ale niech pan przyjdzie za 
tydzień to zobaczymy co panu tutaj zaproponujemy«. To ja poszedłem do 
fabryki, która tutaj była obok. I tam też kupa była znajomych. I zostałem już 
w tej fabryce. I 41 lat w niej przepracowałem. […] Wszystko to jest związane 
z tym, że człowiek był młody i dobrze to wspomina! [śmiech – A.K.]. 

[Maria Ząbek] – „A myśmy się poznali przez koleżankę moją z pracy. 
A ona była sąsiadką ich. Urządzili nam zabawę. I na zabawie, jakśmy się 
zobaczyli, to mąż mi się w ogóle nie spodobał. Koleżanka się pyta: »No i jak 
on ci się podoba?«. E! Ale, jak przyszła taka dziewczyna go poderwać – od 
razu mi się spodobał! Dawniej to były takie białe tanga. Jakieś białe tango, 
ja tam zagadana, w ogóle nie słyszałam, że coś takiego ogłaszali, zresztą… 
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tam specjalnie jakoś nie byłam zakochana od razu… a tu patrzę, ta kurczę 
przyszła! No i później już go nie puściłam! Tak się złożyło, że ja pracowałam 
z sąsiadką, z ich sąsiadką – domy tak naprzeciwko siebie. To się dobrze znali.

 Tam wszystko na tym osiedlu, na Podgóru, tak się nazywa ta dzielnica: 
Podgórze, to sami Francuzi. Teściowa to co poniedziałek, taki klub kawiar-
niany był i one się spotykały, te kobiety z Francji i sobie tam przy ciastkach, 
przy kawie. Co poniedziałek. Mnie się podobało, jak tam te babcie się na tą 
kawę zbierały, po francusku rozmawiały. [Wtedy – A.K.] po sklepach nic 
nie było, ja kupiłam takie jakieś pierze na becik. I one się zebrały i to pierze 
rwały. I potem po francusku rozmawiały, śpiewały po francusku. I to miały 
zajęcie – nie tylko ten klub kawowy, ale jeszcze to pierze darły”.

[Władysław Ząbek] To mieszkanie był, to nie był jakiś klub. To było 
w mieszkaniu. Tak się utarło, że już wiedziały, że co poniedziałek tam się 
trzeba spotkać. No bo to same, przeważnie to wdowy były. Ci mężowie gór-
nicy poumierali. No a one same były. I po francusku rozmawiały.

Tutaj na przykład u nas, jest taka dzielnica Biały Kamień. To mię-
dzy sobą nigdy nie mówili „Biały Kamień” tylko Blanc Caillou! Młodzi 
w apaszkach chodzili. Tak! To był taki rozpoznawczy znak. A czy różnili 
się ubiorem? No może tak, troszeczkę byli lepiej ubrani, bo to raz, że tam 
z zachodu przyjechali, a tutaj z kolei bardzo dużo było osób ze wschodu. 
To jednak tą różnicę się tam widziało. Ale ja wiem? Ja tak bardzo na to 
nie zwracałem uwagę! Ja zwróciłem uwagę – i zresztą to wszyscy na to 
zawsze mieli jakiś taki punkt, że te apaszki, nie? To na pewno musiał być 
w Francji! Bo miał taki tu zawinięte. Nawet latem. Taką jakąś – no właśnie 
– leciutką apaszkę. A na najbardziej to się rzucali w oczy, że po francusku 
zawsze mówili. Tutaj tramwaje jeździły. To to po tych tramwajach to to 
ta komunikacja między tymi osiedlami, to była dosyć sprawna. No – na 
tyle sprawna, tam się czekało i tak dalej, no ale były te tramwaje jeździły. 
No to było słychać ten język francuski. Niektórzy specjalnie po francusku 
rozmawiali, żeby się pokazać!

Ja do tej pory mówię po francusku ale… lepiej rozumiem. Rozumiem 
wszystko. 

W 1955 r. w Polsce był tzw. światowy dzień młodzieży, festiwal światowy, 
dzień młodzieży w Warszawie. A, zapomniałem o tym powiedzieć, bo to 
było za czasów studiów. I ja na ten festiwal się załapałem. Nie jako delegat, 
ale jako tłumacz. I to tak fantastycznie się złożyło, że to tak do Polski jako 
pomoc w organizacji przyjechało gdzieś 200 autobusów ze Związku Ra-
dzieckiego. Bo to był 1955 rok! Polska wtedy była bardzo… nie do porówna-
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nia z tym co teraz jest, nie? A kierowcy wszyscy Rosjanie byli. I ja właściwie 
to miałem być tłumaczem przy tym całym transporcie. A oni, akurat tam, 
gdzie mnie tam dali, gdzie mnie przeznaczyli, to przyjechała cała francuska 
delegacja – 200 osób. I oni wozili tą delegację francuską po tych różnych… 
bo to przecież trwało, ja wiem? Tydzień – dwa tygodnie? Już teraz nie po-
wiem, to tak dawno było. Takie spotkania różne były. Oczywiście – wystę-
py, bo tych delegatów, tych – powiedzmy – działaczy, to było mało, a naj-
więcej to było takich różnych młodzieżowych grup: tanecznych, chórów. 
O, na przykład z Gruzji był fantastyczny zespół taneczny – balet gruziński. 
No i niesamowity, to ci byli – młodzież była, ale z tego oficjalnego zespołu 
gruzińskiego – baletu. Tańca i baletu gruzińskiego. No i tak dużo było – 
tam masa była takich różnych zespołów. No to ja właściwe byłem wśród 
tej francuskiej delegacji, no i z tymi kierowcami rosyjskimi. A właściwie to 
tam tych kierowców to z nimi prawie wcale nie byłem, ja przez cały czas się 
opiekowałem grupami francuskimi. Zresztą oni dwa tygodnie przed tym 
festiwalem, zebrali nas tych tłumaczy. I ponieważ była grupa francuskich 
tłumaczy, to ja do nich przystąpiłem – mówię: »przecież ja nie muszę się 
uczyć rosyjskiego, czy tam sobie poprawiać ten rosyjski« – bo po dwóch 
latach to ja już po rosyjsku mówiłem normalnie – bo musiałem. O tam nie 
było mowy o tym – człowiek musiał. 

I ja po tych dwóch tygodniach, to ja po francusku mówiłem tak, jak 
Francuz. Bo tam z nimi, jak rozmawiałem, to oni nie poznawali, oni się 
często pytali: »A skąd ty jesteś?«. Nawet, a ja im jeszcze powiedziałem, że 
tam ze Związku Radzieckiego – to już w ogóle było! Tak że faktycznie. 

A miałem taki wypadek, tam, zanim jeszcze byłem na tym festiwalu, 
przyjechała akurat taka grupa Francuzów tam do Doniecka. Tak jakoś to 
nie było o tym mowy, czy ja nic nie słyszałem? Ale spotkałem ich tak w mie-
ście – tam spacerowaliśmy i słyszałem, jak oni rozmawiają. I podszedłem 
do nich i zacząłem z nimi trochę rozmawiać. Tak mnie zatkało, że czasem 
to ja nie wiedziałem: jak? Co? Dosłownie nie umiałem się wypowiedzieć! 
Bo to było w trakcie uczenia się tego rosyjskiego, nie? O francuskim języku 
to w ogóle nie było mowy. Tak że to jakoś tak – odeszło ode mnie całkiem. 

A później drugi raz byłem, miałem jeszcze znowu taki właśnie przypadek, 
że zauważyłem, jak się jest w takim anturażu, można szybko z powrotem 
zdobyć te wszystkie językowe rzeczy. Bo byłem na winobraniu. I to trwa-
ło gdzieś jakieś dwa tygodnie. Właściwie to nawet, na same winobranie to 
byliśmy tydzień, ale później czekaliśmy, bo skończyło się winobranie, oni 
później mówili: »no może jeszcze was zatrudnimy. Poczekajcie, jeżeli macie 
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taką możliwość«. No to ja pojechałem tam do swojej rodziny. I tam u nich 
przesiedziałem prawie tydzień. Ale nie przyjęli nas, bo powiedzieli, że »a, 
już nie mamy takiej potrzeby«. Ale przez ten tydzień czasu to tam z Fran-
cuzami miałem bardzo często do czynienia. Trzeba było rozmawiać, trzeba 
było kolegom tłumaczyć, bo akurat tylko ja jeden byłem wśród tych. Myśmy 
pojechali w czwórkę samochodem. I to oni nie znali języka francuskiego. To 
szybko jakoś mi to wróciło z powrotem, mogłem dosyć swobodnie mówić. 
A teraz też czuję, że jak czasem chcę coś powiedzieć, to oj! Muszę szukać 
pół godziny. Jakieś słowo mi ucieknie i koniec! Się zatkam.

Ale na winobraniu byłem w 1981 r., a w 1969 to nas zaprosiła rodzinka. 
Wypisali nam takie zaproszenie, przysłali nam tutaj ten bilet i tak dalej – 
no bo to inaczej nie można było. Tak że tam pojechaliśmy wtedy. Oni do 
nas – w 1968 oni u nas byli. Jakiś tydzień czasu. To tam – u mamy, tutaj to 
zaglądali. Ale tam mieszkali u mamy. No jeszcze przedtem byli też kilka 
razy. Oni tak przyjeżdżali tutaj od czasu do czasu. Chyba ze trzy, cztery 
razy byli w Polsce. Tu dziadek nawet był – ojciec mojej mamy. On miał 
w Bochni gdzieś – w pobliżu jakiejś wiochy – miał tam jakiś kawałeczek 
pola i stodoła jakaś była. I koniecznie chciał, żebym ja to przyjął. Ja mó-

Zdjęcie klasowe, 
szkoła dla 
chłopców 

w Méricourt 
(Pas-de-Calais, 

Północna 
Francja). Początek 

lat 40. XX w.
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wię: »Dziadku! Po co mnie to potrzebne! Ja nie chcę!«. No i oczywiście 
on tam później mówi: »A to dobra, to zostawię to tym, którzy używają, 
mówi, i niech oni to mają«.

A we Francji została siostra mojej mamy i siostra mojego taty. I brat 
mamy. Bratu mamy się najlepiej powodziło, bo on z początku pracował 
i jako taki pracownik zdawał różne kursy i tak dalej, i zrobił inżyniera 
w końcu. No. Pracował w dużej fabryce budowlanej, która budowała domy. 
Mieli piękną willę. Ja u nich byłem, jak on z pierwszą żoną brał ślub. To tak 
miałem wtedy 5–6 lat. Gdzieś takie zdjęcie stare było, gdzie tam jestem taki 
maluch. I z tego wesela to pamiętam, że taki rozgardiasz był, ale nic tam 
konkretnego z tego nie wiem. Polkę miał, żonę, pierwszą żonę – to było 
przed wojną, gdzieś tam się spotkali. Ale później po wojnie, już nie pamię-
tam, w którym roku, gdzieś w latach chyba 70., zmarła ta żona. I on ożenił 
się z Francuską.

No ta siostra mamy zmarła. Jej córka, z którą ja bardzo tak się przyjaźni-
łem, kuzynka moja, też dość szybko zmarła i brat jej też – dosyć długo jeszcze 
prowadziliśmy korespondencję i coś przestał. Bo on też już nie żyje. Mąż tej 
mojej kuzynki też zmarł. A wtedy, jak byłem u nich, to pierwszy raz jadłem te 
– ślimaki. Bo ona tam przyrządziła tak, mówi: »zrobię ci coś francuskiego«. 
Bo to była najmłodsza córka tej mojej ciotki. Ona jeszcze nieźle mówiła po 
polsku, a miała męża Włocha. Ale ciotka to po francusku w ogóle nie mówiła!

Ciotka, jak ja byłem u niej, co czekałem, czy ewentualnie tam nas za-
trudnią jeszcze, to tam jeszcze istniało takie domowe dostarczenie różnej 
żywności – i jeżdżą tam na takich rowerkach, czy na takich malutkich sa-
mochodzikach, ona sobie zamawiała zawsze tam coś. To nie jest dużo dro-
żej niż, powiedzmy, w sklepach. Po tych osiedlach tak tam tak jeżdżą tak. 
To jakoś się już kiedyś, dawno – zaraz po wojnie to tak jakoś rozkwitło i da-
lej się utrzymuje. I tam dość z tego korzystają. Zresztą to przed wojną na-
wet kiedyś, ja pamiętam, przed wojną jeszcze byłem małym chłopcem. By-
łem u dziadków. Oni jeszcze w Lille, w samym Lille nie mieszkali, tylko na 
wiosce pracowali, na takiej dużej fermie. Mieli taki ładny, mały domeczek 
i tam ja na wakacje pojechałem. To było jeszcze przed wojną – to był gdzieś 
1939 czy 1938 rok… To tam właśnie do nich zawsze dojeżdżał z chlebem, 
z bułkami świeżymi, raniutko. No to był jeszcze przed wojną było. Mleko 
też. Mleko i chleb, i bułki. No ja zawsze za tymi bułkami tam polowałem. 
I jak dziadek zwoził słomę, czy tam siano, to ja zawsze z nimi poszedłem 
i później na ten wóz na górę wchodziłem. Babcia zawsze: »Gdzie ty tam! 
Spadniesz stamtąd!«. Dziadek mówi: »Dobra, dobra, nic mu się nie stanie«. 



262

A n n a  K u r p i e l

A dziadek mnie kiedyś przerobił. Ale we Francji jeszcze też. Dziadek 
w czasie okupacji – no – pracy też już nie miał, to handlował. Tu gdzieś coś 
z tego, tam gdzieś coś handlował, z Niemcami handlował. I jak Amerykanie 
wkroczyli, to się bał, żeby go nie zatrzymali – Francuzi – bo tam Ameryka-
nie to na to nie zwracali uwagi, ale Francuzi byli na początku tacy – przecież 
tego – Maurice’a Chevalier zamknęli, bo z Niemcami śpiewał w knajpach21. 
Potem wypuścili go zaraz. To słynny francuski śpiewak, przecież on był 
taki popularny i we Francji, i do Stanów Zjednoczonych nawet wyjeżdżał. 
I dziadek przyjechał do nas. I mieszkał u nas z pół roku. Mówi: »Zanim się 
tam – mówi – uspokoi – mówi – to ja u was pomieszkam«. No ale nie chciał 
tak siedzieć bezczynnie i zatrudnił się u takiego przedsiębiorcy, który roz-
woził węgiel . Rozwoził węgiel w takich wozach – końmi. I to było w 1944, 
bo Amerykanie wylądowali w 1944 r., w maju22. To był 1944 rok. To jeszcze 
rozwozili węgiel takimi platformami – konie ciągnęły te platformy. I kiedyś 
on tą platformę gdzieś tam zostawił i z tymi końmi wracał. I gdzieś mnie 
spotkał. I mówi: »Co? – mówi – może byś się chciał przejechać na koniu?«. 
Ja mówię: »Chętnie!«. Ja na to, jak na lato! Bach na tego konia, jakoś tam się 
wdrapałem. A on – nie wiem? – mechanicznie chyba – bach! – tego konika 
uderzył. A ten konik poleciał! Dawaj! I główną ulicą w tym miasteczku. 
Tam wybrukowana ta droga. Nawet nie asfalt, tylko że dosyć równa [na-
wierzchnia – A.K.]. A on podkuty przecież. Hlow, hlow, ja żem ledwo się go 
tam trzymał! Ale dobrze, że on tam tą ulicą, jakoś tak cwałował, biegał tak 
lekko sobie, przy samym krawężniku tak galopował. I naraz chce skręcać, 
a ja go ciągnę, żeby on nie skręcił, a on nie – twardo. A on akurat doleciał 
do tej swojej stajni. Do stajni doleciał! I do stajni ciągnął! I do stajni ciach 
– tam się zatrzymał! W strachu byłem niesamowitym, że on mnie zrzuci, 
albo gdzieś tam wpadnie na coś… Ja mówię: »No, dziadek!«, a on mówi: »ale 
co się stało?«. 

No. Dziadek to był! Ale o mało bym się przez dziadka nauczył palić pa-
pierosy. No bo dziadek tak wszystko – różnymi rzeczami się zajmował i od 
Amerykanów papierosy skupował. Później sprzedawał. Oczywiście na tym 
zarabiał – bo jak pojedynczo sprzedawał, czy po kilka, to zawsze więcej 

2 1   Maurice Chevalier (1888–1972) – piosenkarz i aktor, został oskarżony o kolaborację 
z nazistami, przede wszystkim z powodu jego wyjazdu do Niemiec, gdzie występował 
w obozach jenieckich (por. http://metromsn.gazeta.pl/Gwiazdy/1,135233,12956671,K
ulturalna_kolaboracja_z_hitlerowcami__Jak_francuscy.html) [23.05.2014].

2 2   Alianci wylądowali we Francji 6 VI 1944 r.
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wychodziło. Amerykany to tak z początku handlowali wszystkim, co tyl-
ko mogli. Oni tam mieli przecież zaopatrzenie takie. To ten czarny handel 
to tam kwitł! I ja mówię, że »ty jak tak sprzedajesz, to daj mnie – ja będę 
sprzedawał. Jakoś zarobię sobie!« I jak miałem papierosy, to zacząłem palić. 
Miałem wtedy 12 lat. Jak mnie ojciec złapał przy tym. I wlał mi. To przesta-
łem. Ale dobrze, bo przestałem palić i nie palę i nigdy nie paliłem. A tam to 
już tak: »Amerykany«! Co to było!

Moi rodzice cały czas myśleli o powrocie do Polski. Szczególnie ojciec. 
Prawie, prawie cała rodzina została tam we Francji. A ojciec twardo – on 
w 1946 r. już byśmy przyjechali, ale mówiłem – trochę go wstrzymali, żeby 
pracował społecznie.

A ja? Ja byłem nastawiony dobrze, jakoś nie miałem nic przeciwko. 
Dopiero, jak tutaj przyjechałem, to troszeczkę żałowałem. Ale stamtąd 
jak wyjeżdżaliśmy, to nie – nie miałem nic przeciwko. Jeszcze zobaczy-
łem – tam wychodziła gazeta polska. I było takie zdjęcie z Wałbrzycha, 
takie – tam nawet widocznie stamtąd musiało być robione, gdzie miesz-
kamy tam – bo to jest na takiej górce – widać całą panoramę Wałbrzycha. 
Tego – tutaj nie, tylko to centrum – stary Wałbrzych. I tam kościoły. No 
a za panoramą Wałbrzycha widać góry. Lasy, góry. Mnie to zmotywowało. 
Tam myśmy mieszkali przecież w takiej… do lasów daleko. Tam był tylko 
taki lasek mały, a reszta to kopalnie, zabudowania, przemysł. Nic takiego 
ciekawego nie było. 

Mnie się tylko podobało to, że tu ładnie jest – no – pejzaże piękne, góry, 
lasy. To byłem bardzo z tego zadowolony. I chodziłem po lasach ciągle. Ale 
raził mnie trochę ten brak takiej… niski poziom cywilizacji. W porów-
naniu z Francją. Chociaż to troszeczkę tak za bardzo zaakcentowane, bo 
tam, gdzie myśmy mieszkali to znowu też nie były wielkie cymesy. Ale tam 
jednak był porządek. A jak myśmy przyjechali to tu, ten nieporządek był 
powszechny. No wszędzie – wtedy, bo powiedzmy później się troszeczkę 
to poprawiło, ale z początku to tych śmieci, tego wszystkiego! Bałagan był 
niesamowity! I to to raziło. Bo tam – chociaż to były same dzielnice ro-
botnicze, ta czyściutko było, bardzo fajnie i porządeczek był. Tam – to się 
tak utarło, jeszcze sprzed wojny. Bo to były osiedla górnicze, nad którymi 
właściwie opiekę miała kopalnia – chociaż ona była prywatna. I tam była 
taka jakby miejska straż. Na rowerze [strażnik – A.K.] jeździł i pilnował. 
Czy jest czysto, czy dzieciaki nie rozrabiają. Jak tam przecież – do szkoły 
wszyscy musieli chodzić, nie? Nie było tak, żeby ktoś nie chodził do szkoły. 
I jak widział, że w czasie szkolnym jakiś dzieciak się gdzieś tam kręci – to 
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on to zaraz robił z tego – no małą aferę po prostu. Szukał rodziców i pytał 
się dlaczego, jak tego. I to nie popuścił!

Na wagary się chodziło, gdzie ten strażak nie łaził nigdy. Później oczy-
wiście, jak już tak miałem 12–13 lat, w tym okresie. Poza naszym miastecz-
kiem była taka rzeczka – kanał właściwie. Bo we Francji dużo w ogóle ka-
nałów takich, gdzie barki pływały. Tam bardzo dużo tych barek było. I tam 
taki lasek mały był, jakiś staw – to myśmy tam często chodzili. A to od 
szkoły i od tego miejsca, gdzie mieszkaliśmy, to było dobre 3–4 kilometry. 
Trzeba było iść daleko. Bo akurat dookoła tego miejsca, gdzie myśmy byli, 
to nic takiego nie było. No – osiedla duże były, bardzo rozległe. Z jednej 
strony jedna kopalnia, z drugiej strony druga. Troszeczkę dalej trzecia ko-
palnia… 

Z początku żałowałem troszeczkę [wyjazdu z Francji – A.K.]. Jak ze 
szkoły wracałem do domu to często brałem kozy, mieliśmy kozy w domu 
i tam tak zaraz takie łąki są, las. I z tymi kozami szedłem tam. No i tam 
jak siedziałem z tymi kozami, to często albo miałem jakąś książkę, czyta-
łem, albo myślałem jak to we Francji pięknie było. Ale teraz już nie tęsknię 
za Francją. Nieszczególnie. Ja bym tam czasem może pojechał tak pozwie-
dzać. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że będąc tyle lat we Francji to 
człowiek – tam właściwie prawie wszyscy, bo to nie tylko ja – ale właściwie 
nie znamy tej Francji. Myśmy tylko siedzieli w tym Pas-de-Calais… A Fran-
cja jest taka piękna! I nie mieliśmy o tym pojęcia… 



Władysław Ząbek was born and raised in France, in Pas-de-Calais depart-
ment, as a child of Polish emigrants who had come to France looking for 
work. After the Second World War he returned to Wałbrzych in Poland 
together with his parents, where he still lives.

Władysław Ząbek describes mostly his daily life in a mining town in 
the north of France, dominated by Polish immigrants, he speaks about 
a Polish school, friendly relationships and the lifestyle of Poles in France. 
A significant part of the account is dedicated to the years of war and Nazi 
occupation of France.

The next stage of Władysław Ząbek’s life was his return to Poland, to 
post-war Lower Silesia, which at that time was a national and religious 
melting-pot. The account shows the difficult beginnings of life in the 
unknown homeland, issues of Wałbrzych’s reconstruction after the war, 
the housing situation but also about the habits of re-emigrants from Fran-
ce, who constituted a distinct group in the post-war Wałbrzych and the 
region.

Another important fact in Ząbek’s account is the time of studies in 
Donieck in the Ukrainian Soviet Socialist Republic which he started fol-
lowing the advice of the headmaster of his secondary school. During his 
studies, Władysław participated in the Fifth World Festival of Youth and 
Students in Warsaw (1955) as a French interpreter. It was one of many sig-
nificant events connected with his contact with France and the French 
language after his return to Poland proving that the childhood and tee-
nage years spent in France had an impact on his life.

(Un)usual biography 
of a re-emigrant from 
France

Edited by  
Anna Kurpiel
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Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym 
Tokarczukiem, rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył 
Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów–Kraków 2013, Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Pa-
pieski Jana Pawła II w Krakowie, ss. 152

Książka ze wspomnieniami arcybiskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka, 
wydana przez rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uni-
wersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie powstała na podstawie zapisu 
rozmów, które w lutym i marcu 2011 r. przeprowadził z nim Mariusz Krzysz-
tofiński. Jest to drugie, poszerzone wydanie publikacji o rok wcześniejszej. 
 We wstępie (s. 13) autor odnotował, że rozmowy zostały autoryzowane 
przez I. Tokarczuka kilka miesięcy po ich zarejestrowaniu, a w ciągu ko-
lejnych spotkań uzupełniano kwestie szczegółowe. Zgromadzony mate-
riał został uporządkowany w rozdziały tematyczne, które odzwierciedlają 
poszczególne etapy życia rozmówcy. Są to kolejno: „Rodzina, dzieciństwo, 
edukacja” (s. 15–27), „Okupacyjne losy. Pierwsze lata kapłaństwa” (s. 28–46), 
„Początki posługi biskupiej. Geneza nielegalnego budownictwa sakralne-
go” (s. 47–58), „Trudne duszpasterzowanie” (s. 59–72), „Ludzie i sprawy” 
(s. 73–84), „Działalność duszpasterska poza diecezją” (s. 85–91), „Spotkania 
z bł. Janem Pawłem II” (s. 92–97), „Świadectwo o męczeństwie bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki” (s. 98–105) oraz „Wsparcie dla opozycji” (s. 106–124).
 Urodzony w 1918 r. w Łubiankach Wyższych Ignacy Tokarczuk wychowy-
wał się w rodzinie rolniczej, która wielkim staraniem wykształciła go najpierw 
w pobliskim Zbarażu, a później w Seminarium Duchownym we Lwowie, które 
kończył już pod okupacją. Po święceniach kapłańskich w 1942 r. objął parafię 
w Złotnikach, gdzie na początku 1944 r. cudem ocalał z napadu banderowców, 
by do końca wojny służyć posługą we Lwowie. Po wojnie trafił do parafii w Ka-
towicach i doktoryzował się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Z pracy 
na tej uczelni zrezygnował w 1952 r. na znak protestu przeciw wprowadzeniu 
na KUL-u organizacji ZMP. Następnie trafił do Olsztyna, gdzie m.in. prowa-
dził duszpasterstwo akademickie, organizując bez zgody władz pielgrzymkę 
studentów do Częstochowy (w 1958 r.). Za to władze sprzeciwiły się objęciu 
przez niego olsztyńskiej parafii. Jego działalność duszpasterska i opozycyjna 
rozwijała się w pełni od 1966 r., kiedy w tajemnicy przed władzami objął biskup-
stwo przemyskie, a następnie rozpoczął program budownictwa sakralnego, 
w ramach którego w latach 1966–1993 powstało ponad 400 kościołów. Bardzo 
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aktywnie (moralnie i materialnie) wspierał też opozycję antykomunistyczną, 
słynął z bezkompromisowych kazań, a władze przedstawiały go w Watykanie 
jako osobę stojącą na przeszkodzie normalizacji stosunków między państwem 
a Kościołem. Już po upadku komunizmu, w roku 1992, został arcybiskupem 
metropolitą przemyskim, odznaczony licznymi tytułami naukowymi i na-
grodami za działalność społeczną, a w 2006 r. Orderem Orła Białego. Zmarł 
29 grudnia 2012 r. w Przemyślu, a pośmiertnie został upamiętniony przez Se-
nat RP jako jeden z najwybitniejszych hierarchów Kościoła rzymskokatolickie-
go w powojennej Polsce.
 Nie ma zatem wątpliwości, że zaprezentowany w książce materiał bio-
graficzny dotyczący tak ciekawej postaci jak abp I. Tokarczuk wart był opra-
cowania i wydania. Zdaniem M. Krzysztofińskiego „prezentowana książka 
wpisuje się w nurt coraz bardziej docenianej tzw. historii mówionej” (s. 14). 
Ta jednak wydaje się przez niego dość swobodnie rozumiana: jako chyba 
każda rozmowa o charakterze autobiograficznym, bez względu na jej me-
todologiczne podłoże. We wstępie M. Krzysztofiński informuje jedynie, że 
podczas opracowania z wypowiedzi wyeliminowano powtórzenia. Czytelnik 
nie dowiaduje się natomiast, jak daleko osoba przeprowadzająca wywiad in-
gerowała w jego strukturę i jak ta struktura pierwotnie wyglądała. Dotyczy 
to zarówno etapu tematycznego porządkowania opowieści, jak i redakcji po-
szczególnych wypowiedzi. We wstępie zabrakło również informacji o tym, 
jak przebiegały wspomniane rozmowy z abp. Tokarczukiem. Czy pozosta-
wiono mu możliwość stworzenia swobodnej narracji autobiograficznej, która 
była później uzupełniana szczegółowymi pytaniami? Wydaje się to stanowić 
metodologiczne minimum, pozwalające zaliczyć źródło do kategorii historii 
mówionej sensu stricto. Układ pytań i odpowiedzi w opracowaniu wskazu-
je natomiast, że rozmowie bliżej było do dziennikarskiego wywiadu niż do 
oral history. Co jednak godne pochwały, w przypisach autor zaznaczył, któ-
re informacje – wplecione w opracowaniu w odpowiedzi abp. Tokarczuka 
– zostały pozyskane podczas późniejszych rozmów, zarówno z samym arcy-
biskupem, jak i z innymi osobami z jego otoczenia, oraz kiedy te informacje 
pozyskano. Wydaje się, że autor opracowania zachował również indywidual-
ny styl wypowiedzi abp. Tokarczuka. Oznaczył też własne (nieliczne) dopiski 
uzupełniające wypowiedź o często pomijane w mowie potocznej części zda-
nia, a także miejsca, z których wycięto fragmenty wypowiedzi Tokarczuka. 
Przy tym ostatnim możemy się jednak jedynie domyślać, czy były to wspo-
mniane powtórzenia, czy może fragmenty przeniesione do innych części 
wywiadów. Materiał biograficzny został też obszernie opatrzony przypisami  
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rzeczowymi i bibliograficznymi, co wskazuje na pogłębioną kwerendę. Za-
brakło w nich bliższej lokalizacji pojawiających się w rozmowie miejscowości, 
informacji o niektórych osobach, a w wielu miejscach odniesień do dat wyda-
rzeń, o których opowiada abp Tokarczuk, czy wyjaśnień wydarzeń i kwestii, 
które dla nie-historyków mogą pozostać niezrozumiałe.
 Ciekawy wydaje się postulat M. Krzysztofińskiego „przeprowadzenia 
rozmów z osobami, które na różnych polach współpracowały i podzielały 
poglądy abp. Tokarczuka, jak również z tymi, którzy mieli odmienne zda-
nie” (s. 14)1. Można jednak przypuszczać, że i tu chodziłoby bardziej o wy-
wiad dziennikarski, niż o autobiograficzną narrację wzbogaconą o kwestio-
nariusz dotyczący I. Tokarczuka.
 Publikacja, oprócz przedmowy – listu abp. Tokarczuka z 2 kwietnia 
2012 r. do czytelników publikacji (s. 7) – zawiera również aneks (s. 125–143), 
w którym znalazły się trzy teksty: homilia wygłoszona przez bp. Edwar-
da Frankowskiego na jubileusz 70-lecia kapłaństwa Ignacego Tokarczuka, 
który przypadał 24 czerwca 2012 r., oraz dwie homilie na okoliczność uro-
czystości pogrzebowych arcybiskupa, wygłoszone przez E. Frankowskiego 
i Kazimierza Ryczana. Wydawcy zamieścili w książce również wykaz skró-
tów stosowanych w opracowaniu oraz indeks osób.
 Wielkim atutem książki jest bogaty materiał ikonograficzny liczący po-
nad 100 reprodukcji, opublikowany zarówno we wprowadzeniach do po-
szczególnych rozdziałów, jak i w oddzielnym, kolorowym dodatku. Zna-
lazły się w nim m.in. zdjęcia oraz kopie dokumentów z prywatnego archi-
wum Ignacego Tokarczuka, zdeponowanego w Instytucie Teologicznym 
w Sandomierzu (m.in. zdjęcia rodzinne ze Zbaraża i świadectwa szkolne), 
z Instytutu Pamięci Narodowej (tu m.in. zdjęcia z uroczystości kościelnych 
wykonywane przez funkcjonariuszy SB) oraz ze zbiorów licznych instytucji 
i osób prywatnych, z którymi biskup miał styczność zwłaszcza w ostatnich 
kilkunastu latach swojej duszpasterskiej aktywności.

K a t a r z y n a  B o c k- M a t u s z y k
Wrocław

1   Dla porównania podobny projekt badawczy dotyczący kard. Bolesława Kominka 
zrealizowano w Ośrodku „Pamięć i Przyszłość” w 2009 r. Jego celem było nagranie 
relacji kleryków wyświęconych przez kard. Bolesława Kominka. 
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Eksperyment(y) na oral history (J.P. Fereński, Kierunek eks-
perymentalny. Początki pierwszych w Polsce studiów kulturo-
znawczych, Wrocław 2012, ss. 191)

Kierunek eksperymentalny. Początki pierwszych w Polsce studiów kulturo-
znawczych1 to wydana we Wrocławiu w 2012 r. książka dra P.J. Fereńskiego 
– wrocławskiego kulturoznawcy. Praca zawiera 16 wywiadów, wstęp, posło-
wie oraz appendix, na który składa się: wykaz serii wydawniczych Instytutu 
Kulturoznawstwa UWr. i konferencji organizowanych w rzeczonym insty-
tucie, a także wykonanych w nim prac magisterskich (dot. lat 1976–2011) 
i nadanych stopni doktora. Świadkami historii Autor uczynił przedstawi-
cieli środowiska akademickiego związanych (dziś i w przeszłości) z Insty-
tutem Kulturoznawstwa UWr. Tematem wywiadów są zaś dzieje owej je-
dnostki naukowo-dydaktycznej od momentu jej powstania. Ideą spajającą 
wszystkie wywiady jest „historia opowiadana” (oral history). 

Autor rozpoczyna od refleksji, że „Czas płynie w tył” (s. 9) – wprowadza 
czytelnika w meandry rozważań nad pamięcią oraz oral history, zaznacza-
jąc przy tym jednak (już na wstępie), że „[…] ze względu na specyfikę ob-
szaru tematycznego prezentowanego w niniejszej książce, mimo iż wpisuje 
się ona w nurt historii mówionej, pewne z […] wyznaczników tego nurtu 
nie będą tutaj obecne” (s. 11). Zacytowana deklaracja Autora pozwala ocze-
kiwać opowieści nie tylko o eksperymentalnym kierunku studiów na Uni-
wersytecie Wrocławskim, ale i eksperymencie na oral history.

Przedsmak eksperymentalnego napięcia (choć sam Autor bynajmniej 
swojej pracy w kategoriach eksperymentu nie określa) daje świadomość tego, 
kto pisze – obecny pracownik naukowy Instytutu Kulturoznawstwa UWr. 
– oraz stosunek Autora do „miejsca, z którego pisze”. Brak uwidocznionej 
refleksji dra Fereńskiego na temat jego specyficznego usytuowania zarówno 
wobec tematu, jak i badanych, pozwala oczekiwać narracyjnego przewrotu 
– oto historia cofnęła się w pół drogi, tak jakby w humanistycznym dyskur-
sie nie było antropologicznej, socjologicznej i historycznej refleksji o rela-
cjach między badaczem a badanym światem2. Ten brak chęci podzielenia się  

1    J.P. Fereński, Kierunek eksperymentalny. Początki pierwszych w Polsce studiów kul- 
turoznawczych, Wrocław 2012, ss. 191.

2    Dobrym przykładem tego typu refleksji w obszarze oral history jest np. tekst 
M. Kurkowskiej-Budzan, Badacz – tubylec. O emocjach władzy i tożsamości w bada-
niach oral history miasteczka Jedwabne (M. Kurkowska-Budzan, Badacz – tubylec. 
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z czytelnikiem rozważaniami na temat konsekwencji szczególnego usytuo-
wania Autora względem tematu i badanych zaskakuje, tym bardziej, że Au-
tor jest świadomy tego, iż „interpretacja jest już przecież obecna na etapie 
wywiadu. Więcej, samo wydobycie wspomnień, poprzedzone nawiązaniem 
kontaktu, przekonaniem do podzielenia się pamięcią o określonych wydarze-
niach, zaaranżowaniem spotkania, nie jest sytuacją semantycznie i aksjolo-
gicznie obojętną. Jednocześnie historyk wnosi do rozmowy pewne uprzedze-
nia. […] Badacz posiada jakąś wstępną wiedzę o czasach, o które wypytuje, 
i perspektywę tego, co chce uzyskać. Ale i same opowieści wychodzą owym 
oczekiwaniom naprzeciw, zawierając w zakresie swojej organizacji tryby nar-
racyjne wykraczające poza opisy o charakterze osobistym” (s. 13).

Rolę świadków historii (w tekście określani są oni jako „narratorzy” 
(s. 12) i „opowiadacze” (s. 13)) powierzył Autor byłym i obecnym pracowni-
kom i współpracownikom Instytutu Kulturoznawstwa UWr., czyli osobom 
– jak stwierdza sam Autor – z grupy „wyjątkowo uprzywilejowanej”, jeśli 
chodzi o możliwość zapisywania swojej biografii (s. 11). „nie sposób jednak 
mówić w ich przypadku o jakimkolwiek typie marginalizacji” (s. 11) – wy-
jaśnia Autor, uznając za konieczne uzasadnić taki dobór narratorów, ponie-
waż – jak twierdzi – w centrum zainteresowania oral history znajdują się ci, 
którzy „dotychczas nie mieli sposobności opowiadania o własnych losach. 
Przedstawianiem ich dziejów trudnili się inni. Głos zyskali więc nie tylko 
robotnicy i emigranci, ale też przedstawiciele mniejszości etnicznych czy 
seksualnych” (s. 11). Wynika to, zdaniem Autora, z misji oral history, za któ-
rą uważa „oddawanie głosu nieuprzywilejowanym warstwom społeczeń-
stwa, których życie pojawia się w zapisie historycznym, głównie widziane 
oczyma osób stojących wyżej od nich w hierarchii społecznej, poprzez ich 
uprzedzenia i ich świadectwa”3. We wstępie Autor wspomina o „specyfice 
obszaru badawczego” (s. 11), nie precyzując jednak, na czym miałaby ona 
polegać. Jeśli po prostu na badaniu środowiska akademickiego, to warto 
wspomnieć, że w tym obszarze drzwi zostały już uchylone – metoda oral 
history była już wykorzystywana do badania tegoż środowiska4.

O emocjach władzy i tożsamości w badaniach oral history miasteczka Jedwabne, [w:] 
Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, red. B. Wagner, T. Wiślicz, Za-
brze 2008).

3    Ibidem, cyt. za: T. Lumnis, Listening to History, London 1987, s. 20. Cyt. za: M. Kur- 
kowska, Archiwa pamięci – oral history, „Historyka” 1998, T. XXVIII, s. 68–69.

4    Zob. Profesor NIEzwyczajny, red. i oprac. J. Gałęziowski, J. Komperda, K.  Żło- 
becka, Kraków 2011.
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Czytając Kierunek eksperymentalny, trudno jednoznacznie wskazać, jaki 
jest stosunek Autora do problemu wiarygodności źródeł i pamięci. Z jed-
nej strony wykazuje się on świadomością ciągłego przetwarzania pamięci 
(„Cofamy się w świadomości do przeszłych zdarzeń, ale nie cofamy przecież 
samej świadomości. […] pamięć w swych odniesieniach do przeszłości ma 
charakter retrospekcyjny i pozostaje płynna – by nie powiedzieć zmienna. 
Mamy więc zawsze do czynienia ze wspomnieniami”; s. 9), a z drugiej wspo-
mina o wykorzystywaniu „[…] zawartych w opowieściach o przeszłości 
wspomnień dla ukazania minionych obrazów miejsc i postaci” (s. 11), czy: 
„Rekonstruowany na podstawie ich świadectw obraz dawnych wydarzeń, 
miejsc, ludzi, w ramach publikacji zyskuje, jak wskazuje sam termin, status 
publiczny. Dzięki temu rozpowszechnieniu ulega wiedza o relacjonowa-
nym okresie” (s. 14) lub „Pytania dotyczące indywidualnych doświadczeń 
odnoszą się zarazem do szerszego kontekstu społecznego i koniec końców 
są nastawione na rekonstrukcję dziejów wykraczających poza jednostkową 
biografię” (s. 13), albo: „Całą opowieść […] usystematyzowano w ten sposób, 
by […] historie, za sprawą lektury i interpretacji, przybliżyły bądź przypo-
minały czytelnikom przeszłość” (s. 12). Pojawia się tu pytanie, czy w oral 
history chodzi o rekonstruowanie obrazu dawnych wydarzeń, czy o pogłę-
bioną refleksję nad ciągłym i zmiennym re-konstruowaniem takowych? 
W recenzowanej pracy odpowiedzi na to pytanie niestety nie znajdziemy. 

Trudno również w pełni zrozumieć stanowisko Autora wobec problemu 
wiarygodności źródeł. Początkowo wspomina on, że związki narratorów 
z instytucją, która jest przedmiotem opisu, mogą być elementem zagraża-
jącym wiarygodności i wartości poznawczej ustnych relacji (s. 10), zazna-
czając następnie, że „Nie jest to oczywiście bezwzględną prawidłowością” 
(s. 11). Kilka wersów dalej stwierdza jednak, że osoby, z którymi rozma-
wiał pozostają (formalnie lub programowo) na uboczu opisywanej insty-
tucji (acz nie ma tu mowy o ich marginalizacji), w związku z czym „rów-
nież i w aspekcie problematyki wiarygodności źródeł obecna aktywność 
przywoływanych postaci nie wydaje się kluczowa dla uwalnianego obrazu 
przeszłości” (s. 11). Dystansując się od analiz błędów i przekłamań fakto-
graficznych, Autor kieruje się prawdopodobnie w kierunku tych nurtów 
oral history, które skupiają się nie tyle na wiarygodności źródeł, co bardziej 
na problemie pamięci, nie roszcząc sobie praw do analizy przeszłości (np. 
szkoła socjologiczna Fritza Schütze). Brak jasnego wyrażenia przez Autora 
jego stanowiska, przy równoczesnej rezygnacji z analizy zebranego mate-
riału powoduje, że trudno tę pracę klasyfikować i z nią polemizować.
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Uciszanie historyka
Oral history można uznać za awangardę Historii, za specyficzny ekspery-
ment na niej i swoistą terapię wstrząsową. Książka Fereńskiego jest ekspe-
rymentem na oral history. Czy pacjent przeżył, ocenić powinien czytelnik.

Autor, mając pełną świadomość tego, że „w ramach kierunku oral hi-
story same rozmowy […] nie wyczerpują całości pracy badacza. Tu [w oral 
history – L.R.W.] również obowiązuje krytyczna analiza źródeł” (s. 11), 
postanowił z owej krytycznej analizy źródeł zrezygnować, pozostawiając 
zebrane wypowiedzi bez analizy i interpretacji. Uznał bowiem, że „z me-
todologicznego punktu widzenia wybór to niewątpliwie ostrożniejszy […] 
najbardziej uzasadniony, uprawniony” (s. 12). Owo działanie Autora (za 
słowem poszły czyny) może budzić wątpliwości – czy, idąc tym tropem, 
każdy z nas, każdy z „towarzyskich typów osobowościowych”, każdy ze 
skrybów, pamiętnikarzy, blogerów, pociągowych (kolejkowych) gawędzia-
rzy i ich słuchaczy oraz nawykowych notowaczy staje się nagle historykiem, 
przedstawicielem oral history? Wszak „wchodzimy w dialog”, sytuujemy 
się w sytuacji spotkania (specyficzna to dla oral history sytuacja badaw-
cza), słuchamy i zapisujemy, czy to z uświadomionej czy nieuświadomionej 
potrzeby. O analizę i interpretację niech się martwi czytelnik. Tańsze to 
rozwiązanie w dobie kryzysu – można zaoszczędzić na pensji akademika. 
Czytelnik dokona analizy i krytyki za darmo. Po co nam więc historycy 
i ich Historia, z jej doświadczeniami, metodologiami, interpretacjami i re-
fleksjami? Chyba „po nic”. Fereński w każdym razie potrzebował jej tylko 
do „wstępu”, do przygotowania teoretycznego podłoża, które jednak zda-
je się być pozbawione widocznych i oczywistych związków z praktyczną 
nadbudową. Gdyby na oral history patrzeć tylko z perspektywy pracy dra 
Fereńskiego, można by dojść do wniosku, że każdą zapisaną rozmowę moż-
na zakwalifikować jako oral history. Trudno jednak zgodzić się z takim 
stanowiskiem. Praca Fereńskiego mogłaby się, być może, w tym zakresie 
jakoś bronić, gdyby Autor zadbał o badawczą transparentność, to znaczy: 
opublikował relacje w całości, z transkrypcją wszystkich elementów wypo-
wiedzi, uwzględniając również swoje miejsce i rolę w poszczególnych roz-
mowach, a także informując o formalnej stronie badania – czy wywiady 
miały charakter swobodnej narracji, czy może były oparte na kwestiona-
riuszu? Taki „surowy” materiał dałby faktycznie czytelnikowi możliwość 
samodzielnej analizy materiału badawczego. Jednak podczas lektury nie 
można oprzeć się wrażeniu, że obcujemy z tekstem już „obrobionym”. Nie 
bez kozery – jak się okazuje – Autor nazywa w pewnym momencie badacza  
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„redaktorem wspomnień” (s. 13). Niestety tego typu nieujawnione działania 
oddalają „Kierunek eksperymentalny” od oral history. Problemem godnym 
namysłu jest również motywacja badacza. I tu Fereński wykazał się nowa-
torstwem, uzasadniając wydanie książki powinnością „przypominania so-
bie i innym o przeszłości” (s. 14). Narracja ta brzmi znajomo. Tyle że nie 
w kościele oral history dzwony biją.

Uśmiercanie wspomnień
Szaleństwo pisania projektów wszelakich, które ogarnęło Polskę od cza-
su otwarcia skrzyni ze środkami unijnymi, spowodowało, że przed języ-
kiem postawiono nowe zadanie – ma nie tyle opisywać i komunikować, ile 
uatrakcyjniać, reklamować, uegzotyczniać (wszystko w służbie perswazji), 
tak jakby życie i rzeczywistość nie były wystarczająco ciekawe. I tak – w bi-
bliotekach nie organizujemy już spotkań z ciekawymi i mądrymi osobami, 
ale z – „żywą książką”, zamiast pozaszkolnych zajęć tanecznych dla dzieci 
z dzielnicy Bobrek w Bytomiu organizujemy projekt „Bobrek dance”. Po-
dobnie jest z pozłotą oral history w książce Fereńskiego. Oplótł swe dzieło 
woalem historii mówionej, tak jakby spisanie zwykłych wspomnień i opo-
wieści miało mniejszą wartość i wymagało dodatkowej przyprawy… 

A mit? Ucieczka autora
Unikanie przez Autora roli i powinności historyka (tego, który krytycznie 
analizuje źródła i je interpretuje) – pomimo deklaratywnego uprawiania 
oral history – spowodowało, że książka ta niewiele różni się (ma jednak „na-
ukowy” wstęp) od publikacji wspomnień… Autor nie dzieli się z czytelnika-
mi ani swoimi refleksjami dot. pamięci, ani pracy/praktyki badawczej, ani 
nie przedstawia analizy zebranych treści, nie umieszcza ich w kontekstach, 
nie szuka znaczeń. Być może dlatego, że mity, figury myślenia, klisze czy 
stereotypy to pojęcia zarezerwowane do analiz tekstów „obcych”. „Swoich” 
w ten sposób się nie analizuje („wybór to niewątpliwie ostrożniejszy” – jak 
napisał sam Autor w nieco innym kontekście), szczególnie w sytuacji Auto-
ra: pracownika Instytutu Kulturoznawstwa UWr. Barthes pisał, że mitolog 
zawsze jest w pewnym sensie outsiderem, wiecznie na marginesie. Może-
my się tylko domyślać, dlaczego Autor roli mitologa (badacza) nie przyjął. 
A o tym, że nie przyjął świadczy ucieczka przed analizą, interpretacją i kry-
tyką źródeł.
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Takie rzeczy w KRK się nie mieszczą
Książka Fereńskiego ma jeszcze jeden, dodatkowy wymiar, który przy po-
głębionej refleksji mógłby stać się cennym głosem w debacie nad sytuacją 
i rolą polskiego szkolnictwa wyższego, szczególnie zaś humanistyki w ogó-
le, a historii w szczególe.

Książki mogą być niebezpieczne. Wiedział to każdy cenzor, inkwizytor 
i propagandysta. Treści, których są nośnikiem, skłaniają do myślenia, które 
trudno spętać i zamknąć w ściśle wyznaczonych granicach. O sile słowa 
pisanego i strachu przed nim świadczą indeksy ksiąg zakazanych, które – 
choć różnie nazywane – ma (miało) na swym sumieniu każde społeczeń-
stwo. O wywrotowości danej książki decyduje zarówno jej treść, jak i mo-
ment ukazania się, czyli tzw. specyficzny kontekst społeczno-kulturowy. 
Ciekawe, czy i książka dra P.J. Fereńskiego na takowy indeks trafi. Niewąt-
pliwie bowiem jej treść oraz kontekst wydania wskazują na możliwość dużej 
siły rażenia albo – co gorsza – niezrozumienia przez nowe, wychowane już 
w innej rzeczywistości pokolenie naukowców. Publikacja tych wspomnień 
jest jak osikowy kołek wbity w bijące serce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Pojawiające się w publikacji wspomnienie o wolności dydaktyków – 
w Instytucie Mistrza każdy prowadził zajęcia tak, jak uznawał za stosow-
ne. Dotyczyło to zarówno ich treści, jak i formy. W dobie rozbudowanych 
do granic możliwości kart przedmiotów, macierzy efektów i samych efek-
tów kształcenia oraz konieczności ciągłego dostosowywania programów 
do potrzeb tzw. rynku, opowieści o uniwersyteckiej swobodzie i humani-
stycznym wolnomyślicielstwie ma się ochotę zakwalifikować jako „legendy 
uniwersyteckie” – opowieści o złotym wieku dydaktyki. Mądrzy studenci 
i swoboda prowadzących. Miło mieć takie mity założycielskie. Tylko jakim 
cudem KRK wyłoniło się z piany?

Hołd dla człowieka, który punktom się nie kłaniał
W opowieści o Mistrzu zwraca uwagę również wątek dotyczący jego perfek-
cyjności – długo poprawiał swoje artykuły, nie publikował zbyt wiele, jego 
teoria nigdy do końca nie została prawdopodobnie w pełni zrozumiana i wy-
czerpująco opracowana. No i palił, siedząc w zadymionym gabinecie. Jeszcze 
kilka lat i autor będzie musiał robić dodruk swojej książki, uzupełniając ją 
o konieczne wyjaśnienia – jako można być szanowanym i podziwianym na-
ukowcem, nie publikując w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, nie kie-
rując grantami (najlepiej międzynarodowymi), nie licząc punktów swego 
dorobku i nie martwiąc się parametryzacją i efektywnością? 
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Pomimo to, że od śmierci Profesora Pietraszko minęły tylko cztery lata, 
dla systemu kształcenia uniwersyteckiego w Polsce są to aż cztery lata. 
Poprzednia i obecna – KRKowska – perspektywa dobitnie pokazuje, jak 
bardzo brak w tej pracy autorskiego komentarza i analizy. Bez nich łatwo 
zboczyć na mitologiczne manowce. 

Na zakończenie
„W niniejszej książce pamięć jest przedmiotem historii nauki i historii kul-
tury, a jednocześnie to właśnie historia nauki i kultury jest przedmiotem 
tejże pamięci” (s. 14). Piękna deklaracja. Obiecująca i intrygująca. I – jak 
mniemam – zwiastująca kolejny tom. Ciąg dalszy, mam nadzieję, nastąpi.

     
L u c y n a  R a t k o w s k a - W i d l a r z
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Wiktoria Kudela-Świątek, Odpamiętane. O historii mówionej
na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach 
na tle narodowościowym i religijnym (Kraków 2013), ss. 372

Bohaterami książki Odpamiętane są Polacy, deportowani w latach 30. XX w. 
z Sowieckiej Ukrainy do Kazachstanu. Praca Wiktorii Kudeli-Świątek, his- 
toryka i językoznawcy, ma charakter metodologiczny: rzecz idzie nie tylko 
i nie najbardziej o deportowanych do Kazachstanu Polaków, ale o to, w jaki 
sposób powstają i jak funkcjonują relacje oral history, relacje biograficzne. 
Przeprowadzone przez Autorkę badania stają się punktem wyjścia do po-
głębionej refleksji nad wykorzystywaną metodą badawczą, jej ograniczenia-
mi i zaletami, nad własnym warsztatem badawczym i sobą jako badaczem.

Umownie wyróżnić można w książce trzy części. Pierwsza (rozdziały 1.-
3.) ma charakter wprowadzenia: poznajemy tu samą historię deportacji Po-
laków z Ukrainy do Kazachstanu w latach 30., ich sytuację obecną (tu Au-
torka dokonuje również wyczerpującego i krytycznego przeglądu istniejącej 
literatury przedmiotu), a także otrzymujemy wstępne informacje na temat 
wykorzystywanej metody badawczej – historii mówionej: jej ewolucji, in-
spiracjach z innych dyscyplin. Autorka deklaruje też, że jej pytania badaw-
cze dotyczyć będą zasadniczo trzech typów zagadnień: treści narracji, ich 
formy oraz relacji z badaczem. Kolejne rozdziały pokazują, moim zdaniem, 
że równowaga przechyla się zdecydowanie w stronę refleksji nad formą 
narracji oraz samego procesu jej powstawania, a więc nagrywania wywia-
dów biograficznych – co zresztą nie jest bynajmniej zarzutem. W części 
kolejnej Autorka skupia się na kwestiach metodologicznych. Pisze m.in. 
o tym, w jaki sposób historyk przeprowadzający wywiad tworzy w istocie 
źródło historyczne, porusza problem roli badacza w tym procesie i to, że 
jest on współtwórcą wywiadu, nie zaś jedynie osobą wywołującą narrację. 
Ważna i inspirująca jest dla mnie jej refleksja dotycząca kwestii etycznych 
w badaniach oral history – anonimizacji rozmówców, bycia badaczem-tu-
bylcem oraz niebezpieczeństw, które niesie ze sobą zbyt intensywne lub 
zbyt nikłe zaangażowanie badacza w relację z rozmówcą. Kwestie te wydają 
się o tyle istotne, że choć wielokrotnie dyskutowane były na spotkaniach 
badaczy posługujących się historią mówioną jako narzędziem, w których 
uczestniczyłam, nie doczekały się do tej pory wyczerpującego omówienia 
w naukowej monografii. 

Dla całej konstrukcji książki istotne jest zróżnicowanie formalne ana-
lizowanych w niej wywiadów. Dwie podstawowe grupy to relacje, które 
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Autorka nagrywała sama, oraz kilkadziesiąt wywiadów, które zostały na-
grane w 2009 r. przez pracowników warszawskiej Fundacji Ośrodka KAR-
TA. Porównanie tych dwóch korpusów źródeł jest dla mnie podwójnie cie-
kawe, ponieważ byłam jedną z osób uczestniczących w wyjeździe KARTY 
do Kazachstanu i nagrywających wykorzystywane przez Autorkę wywia-
dy1. Kudela-Świątek pisze przede wszystkim o tym, jak decydujące w uzy-
skaniu innego, bardziej otwartego typu narracji okazało się być jej osobiste 
doświadczenie pochodzenia z rodziny deportowanych i represjonowanych 
ze względu na narodowość i wyznanie Polaków, ale także o tym, jak różnią 
się wywiady przeprowadzane przez badaczy – mężczyzn i badaczy – ko-
biety, oraz narracje respondentów, którzy doświadczyli przesiedlenia jako 
osoby dorosłe i jako dzieci. Niezwykle interesujące możliwości analizy dał 
jej fakt, że w kilku przypadkach udało jej się dotrzeć do tych samych osób, 
z którymi rozmawiał nasz zespół kilka lat wcześniej. Dwa kolejne rozdzia-
ły dotyczą językowych i kulturowych kontekstów analizowanych narracji 
– tego, w jaki sposób na ostateczny kształt danej opowieści biograficznej 
wpływa jej osadzenie w konkretnej kulturze popularnej dostarczającej ta-
kich, a nie innych wzorców narracyjnych. Inny ważny poruszany przez Au-
torkę wątek to „językowy obraz świata” narratorów, czyli świat zakodowany 
w języku. Socjolingwistyczna analiza znaczeń nadawanych poszczególnym 
słowom oznaczającym represje jest interesująca, ale wydaje się, że chwilami 
zbyt hermetyczna i mało przejrzysta, zwłaszcza dla czytelników nieznają-
cych języka rosyjskiego. 

Ostatnie trzy rozdziały książki można określić jako skupiające się bardziej 
na treści wywiadów, niż na formie. Odniosłam wrażenie, że jest to najsłabsza 
formalnie część książki, najmniej uporządkowana i zwarta. W rozdziale 9. 
Autorka zapowiada analizę rozumienia represji i towarzyszących im emocji 
przez samych rozmówców, wychodząc od pojęcia przeżycia traumatycznego 
Piotra Sztompki. Poszczególne rozdziały rzeczywiście noszą tytuły odpowia-
dające emocjom, które towarzyszyły deportowanym w Kazachstanie – np. 
„Gniew”, „Upokorzenie”, „Bezradność”, „Rozpacz” etc., jednak wydaje się, 
że analizowane w nich fragmenty wywiadów dość często albo wykraczają 

1    Wszystkie wywiady wówczas nagrane dostępne są w Archiwum Historii Mó-
wionej KARTY i Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Katalog całej kolekcji Ar-
chiwum oraz wybrane fragmenty wywiadów dostępne są online: www.audiohistoria.
pl; www.polacynawschodzie.pl. 
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znacznie poza ‘tytułową’ emocję, albo równie dobrze mogłyby znaleźć się 
w którymś z kolejnych podrozdziałów. Podobne odczucia miałam, czytając 
rozdział 10., w którym znalazły się zarówno rozważania o różnych wzorcach 
narracyjnych wykorzystywanych przez Sybiraków oraz Polaków deportowa-
nych do Kazachstanu z Ukrainy, jak i analiza opowieści o życiu kołchozo-
wym (skądinąd fascynująca), podrozdział traktujący o różnych sposobach 
(nie)chronologicznej organizacji narracji oraz refleksja na temat problemu 
braku własnej wartości bardzo mocno widocznej w analizowanych narra-
cjach. Choć interesujące, wątki te nie wydają się podporządkowane żadnej 
myśli przewodniej, co tak wyraźne było do tej pory w całej książce. Moje 
wątpliwości, a może po prostu niezrozumienie, budzi również wstęp do tego 
rozdziału, w którym Autorka stwierdza, że rolę badacza sprowadza się w du-
żej mierze do parafrazowania narratora. Nie do końca zrozumiałe jest dla 
mnie, czy jest to zarzut, stwierdzenie czy postulat metodologiczny. W ko-
lejnych zdaniach znajdujemy stwierdzenie, że rolą badacza nie jest opowie-
dzenie biografii czytelnikowi, tylko dopowiedzenie czytelnikowi tego tylko, 
czego w biografii nie ma. Domyślam się, że kontekstem tego stwierdzenia jest 
przekonanie o konieczności oddania narratorowi głosu w jak największym 
stopniu, tak, aby zapobiec zniekształceniu jego narracji. Jednak tak katego-
ryczne przesłanie wymaga dopowiedzenia, że nie każdy badacz posługujący 
się wywiadem biograficznym chce/ma obowiązek przyjmowania roli nośnika 
cudzego głosu. Historię mówioną można uprawiać również w innych celach, 
i niekoniecznie będzie to oznaczało niedostrzeganie wyjątkowości jednost-
kowego doświadczenia. 

Na plus wybija się na tym tle ostatni rozdział książki, bardzo spójny, 
podsumowujący tekst dotyczący dylematów tożsamościowych kazachstań-
skich Polaków, zbierający takie wątki jak tożsamość a język, obywatelstwo, 
ojczyzna, repatriacja, specyfika polskości kazachstańskich Polaków.

Pomijając te kilka drobnych uwag, które dotyczą jedynie pewnych 
fragmentów pracy, nie zaś całości, badania zrealizowane przez Wiktorię 
Kudelę-Świątek są niezwykle interesujące. Po pierwsze dlatego – o czym 
już pisałam – że stanowią tylko jedną część jej korpusu źródeł, co w zesta-
wieniu z materiałem zgromadzonym przez nieco innych badaczy, z nieco 
innym przygotowaniem metodologicznym i oczekiwaniami, daje jej unika-
tową podstawę do porównań i krytycznej refleksji nad własnym warszta-
tem badawczym (co też Autorka wielokrotnie czyni). Po drugie – dlatego, 
że Autorka, będąc, jak sama napisała, ‘halfie’, czyli badaczem z jednej strony 
posiadającym kompetencje kulturowe bardzo bliskie badanym, z drugiej 
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zaś posiadająca wystarczający dystans, by na badaną rzeczywistość spoj-
rzeć obiektywnie, uzyskała materiał wyjątkowo bogaty, nasycony treściowo 
i pełny. Piszę to z jednej strony jako osoba, która nagrywała relacje z tymi 
samymi rozmówcami i jest świadoma tego, jak wielu rzeczy od nich nie 
usłyszała, z drugiej – jako badaczka, która swoje własne badania realizo-
wała w miejscu, z którego pochodzi, i dobrze wie, jak wiele rzeczy fakt taki 
ułatwia (wiążąc się oczywiście z konkretnymi ograniczeniami). Trzecia 
kwestia, która sprawia, że książka Wiktorii Kudeli-Świątek zasługuje na 
szczególną uwagę, to przejrzystość warsztatu badawczego i sposób prezen-
tacji zebranego materiału. Cytowane przez Autorkę fragmenty wywiadów, 
jeśli nagrywane były w języku innym, niż polski, podane są w języku orygi-
nału oraz w przekładzie, co jest rozwiązaniem dość nowatorskim i rozsze-
rza znacznie odbiór tekstu dla osób, które znają język rosyjski i ukraiński2. 
Drugim ciekawym rozwiązaniem jest całkowita rezygnacja z interpunkcji 
w zapisie przytaczanych fragmentów: wypowiedzi rozmówców organizo-
wane są jedynie przez graficzne zaznaczenie pauzy oraz stanów emocjonal-
nych, co – jak deklaruje Autorka – zapobiec miało narzucaniu określonej 
interpretacji danej wypowiedzi przez badacza. Zabieg ten w moim odczu-
ciu dość mocno utrudnia lekturę, wymaga dużego skupienia, z drugiej 
strony jednak zmusza do sięgnięcia po przygotowany przez Autorkę materiał 
dodatkowy – płytę multimedialną. Do książki dołączona jest bowiem płyta 
DVD, na której znajdziemy w porządku chronologicznym wszystkie zapisy 
audio cytowanych w tekście fragmentów wywiadów. Przyznam szczerze, że 
po przebiciu się przez któryś z rzędu obszerny i mało dla mnie przez brak 
interpunkcji czytelny cytat dałam za wygraną i przy kolejnym odsłuchałam 
po prostu odpowiedni fragment nagrania audio. Widać więc, że przemyślna 
strategia Autorki, by zmusić czytelnika do obcowania z materiałem audio, 

2    Jest też pewnym ukłonem w stronę czytelników, którzy tych języków nie zna-
ją w ogóle. Podczas lektury książki Wiktorii Kudeli-Świątek wielokrotnie porówny-
wałam jej sposób prezentacji cytatów z inną książką o „wschodniej” tematyce, której 
Autorka posługiwała się tą samą metodologią: świetnymi „Kołchoźnikami” Anny 
Engelking. Engelking w swojej pracy zrezygnowała zupełnie z tłumaczenia fragmen-
tów na język polski, przytaczając je w oryginalnym brzmieniu, ale w transliteracji 
na alfabet łaciński. Był to zabieg tyleż interesujący, co odważny, ponieważ nawet ja, 
znająca i ukraiński, i rosyjski, miałam chwilami problemy z pełnym zrozumieniem 
bardzo obszernych (czasami nawet 1,5–2-stronicowych) wypowiedzi w różnych od-
mianach gwary białoruskiej. 
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okazała się w moim przypadku skuteczna. Stanowisko Autorki wobec kwe-
stii „obróbki” materiału wywiadu jest w ogóle w moim odczuciu dość rygo-
rystyczne. Postulat pracy – zarówno podczas analizy materiału, jak i lektu-
ry książki – z oryginalnym zapisem audio jest oczywiście ze wszech miar 
słuszny, ponieważ aż nazbyt często mamy do czynienia z redukcją znacze-
nia wywiadu do jego warstwy werbalnej. Jednak już drugi postulat – by, je-
śli transkrypcja w ogóle powstaje, wykonywał ją sam badacz – jest dla mnie 
nierealna z powodów czysto pragmatycznych. Wydaje mi się poza tym, 
że wiele zależy od tego, czego konkretny badacz szuka w analizowanych 
wywiadach. Jeśli interesuje go przede wszystkim warstwa faktograficzna, 
nie zaś pogłębiona analiza formalna i relacyjna, której dokonuje Wiktoria 
Kudela-Świątek, dobra półfonetyczna transkrypcja, nawet wykonana przez 
kogoś innego, i nawet z wywiadu nagranego przez kogoś innego, może oka-
zać się w pełni wystarczająca. 

Prócz fragmentów wywiadów płyta zawiera również notki historyczne 
o miejscowościach, w których nagrywane były wywiady, obszerną galerię 
zdjęć, a także fragmenty dziennika z podróży, prowadzonego podczas wy-
jazdu do Kazachstanu przez męża Autorki, również historyka. Konstrukcja 
płyty sprawia, że można potraktować ją jako produkt niezależny od książ-
ki: wybierając na mapie daną miejscowość, możemy poczytać o jej historii, 
obejrzeć zdjęcia, posłuchać wywiadów z mieszkającymi tam ludźmi oraz 
zapoznać się z luźnymi, ‘reporterskimi’ obserwacjami z momentu prowa-
dzenia badań. Jest to w moim odczuciu bardzo nowatorskie, a jednocześnie 
poszerzające możliwości analizy podejście do zebranego materiału, do tej 
pory sporadycznie stosowane w polskich pracach akademickich opartych 
na historii mówionej3. Płyta ta jest jednak moim zdaniem ważna również 
z innego względu. Częściowo tylko co prawda, ale realizuje dla mnie po-
stulat przejrzystości i jawności warsztatu badawczego empiryka – niezależ-
nie od tego, czy jest on socjologiem, etnologiem czy historykiem. Wiktoria 
Kudela-Świątek pokazuje nam materiał (niemal) surowy, nie zaś tylko efekt 
końcowy w postaci zgrabnie wkomponowanych w tekst cytatów. Oczywi-
ście idealna byłaby sytuacja, w której całość materiału, na którym pracował 

3    Ze znanych mi polskich monografii opartych na materiałach oral history płyta 
dołączona została dotąd jedynie do książki Marty Kurkowskiej-Budzan Antykomu-
nistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji 
przeszłości (Kraków 2009). 
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badacz, byłaby dostępna czytelnikowi w jakimś archiwum – takim, jak na 
przykład Archiwum Historii Mówionej KARTY/DSH, gdzie zgromadzone 
są wywiady z wyjazdu do Kazachstanu, w którym uczestniczyłam osobi-
ście, czy Archiwum Danych Jakościowych przy Instytucie Filozofii i So-
cjologii PAN (www.adj.ifispan.pl). Jednak nawet udostępnienie fragmentów 
nagrania audio jest ważne. Również dlatego, że Autorka świadomie wybiera 
takie fragmenty, w których, jak sama pisze, nie wypada idealnie jako oso-
ba prowadząca wywiad – waha się, popełnia drobne niezręczności i błędy 
językowe. Ta odwaga pokazania własnej nie-idealności językowej wydaje 
się bardzo uczciwa wobec narratorów, których opowieści odbiegają często 
znacznie od normy literackiej. 

Książka Wiktorii Kudeli-Świątek, prócz omówionych już spraw, wy-
jątkowa jest przede wszystkim dlatego, że jest to pierwsza polska mono-
grafia historyczna oparta na źródłach historii mówionej, której tematem 
nie jest rekonstrukcja pewnej rzeczywistości historycznej, lecz sam pro-
ces konstruowania źródła historycznego i relacja badacza z badanym. Nie 
sprawia to bynajmniej, że z książki nie dowiadujemy się o tym, jakie było 
doświadczenie biograficzne Polaków wywiezionych w latach 30. z Ukrainy 
Radzieckiej do Kazachstanu. Dowiadujemy się tego również – niejako przy 
okazji; w polu głównych zainteresowań Autorki pozostaje jednak wciąż me-
todologia badań i forma narracji, nie zaś ich treść faktograficzna, całość 
zaś skomponowana jest w taki sposób, że trudno by życzyć sobie książki 
bardziej interesującej.

    
   A n n a  W y l e g a ł a

Warszawa
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Profesor NIEzwyczajny, red. i oprac. J. Gałęziowski, J. Komperda, 
K. Żłobecka, Kraków 2011, ss. 352

W 2011 r. nakładem 500 egzemplarzy wydawnictwa PK (Politechniki Kra-
kowskiej) ukazała się praca Profesor NIEzwyczajny. Wspomnienia profeso-
rów Politechniki Krakowskiej. Są to relacje 22 wykładowców Politechniki 
Krakowskiej, wysłuchane i spisane przez zespół redakcyjny w składzie: Ja-
kub Gałęziowski, Joanna Komperda oraz Karolina Żłobecka. Materiał do 
książki został zebrany w ramach projektu Seniorzy Politechniki Krakow-
skiej, który rozpoczął się w maju 2009 r. Pomysłodawcą tej inicjatywy był 
profesor Wydziału Architektury PK – Stanisław Juchnowicz, który stał się 
jednym z późniejszych bohaterów projektu. Do udziału w przedsięwzięciu 
zostali zaproszeni wszyscy członkowie Konwentu Seniorów PK. Znaczna 
część profesorów odmówiła, powołując się na względy osobiste lub zdro-
wotne. Niemniej jednak pomysł zyskał aprobatę i poparcie JM Rektora prof. 
Kazimierza Furtaka, który zdecydował się na sfinansowanie zarówno sa-
mego projektu, jak i opublikowanie powstałej w jego wyniku pracy.
 Celem autorów opracowania było „oddanie atmosfery tworzenia i funk-
cjonowania uczelni wyższej w okresie powojennym oraz sportretowanie 
ludzi z nią związanych”1. Nie jest to więc monografia naukowa, która ma 
za zadanie przedstawić kompleksowo biografie wybranych pracowników 
Politechniki czy historię samej uczelni. Książka ta ma zdecydowanie bar-
dziej popularyzatorski charakter i koncentruje się na odkrywaniu historii 
instytucji z zastosowaniem wspomnień ludzi z nią związanych. To właśnie 
perspektywa wykładowców, ich osobiste doświadczenia i refleksje na temat 
pracy i czasów, w których żyli są w centrum zainteresowania badaczy. 
 Założenie, które przyjęli Autorzy, wpłynęło na wybór metody badawczej 
– oral history i wykorzystaniu relacji ustnych. Redaktorzy niniejszej pub-
likacji profesjonalnie zajmują się gromadzeniem, opracowywaniem oraz 
późniejszym wykorzystaniem tego typu źródeł, na co dzień współpracując 
z Archiwum Historii Mówionej Ośrodka „Karta”, jednej z ważniejszych in-
stytucji w Polsce, której celem jest propagowanie i wykorzystanie historii 
mówionej w badaniach naukowych. 

1   Profesor NIEzwyczajny, red. i oprac. J. Gałęziowski, J. Komperda, K. Żłobecka, Kra-
ków 2011, s. 5.
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 Wywiady, które posłużyły za podstawę publikacji, zostały przeprowa-
dzone bez użycia wcześniej przygotowanych ankiet i miały z założenia 
opierać się na swobodnej rozmowie wokół wybranych wcześniej zagadnień. 
Badaczy interesowało przede wszystkim życie osobiste wykładowców, ich 
opinie i refleksje związane z pracą i atmosferą na uczelni w okresie powo-
jennym, a także rozwój kariery zawodowej, ale nie w kontekście osiągnięć 
naukowych, a raczej tego, jak wpływała ona na ich życie osobiste. Opowie-
ści nie ograniczały się jedynie do okresu studiów oraz pracy na Politechnice 
Krakowskiej, ale sięgały znacznie głębiej, obejmując wczesne lata dzieciń-
stwa i młodości, a także różne aspekty życia niezwiązane z uczelnią.
 Relacje prezentowane w publikacji zostały przedstawione w postaci 
fragmentów transkrypcji, przy zachowaniu właściwości języka mówionego, 
w tym kolokwializmów, specyficznej składni zdań itp. Niemniej jest to tekst 
zredagowany, pozbawiony wymaganych w transkrypcjach archiwalnych 
znaków graficznych, mających oddać dynamikę rozmowy (pauzy czy za-
wahania rozmówcy) oraz emocje bohatera wywiadu (śmiech, wzruszenie, 
wzburzenie itp.). Na etapie autoryzacyjnym opracowany materiał źródłowy 
został, wedle opinii badaczy, pozbawiony wielu interesujących fragmentów, 
na których publikację ostatecznie nie zgodzili się rozmówcy. 
 Przyjęta struktura pracy również spowodowała konieczność podziele-
nia wypowiedzi bohaterów ze względu na poruszane przez nich kwestie. 
Książka składa się z sześciu części tematycznych oraz rozdziału zawiera-
jącego noty biograficzne profesorów. Taki podział był zdeterminowany 
chęcią podniesienia atrakcyjności opracowania zarówno ze względów for-
malnych, jak i merytorycznych. Autorzy uznali, że forma publikacji opie-
rająca się na dwudziestu dwóch niezależnych relacjach stanowiłaby zbyt 
nużącą lekturę. Co więcej, tematyczne pogrupowanie fragmentów wywia-
dów stwarza wrażenie, że mamy do czynienia z wywiadem zbiorowym, 
w którym poszczególne osoby po kolei wypowiadają się na wybrany temat, 
niekiedy nawiązując do słów przedmówcy.  
 Pierwsza część opracowania ma charakter autoprezentacji bohaterów, 
w której rozmówcy mają za zadanie przedstawienie swojej najwcześniejszej 
historii. Wywody zaczynają się od momentu narodzin, biegnąc przez cały 
okres dzieciństwa i wczesnej młodości, aż do kluczowego momentu w ich 
życiu: wyboru ścieżki edukacyjnej na poziomie szkoły wyższej. Mamy tu 
zatem relacje z okresu międzywojennego, czasów II wojny światowej i oku-
pacji oraz z pierwszych lat komunizmu. Kolejność publikowanych fragmen-
tów opowieści została ustalona na postawie kryterium chronologicznego, 



291

R e c e n z j e  i  o m ó w i e n i a

tj. według dat narodzin poszczególnych osób. Dzięki temu czytelnik ma 
możliwość zaobserwowania zależności między wiekiem a sposobem po-
strzegania przełomowych dla kraju momentów dziejowych, takich jak woj-
na czy późniejsza przemiana ustrojowa. Tytuł tej części, Sielskie anielskie 
czy trudne i żmudne, wskazuje, że nie dla każdego codzienność w tamtym 
okresie była jednakowo uciążliwa. I tak poznajemy dwadzieścia dwa róż-
ne wspomnienia rzeczywistości wojennej. Pamięć o głodzie i biedzie, stra-
chu, życiu w ukryciu, działalności konspiracyjnej i dramacie związanym ze 
śmiercią najbliższych, zestawione tu są ze wspomnieniami o sielankowej 
wręcz codzienności z dala od świata ogarniętego wojną.
 Druga część dotyczy wspomnień z okresu studiów. Relacje uporządko-
wane są tutaj w kilka bloków tematycznych, takich jak okres pomaturalny, 
życie na uczelni, kadra profesorska, stosunek do polityki, życie studenckie 
i uzyskanie upragnionego dyplomu. Bohaterowie wspominają między in-
nymi o swoich perypetiach związanych z dostaniem się na uczelnię, czy 
o trudnych początkach organizacyjnych Politechniki, która przejmowa-
ła budynki po okupacyjnych wojskach niemieckich. Należy w tym miej-
scu zaznaczyć, że nie znajdujemy tu wypowiedzi wszystkich profesorów, 
a jedynie części z nich. Co więcej, niektórzy wypowiadają się kilkakrotnie. 
Podobnie jest w pozostałych częściach pracy. Rozdział ten jest najbardziej 
swobodny pod względem treści, w całości przesycony anegdotami i histo-
riami, których nie poznamy, wertując tradycyjne źródła pisane. Opowie-
ści profesorów przybliżają nam specyficzną atmosferę, jaka towarzyszyła 
powstawaniu Politechniki, jej organizacji i niezwykłego pragnienia rozpo-
częcia nauki, wspólnego całemu pokoleniu młodych ludzi w okresie powo-
jennym. Zniszczenia wojenne spowodowały, że aby uczelnia mogła w ogóle 
rozpocząć działalność, wszyscy chcący studiować na niej studenci musieli 
się włączyć w pomoc przy jej organizowaniu. Stąd niesamowite z dzisiejszej 
perspektywy opowieści między innymi o zaangażowaniu przyszłych stu-
dentów w prace budowlano-remontowe. 
 Trzecia część publikacji poświęcona jest drodze do tytułu profesora i ak-
tywności zawodowej, obejmującej nie tylko pracę na uczelni, ale również za-
jęcia zarobkowe podejmowane poza nią. Wypowiedzi na ten temat zostały 
pogrupowane w trzy bloki czasowe, obejmujące lata: 1945–1954, 1954–1970, 
1970–1990, których ramy czasowe są powiązane z ważnymi wydarzeniami 
historycznymi, takimi jak śmierć Józefa Stalina i następujący po niej okres 
odwilży, objęcie władzy przez Edwarda Gierka oraz likwidacja ustroju ko-
munistycznego. Brak komentarza ze strony Autorów, odnośnie do takiego 
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podziału chronologicznego, stanowi poważny mankament tej części pracy. 
Kwestią interpretacji pozostaje bowiem to, czy taka periodyzacja miała na 
celu wykazanie zależności między dynamiką kariery zawodowej bohaterów 
a wydarzeniami historycznymi. Kolejne podrozdziały tej części odnoszą się 
do warunków pracy na uczelni, pensji i grantów naukowych. Szczególnie cie-
kawymi fragmentami są te dotyczące porównania możliwości polskiej kadry 
naukowej z tymi, jakie w tym samym czasie mieli profesorowie na Zachodzie. 
Przepaść przemysłową i gospodarczą rozmówcy mogli obserwować między 
innymi w czasie swoich wyjazdów na stypendia i konferencje zagraniczne.
 Kolejna część książki zawiera refleksje i wspomnienia bohaterów na te-
mat wybranych wydarzeń historycznych. Odnoszą się one między inny-
mi do zmian ideowych, jakie nastąpiły po śmierci Józefa Stalina, wydarzeń 
zapoczątkowanych przez marzec ’68, „festiwalu Solidarności” oraz stanu 
wojennego. W tym miejscu znowu pojawia się problem braku komentarza 
Autorów odnośnie do wyboru tych konkretnych wydarzeń, czy wynikał on 
z przeprowadzonej przez nich selekcji? Jeśli tak, to jakie były jej kryteria? 
Czy też może wydarzenia te zostały wyłonione w sposób „naturalny”, jako 
najczęściej wspominane przez rozmówców?
 Dwie ostatnie części, najmniejsze pod względem objętościowym, po-
święcone są życiu rodzinnemu i osobistemu profesorów oraz ich codzien-
ności na emeryturze. Najpierw mamy do czynienia z podsumowaniem 
prywatnych losów każdego z wykładowców. Wypowiedzi te nacechowane 
są dosyć dużą powściągliwością, co widocznie kontrastuje ze swobodnymi 
opowieściami dotyczącymi czasów studenckich. Natomiast ostatnia część 
jest w rzeczywistości próbą odpowiedzenia na pytanie, czy profesorem jest 
się tylko na uczelni, czy do końca życia? Zawiera ona fragmenty relacji z re-
fleksją na temat własnej kariery i pracy naukowej bohaterów książki.
 Publikacja opatrzona została licznymi fotografiami, oddzielającymi ko-
lejne jej części. Podobnie jak wypowiedzi bohaterów są one ułożone chro-
nologicznie i swoją tematyką nawiązują do tematyki poszczególnych części 
pracy. Wszystkie zdjęcia prezentowane w książce pochodzą z prywatnych 
kolekcji i obejmują okres od wczesnego dzieciństwa aż po czasy współczes-
ne. Dokumentują przede wszystkim życie codzienne i osobiste profesorów. 
Każda fotografia została opatrzona datą i opisem.
 Niewątpliwą zaletą omawianej pozycji jest bardzo dobrze przemyślana 
struktura. Publikacja miała ukazać różnice i podobieństwa w doświadcze-
niach pracy na Politechnice Krakowskiej z perspektywy wykładających 
na niej profesorów, czemu ewidentnie przysłużył się trafny wybór bloków 



293

R e c e n z j e  i  o m ó w i e n i a

tematycznych. Takie uporządkowanie narracji pozwala czytelnikowi na 
szybkie odnalezienie interesujących go treści, a także wpływa korzystnie 
na łatwość przyswojenia dzieła w całości.
 Na uznanie zasługuje również wybór tematyki badań przyświecająca re-
alizatorom projektu. Technika historii mówionej już od kilku lat cieszy się 
zainteresowaniem wśród historyków, niemniej jednak w kręgu ich zaintere-
sowania wciąż pozostają najczęściej świadkowie „wielkiej” historii. Okazu-
je się, że wywiady przeprowadzone z wykładowcami jednej z krakowskich 
uczelni, których życiorysy nie są zdominowane przez działalność konspi-
racyjną czy opozycyjną, mogą być równie fascynujące co prace poświęco-
ne byłym żołnierzom AK czy działaczom Solidarności. Mnie szczególnie 
w pamięć zapadły „NIEzwykłe” opowieści o studiowaniu na Wawelu, który 
zaraz po wojnie przez krótki okres był siedzibą Wydziału Architektury PK.
 Zauważalnym mankamentem pracy jest brak przedmowy zawierającej za-
rys historii Politechniki Krakowskiej oraz odniesień do najważniejszych wyda-
rzeń historycznych, do których nawiązują w swoich wypowiedziach bohatero-
wie. Pamięć ludzka, z natury fragmentaryczna i subiektywna, często prowadzi 
do przekłamań rzeczywistości. Stąd faktyczny przebieg wydarzeń może się 
różnić od tego przedstawionego w relacjach ustnych. Dlatego też warto każdy 
wywiad oral history opatrzyć stosownym komentarzem od autora, w którym 
przedstawi on zarys danego okresu dziejowego. Usprawiedliwieniem braku 
takiego wprowadzenia może być fakt, iż czasy PRL-u są szeroko omówione 
w historiografii, a założeniem Autorów pracy nie było przedstawienie histo-
rii instytucji i czasów, w których toczyły się opowieści bohaterów. Niemniej 
jednak tego typu zarys z pewnością zostałby doceniony, zwłaszcza przez tych 
czytelników, którzy nie posiadają rzetelnej wiedzy historycznej. W pracy poja-
wiają się przypisy naukowe, jednak ograniczają się one do przytoczenia biogra-
mów osób pojawiających się w wypowiedziach profesorów oraz wyjaśnienia 
znaczenia niektórych terminów. Cennym uzupełnieniem publikacji byłaby 
również płyta, zawierająca chociażby fragmenty audio lub audio-wideo opub-
likowanych wywiadów. Taki zabieg był już wcześniej z sukcesem stosowany 
przez innych historyków, takich jak Marta Kurkowska-Budzan w pracy An-
tykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej 
symbolizacji przeszłości, czy w książce wydanej nakładem Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Krakowie Wilhelm Brasse Fotograf 3444 Auschwitz 1940–1945. 
Tego typu dodatek daje możliwość innym badaczom na poznanie sposobu pro-
wadzenia rozmów przez autorów, przykładowych pytań i oczywiście jeszcze 
bardziej przybliża postaci samych bohaterów projektu.
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 Podsumowując, książka Profesor NIEzwyczajny. Wspomnienia profeso-
rów Politechniki Krakowskiej, mimo nielicznych niedoskonałości, stanowi 
wyjątkową pozycję na rynku wydawniczym. W pełni oddaje istotę i war-
tość płynące z odkrywania historii ukrytych w ludzkiej pamięci oraz jest 
doskonałym przykładem na wykorzystanie metody oral history. Bohatero-
wie za pomocą swoich opowieści pokazali nam nieznany dotychczas obraz 
Politechniki Krakowskiej, gdzie ważniejszy od autorytetu instytucji jest 
bagaż doświadczeń ludzi ją tworzących. Opowiedziana przez nich historia 
stanowi źródło cenne nie tylko dla zawodowych badaczy dziejów, ale rów-
nież dla wszystkich pasjonatów przeszłości, na przykład tych, którzy będą 
mogli odnaleźć tu relacje swoich dawnych profesorów.

         
K a r o l i n a  M o c h o c k a

        Kraków
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J. Pałka, M. Venken, K.M. Zalewski, Żołnierze generała Maczka. 
Doświadczenie i pamięć wojny, Wydawnictwo Replika, Gdańsk–
Zakrzewo 2013,  ss. 375

Dzieje polskiej 1. Dywizji Pancernej1 gen. bryg. Stanisława Maczka i jej żoł-
nierzy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zawodowych badaczy 
– w Polsce2 i za granicą3 – zarówno popularyzatorów historii, jak i wy-
dawców, którzy wznawiają prace jej poświęcone, a trudno dostępne dla czy-
telników4. Recenzowana praca wpisuje się więc znakomicie w ten kanon 
obserwowanej popularności ogólnie pojętej historii pierwszej wielkiej jed-
nostki pancernej Wojska Polskiego, równocześnie jednak znacznie odbie-
gając od dotychczasowej znanej literatury. Przede wszystkim książka wy-
dana staraniem Muzeum II Wojny Światowej oraz Wydawnictwa Replika 

1   A także dziejami poprzedniczki dywizji – 10. Brygady Kawalerii (zmotoryzowanej), 
najnowsza publikacja: K.M. Gaj, 10. Brygada Kawalerii w 1939 roku – organizacja 
wojenna wielkiej jednostki motorowej, Oświęcim 2013. Dzieje tej jednostki w czasie 
kampanii polskiej 1939 r. znakomicie popularyzuje komiks wydany przez rzeszowski 
Oddział IPN: S. Zajączkowski, T. Bereźnicki, Wrzesień pułkownika Maczka, konsul-
tacja historyczna B. Kleszczyński i T. Bereza, Rzeszów 2014.

2   Na pierwszym miejscu należy wymienić badania Juliusza S. Tyma, który opracował 
szereg artykułów, prac popularyzatorskich i książek poświęconych dywizji – wymie-
nię tylko publikacje zwarte: 1. Dywizja Pancerna. Organizacja i wyszkolenie, Warsza-
wa 2009; Polska 1. Dywizja Pancerna w Normandii, Warszawa 2010 (współautorstwo 
z J.  Kutznerem); Wojska pancerne Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1940–1947: 
doktryna, organizacja, szkolenie i działania bojowe, Warszawa 2012 (odpowiednie 
rozdziały). Swoje biografie naukowe posiadają dwie postacie nierozerwalnie kojarzone 
z dywizją – gen. Maczek (zob. P. Potomski, Generał broni Stanisław Władysław Ma-
czek (1892–1994), Warszawa 2008) oraz gen. dyw. dr Franciszek Skibiński (zob. F. Idko-
wiak, Franciszek Skibiński. Żołnierz, teoretyk i historyk wojskowy, Poznań 2002).

3   Zob. E. McGilvray, Marsz czarnych diabłów. Odyseja Dywizji Pancernej generała 
Maczka, Poznań 2006 (II wydanie: 2008; III wydanie: 2014); idem, Generał Stanisław 
Maczek. Stal i honor – życie i służba dowódcy 1. Dywizji Pancernej, Poznań 2014.

4   Wysiłek takowy podjęło Wydawnictwo Mireki, które dokonało okrojonej (bez fo-
tografii, szkiców, kolorowych tabel) reedycji prac wydanych zaraz po wojnie, jesz-
cze w chwili istnienia dywizji: J. Marowski, Śladami gąsienic 1. Dywizji Pancernej, 
Warszawa–Kraków 2014 (oryginalne wydanie: K. Jamar, Śladami gąsienic Pierwszej 
Dywizji Pancernej, Wydawnictwo Drukarni H.L. Smit & ZN. Hengelo, Nederland 
1946; 1. Dywizja Pancerna w walce. Czarna Kawaleria gen. Maczka od Caen do Wil-
helmshaven. Relacje dowódców i żołnierzy, b.m.w. 2013 (oryginał: 1. Dywizja Pancer-
na w walce, praca zbiorowa, Brussels 1947).
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nie jest monografią – a za takową mógłby ją wziąć czytelnik przy pierwszym 
kontakcie w księgarni. Wymienieni na okładce trzej Autorzy faktycznie są re-
daktorami i autorami dość obszernego wprowadzenia5 (od s. 9 do s. 42) oraz 
krótkich wstępów merytorycznych do poszczególnych części książki. Nie 
pozostawia to złudzeń, że omawiana książka jest zbiorem relacji żołnierzy 
1. Dywizji Pancernej, który zatytułowano w dość mylący i niejednoznaczny 
sposób. Recenzując tę książkę, traktowałem ją jak edycję źródłową, a nie stu-
dium społeczno-socjologiczno-historyczne poświęcone żołnierzom 1. Dy-
wizji Pancernej, gdyż książka – oprócz tytułu – nie spełnia norm takowego 
studium.
 Oceniając edycję relacji, trudno jest komentować i wartościować ich zawar-
tość – jednak można, a nawet trzeba odnieść się do: klucza, według którego 
redaktorzy dokonali doboru źródeł, ich opracowania merytorycznego, oraz 
konstrukcji całej pracy. Z tych trzech kwestii zacznę od zasad selekcji mate-
riału źródłowego oraz wiążącej się z tym konstrukcji książki. Zaprezentowane 
w tomie fragmenty6 27 relacji żołnierzy7 1. Dywizji Pancernej w pierwotnym 
kształcie miało formę nagrania dźwiękowego. Nagrania zebrano w ramach 
projektu dokumentacyjnego „Historia Mówiona” prowadzonego przez Ośro-
dek „Karta” oraz Dom Spotkań z Historią, generalnie w okresie od 2006 do 

5   Oryginalnym, lecz poniekąd niespotykanym rozwiązaniem, było dzielenie „Wpro-
wadzenia” na podrozdziały, które na ich zakończenie były sygnowane kolejno na-
zwiskami redaktorów zbioru – w zależności, kto dany fragment opracował, np. pod-
rozdział 1. „Wprowadzenia” – „Idea projektu” sygnowany jest nazwiskami Machtelda 
Venkena i Krzysztofa M. Zalewskiego (podobnie 5. „Tropy interpretacyjne”), a z kolei 
podrozdział 3. „Metoda prowadzenia wywiadów i praca z materiałem źródłowym” 
oraz 4. „Historia dywizji” firmuje swym nazwiskiem tylko Jarosław Pałka (który 
opracował także krótkie wstępy do poszczególnych części – faktycznie zbiorów frag-
mentów relacji). Podrozdziały 2. i 6. są dziełem wspólnym wszystkich redaktorów. 
Można w ten sposób odnieść wrażenie, że redaktorzy bardzo skrupulatnie pilnowali, 
żeby ich wkład w książkę był rozpoznawalny.

6   Według „Wprowadzenia” (s. 22) po transkrypcji relacje liczyły ponad 4 mln znaków, 
a to oznacza, że książka zawierająca edycję tych źródeł miałaby objętość ok. 100 ar-
kuszy wydawniczych!

7   Jak się okazuje jest to pozorna ilość relacji, gdyż w książce jest też wykorzystana 
relacja nieznanego autora wykazanego jako N.N., o czym brak jest informacji np. 
w części zatytułowanej: „Biogramy świadków”. Brak jest także wyjaśnienia fenome-
nu relacji N.N. we fragmentach książki, gdzie jest przywoływana (s. 185–188, gdzie 
przywołana jest dwukrotnie, obok siebie, co być może sugeruje, że chodzi o dwie 
różne relacje N.N. – tego także nie wyjaśniono).
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2011 r.8 Obie instytucje prowadzą Archiwum Historii Mówionej (AHM), w ra-
mach którego gromadzą wywiady i autorelacje mówione z zakresu XX-wiecz-
nej historii Polski – prezentowane relacje posiadają swoje sygnatury w AHM. 
Warto zauważyć, że Autorzy wyboru i zarazem redaktorzy zbioru – wbrew 
panującym zasadom – sygnatury, pod jakimi zarchiwizowane są źródła, po-
dali przy biogramach autorów relacji, które zebrane są na końcu książki. Dla 
przejrzystości książki znacznie bardziej korzystniejsze byłoby podać biogramy 
relantów, jak i sygnatury archiwalne przy edycji źródła; żeby jednak spełnić ten 
warunek książka musiałaby mieć zupełnie inną konstrukcję niż posiada. Otóż 
redaktorzy postanowili wydzielić z każdej relacji fragmenty pasujące do pew-
nego klucza, któremu podporządkowali całą konstrukcję książki. Ten klucz 
opierał się na wydzieleniu trzech zasadniczych czasookresów – a zarazem 
stanowiących poszczególne rozdziały (części) książki – wspólnych dla wszyst-
kich (prawie9) relantów, które redaktorzy nazwali: „Drogi do dywizji”, „Służba 
w dywizji” oraz „Życie po demobilizacji”. W ten sposób każda z relacji została 
rozbita na kilka części, które zostały rozproszone w obrębie tych trzech roz-
działów (części). Żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, w ramach części 
II „Służba w dywizji” redaktorzy wydzielili całą masę drobnych podrozdziałów 
(czasookresów lub minibloków tematycznych) i jeszcze drobniejszych podpod-
rozdziałów10, tworząc mozaikę krótkich urywków relacji, podporządkowanych 
wizji redaktorów, ale gubiących zarazem spójność i ciągłość narracji. Trzeba 
jasno powiedzieć – konstrukcja zastosowana przez redaktorów tomu bardziej 
pasuje do monografii niż do edycji źródła. Uważam, że relacja posiada naj-
większą wartość jako spójna całość, niż poszatkowana masa, której fragmenty  

8   Wyjątkiem jest wywiad z gen. Skibińskim z 1979 r., który przeprowadził Krzysztof 
Jan Drozdowski.

9   Wyjątkiem był Skibiński – jedyny wśród relantów zawodowy oficer Wojska Polskie-
go, zajmujący najwyższe stanowiska w 10. Brygadzie Kawalerii w 1939 r. (szef sztabu), 
a następnie w 1. Dywizji Pancernej (dowódca 10. Pułku Strzelców Konnych, dowódca 
3. Brygady Strzelców i wreszcie dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej). 

1 0   Są to trzy zasadnicze podrozdziały: 1. „W Wielkiej Brytanii”; 2. „Szlak bojowy”;  
3. „Okupacja Niemiec”. W ramach tych podrozdziałów wydzielono mniejsze bloki 
tematyczne: „Przybycie do Wielkiej Brytanii i rekrutacja”, „Ochotnicy z Wehrmach-
tu”, „Szkolenie”, „Poza koszarami”, „Przygotowania do inwazji”, „Lądowanie w Nor-
mandii”, „Chambois i Mont Ormel”, „Uzupełnienia z Wehrmachtu”, „Jeńcy”, „Do-
wódcy”, „Na froncie”, „Działania bojowe we Francji, Belgii, Holandii” (a w ramach 
tego wyodrębniono jeszcze: „Francja”, „Belgia”, „Holandia”), „Zatrzymanie frontu 
nad Mozą”, „Wiosna 1945”, „Zakończenie wojny, Wilhelmshaven”, „Zadania okupa-
cyjne”, „Warunki życia i szkoła”, „Handel, przemyt”, „Wobec Niemców”, „Czy wrócić 
do Polski?”.
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używane są, jak cytaty. Oczywiście patrzę na tę sprawę z punktu widzenia 
historyka wojskowości, zdając sobie sprawę, że dla redaktorów recenzowanej 
książki ważniejsze było wskazanie zbiorowych doświadczeń relantów, które 
wynikały z faktu, że byli „żołnierzami Maczka”11, niż potencjał informacyjny 
niosący ze sobą spójnie edytowane źródło. Sugerowałbym więc redaktorom 
podjęcie w przyszłości próby stworzenia monografii, która pozwoliłaby im 
w pełni zrealizować pomysł na studium społeczno-socjologiczne zamkniętej 
zbiorowości, jaką są weterani np. 1. Dywizji Pancernej czy też 2. Korpusu12. 
Może się to okazać o wiele bardziej udanym eksperymentem niż krojenie nie-
zwykle ciekawego materiału źródłowego, według z góry przyjętej miary, ponie-
kąd na przekór przyjętym zasadom edycji.
 Opracowanie merytoryczne zaprezentowanych w książce relacji raczej 
stoi na dobrym poziomie, choć zdarzyło się parę lapsusów, które z recen-
zenckiego obowiązku podaję. Na s. 19, we „Wprowadzeniu”, autorzy piszą 
o kwerendzie w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, którą przepro-
wadzili pod kątem relantów. W przypadku jednego ze świadków udało się 
odnaleźć akta paszportowe – zapewne kwestionariusz(e), który musiał 
w PRL wypełnić każdy obywatel starający się o wyjazd zagraniczny – które 
mylnie określa się mianem „teczki personalnej”. W przypisie 16 na s. 23, 
w biogramie Stanisława Maczka, znajduje się informacja, że był „odznaczo-
ny trzykrotnie Orderem Virtuti Militari” – należałoby doprecyzować, że 
był odznaczony Orderem Virtuti Militari klasy V, IV i III; nie można byłoby 
być odznaczonym np. trzykrotnie tą samą klasą Orderu VM (w przeciwień-
stwie np. do Krzyża Walecznych). Na s. 25 należałoby dopisać, że w czasie 
bitwy pod Falaise żołnierze Maczka przyczynili się do okrążenia i znisz-
czenia nie tylko niemieckiej 7. Armii, ale także 5. Armii Pancernej. Na s. 27, 
w przypisie 25 poświęconym gen. Klemensowi Rudnickiemu znajduje się 
niejasne dla mnie określenie „oficer sztabowy SZP-ZWZ” – oficerem szta-
bowym (lub inaczej określanym, jako starszy oficer) Rudnicki w 1939 r. był, 
gdyż posiadał stopień podpułkownika dyplomowanego (mianem oficerów 
sztabowych określano tych w stopniu od majora do pułkownika). Ponadto 

11   Co objaśniają w 6. części „Wprowadzenie” – „Układ książki”, s. 40–42. 
12   Oczywiście materiał z zakresu oral history, który mógłby być wykorzystany przy okazji 

takiej pracy, mógłby się okazać niewystarczający, lecz można się posiłkować znacz-
nie szerszą bazą źródłową w postaci źródeł pisanych – rękopisów i opublikowanych. 
Świetnym przykładem pracy, która znakomicie wykorzystuje szeroką bazę relacji, jest 
książka wydana także przez Muzeum II Wojny Światowej: A. Wodzyński, W odwrocie 
i walce. Codzienność żołnierzy polskich podczas kampanii 1939 roku, Gdańsk 2013.



299

R e c e n z j e  i  o m ó w i e n i a

podano, że Rudnicki od 20 maja 1945 r. był dowódcą 2. Dywizji Pancernej, 
choć w tekście głównym właściwie zaznaczono, że objął po Maczku do-
wództwo 1. Dywizji Pancernej. Na s. 35, w przypisie 56, pojawia się frag-
ment, z którego zniknęła część tekstu: „Notatki z obserwacji uczestniczącej 
prowadzonej przez Machtelda Venken […]”. I wreszcie na s. 45 znajduje się 
stwierdzenie: „Na mocy podpisanych jeszcze w 1921 r. i potwierdzonych 
w 1939 r. umów dążono do odtworzenia Polskich Sił Zbrojnych”, które może 
wprowadzić czytelnika w błąd, że już w konwencji wojskowej zawartej w 1921 
r. pomiędzy Polską a Francją znajduje się ustęp mówiący, że po rozpoczęciu 
wojny z Niemcami na terenie Francji rozpocznie się „odtwarzanie” Wojska 
Polskiego; określenie „odtworzenie” jest też nieodpowiednie także dla 1939 
r., gdyż faktycznie wiosną tego roku sformułowano projekt utworzenia po 
wybuchu ewentualnej wojny z III Rzeszą dywizji polskiej we Francji, rekru-
towanej z polonii francuskiej, której dowódcą został mianowany gen. bryg. 
Jerzy Ferek-Błeszyński13; o odtworzeniu możemy mówić dopiero po klęsce 
Polski, czyli od października 1939 r.
 Po książkę Żołnierze generała Maczka na pewno warto sięgać, gdyż stano-
wi niezwykle unikatowy zbiór relacji żołnierzy niskiego szczebla – oczywiście 
z wyjątkiem Skibińskiego14. Są to często bardzo szczere i prostolinijne wyzna-
nia, które pozwalają lepiej zrozumieć motywacje czy zachowania znane z lite-
ratury lub źródeł drukowanych. Otwartość i bezpretensjonalność takich wy-
powiedzi jest nierzadko o wiele cenniejsza niż drukowane wspomnienia, które 
często stanowią efekt długoletnich przemyśleń i podlegają siłą rzeczy wygła-
dzeniu, a w niektórych przypadkach świadomym manipulacjom, tracąc przy 
tym – w mniejszym lub większym stopniu – na autentyczności. Książkę mogę 
szczerze polecić wszystkim zainteresowanym dziejami 1. Dywizji Pancernej 
oraz losami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, choć łyżką dziegciu w beczce 
miodu pozostanie zawsze – szczególnie dla zawodowych historyków – sposób 
edycji i konstrukcja zastosowana przez redaktorów pracy.

D a n i e l  K o r e ś
Wrocław

13   Obszerniej na ten temat zob. A. Suchcitz, Tworzenie polskiej dywizji we Francji we 
wrześniu 1939 roku, [w:] Kampania Polska ’39. Militarne i polityczne aspekty z perspek-
tywy siedemdziesięciolecia, red. J. Kiszak, D. Koreś, Wrocław 2011, s. 311–316. 

14   Z wywiadu ze Skibińskim wykorzystano w tekście tylko dwa bardzo krótkie frag-
menty – osobiście z wielką przyjemnością przeczytałbym pełną transkrypcję relacji 
tego oficera, która byłaby znakomitym uzupełnieniem jego spuścizny wspomnienio-
wej (a więc z góry pisanej dla czytelnika).
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Historia mówiona jest metodą, do której wielu historyków ma ambiwalen-
tne podejście. Z jednej strony pozwala odkryć nową jakość historii, z drugiej 
– pojawia się problem interpretacji subiektywnych relacji oraz wątpliwości 
związane z metodologią wywiadu. Nie jest to bowiem wbrew pozorom me-
toda łatwa. Siłą i jednocześnie słabością historii mówionej jest to, że nierzad-
ko trudno jest oddzielić emocje od relacji, którą daje nam rozmówca jako 
cząstkę swojej osobistej historii. Nieodzowne dla badacza staje się więc nie 
tylko merytoryczne przygotowanie, lecz także znajomość etycznych reguł 
i podstawowych zasad, które rządzą ludzką psychiką. Wiąże się z tym rów-
nież pytanie o rolę historyka, o to jak przeprowadzić badanie jakościowe, nie 
wchodząc w kompetencje terapeuty, oraz jak zachować równowagę między 
postrzeganiem rozmówcy jako źródła historii i po prostu – jako człowieka. 

Wyżej wymienione problemy są zaledwie częścią dylematów, przed któ-
rymi staje badacz decydujący się na wykorzystanie oral history. Dlatego też 
wydawać by się mogło, że jest to metoda zarezerwowana wyłącznie dla do-
świadczonych, mogących się pochwalić długim stażem pracowników na-
ukowych. Paradoksalnie jednak historia mówiona pociąga właśnie młod-
sze pokolenie badaczy, często studentów, którzy dopiero stawiają swoje  
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pierwsze kroki na polu badań jakościowych. Dla nich oral history jest powie-
wem świeżości w nauce i szansą na zebranie ciekawszego materiału, który 
może być wykorzystywany na wiele sposobów. Dzisiaj przecież trudno jest 
wyobrazić sobie nowoczesne muzeum, które nie używa w swoich projektach 
i ekspozycjach materiału zebranego metodą wywiadu. Kolejnymi przykła-
dami są tzw. żywe biblioteki i nowe sposoby na popularyzowanie historii, 
nie tylko pośród uczniów, lecz także w przestrzeni publicznej. W związku 
z rosnącą popularnością historii mówionej, szerzej – badań narracyjnych, 
pojawia się potrzeba merytorycznej dyskusji oraz dzielenia się doświadcze-
niem i przemyśleniami. Dotyczy to zarówno ekspertów z danej dziedziny, 
jak i młodych badaczy, pragnących skonfrontować swoje świeże refleksje 
z autorytetem wieloletniej praktyki. 

Stworzenie możliwości do takiej dyskusji było celem, który przyświe-
cał organizatorom Ogólnopolskiej Studencko-Eksperckiej Konferencji 
Naukowej „Różne Oblicza Historii Mówionej”, która odbyła się w dniach  
29–30 maja 2014 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez członków dwóch kół naukowych 
– Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. Karola Maleczyńskiego 
i Studenckiego Koła Naukowego „Hatikvah-Nadzieja”. Organizacje te po-
chodzą z odrębnych jednostek uczelnianych, odpowiednio z Wydziału Nauk 
Historycznych i Pedagogicznych oraz Wydziału Nauk Społecznych, co zdeter-
minowało wyjątkowo interdyscyplinarny charakter konferencji. Zadecydował 
o tym także fakt, iż metoda historii mówionej, choć różnie nazywana, jest co-
raz częściej wykorzystywana nie tylko przez historyków – jej zalety dostrzega-
ją także psycholodzy, socjolodzy, kulturoznawcy, antropolodzy i etnografowie. 
Czy jednak wiąże się to z podobnym spojrzeniem na metodologię lub wartość 
materiału zebranego metodą wywiadu? Pytanie to stało się wiodącym proble-
mem rozważanym w trakcie dyskusji podczas konferencji. 

Wydarzenie rozpoczęło się wykładem Prezesa Polskiego Towarzystwa 
Historii Mówionej, mgra Marcina Jarząbka. Jednym z najważniejszych 
wątków przemówienia były pytania i ich rola w historii mówionej. Są one 
narzędziem, które umiejętnie wykorzystywane pozwala naprowadzić roz-
mówcę na interesujący badacza trop i wydobyć historię z pamięci świadka. 
Odpowiednio sformułowane pytanie może również ułatwić przełamanie 
oporu rozmówcy i zdobycie jego zaufania. Świadome korzystanie z pytań 
jest więc umiejętnością nie do przecenienia. Uczestnicy konferencji mo-
gli czerpać z doświadczenia i wiedzy pana Marcina Jarząbka także pod-
czas specjalnie zorganizowanych warsztatów wprowadzających do metody  
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historii mówionej. Tematy, które poruszono w ich trakcie, to m.in. typ 
idealny wywiadu dla antropologów i historyków oraz rozważenie plusów 
i minusów metody. Historia mówiona, będąc swoistym połączeniem socjo-
logii, antropologii i historii, jest jednocześnie różnie postrzegana przez te 
dyscypliny. Dla antropologów tzw. typ idealny wywiadu, to wywiad całko-
wicie anonimowy, natomiast dla historyków najważniejsza jest możliwość 
zidentyfikowania świadka – ich typ idealny jest więc całkowicie nieano-
nimowy. Wiąże się to również z krytyką historii mówionej jako metody 
subiektywnej, mało wiarygodnej i reprezentatywnej, uniemożliwiającej 
oddzielenie obrazu zdarzeń wcześniejszych od późniejszych. Jednak jak 
słusznie zauważył mgr Marcin Jarząbek – tego typu zarzuty mogą doty-
czyć w podobnym stopniu innych źródeł, a ponadto niektóre z nich mogą 
okazać się w rzeczywistości zaletą. Prezes PTHM zwrócił także uwagę na 
fakt, że historia mówiona nie służy dokumentacji faktów. Jest to raczej me-
toda umożliwiająca ukazanie obrazu zdarzeń, który zapisał się w pamięci 
respondentów. 

Podczas konferencji odbyły się też obrady w ramach paneli studencko-
-doktoranckich, które ujawniły różnice w podejściu do historii mówionej, 
uzależnione od przyjętej metodologii. Okazało się, że dla jednych metoda 
ta może być równoznaczna z wywiadem, natomiast dla innych jej istota jest 
znacznie bardziej skomplikowana. Przyjęcie jednego z tych poglądów waż-
ne implikacje. Jeśli uznamy, że wywiad dotyczący przeszłych zdarzeń jest 
historią mówioną, tym samym odmawiamy tej metodzie specyfiki. Drugi 
pogląd wiąże się natomiast z uznaniem możliwości istnienia indywidual-
nego wymiaru historii i wartości subiektywnego spojrzenia. Warto zwrócić 
uwagę, że przyjęcie takiej perspektywy nierzadko zmienia hierarchię fak-
tów, co więcej, ważniejsze od pytania „co było?”, staje się „jak to było i jak 
wyglądało?”. Kolejnym podejściem do historii mówionej jest uznanie jej za 
metodę pomocniczą, ułatwiającą zrozumienie i interpretowanie archiwa-
liów. Referaty wygłoszone podczas konferencji dotyczyły różnorodnej te-
matyki. Dla przykładu można wymienić: Wykorzystanie metodologii historii 
mówionej w badaniach nad życiem codziennym PRL mgr Anny Adamus, 
„Poznasz mnie rozmawiając” – o metodologicznych problemach ‚pozna-
wania’ przez wywiad na przykładzie antropologicznych badań terenowych 
w Kiberze (Kenia) mgr Magdaleny Chułek, czy Narracja autobiograficzna. 
Wpływ wartości na kształtowanie się tożsamości pracowników naukowych 
uniwersytetu Tobiasza Trawińskiego. Szczególnie ciekawe okazało się skon-
frontowanie poglądów na wywiad psychologa i historyka podczas ostatniego  
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wymienionego wystąpienia. Pojawiło się pytanie o to, czy samo badanie 
narracyjne może być nazywane historią mówioną, jeśli dotyczy subiektyw-
nej historii osoby, czy też powinno odnosić się do obszerniejszego konteks-
tu historycznego. Kolejną kwestią, która podzieliła prelegentów (nie tylko 
psychologów i historyków), był problem zapewnienia anonimowości da-
nych oraz archiwizacji zebranego materiału. Jest to ważki temat, zdaniem 
uczestników dyskusji wymagający konkretnej regulacji. 

Drugiego dnia konferencji studencko-doktoranckiej dyskusję zdomino-
wały natomiast problemy etyczne związane z przeprowadzaniem wywiadu 
metodą historii mówionej oraz potrzebą odpowiedniego przygotowania ba-
daczy. W swojej pracy osoby wykorzystujące w badaniach metodę oral histo-
ry stykają się niejednokrotnie z osobami starszymi, świadkami historii, która 
nie zawsze jest łatwa, potrzebującymi wsparcia i zainteresowania. Problem 
zaangażowania emocjonalnego w takich sytuacjach wydaje się nieunikniony. 
Czy badacz, który chce, by jego praca była w miarę możliwości obiektywna, 
może sobie na takie zaangażowanie pozwolić? Uczestnicy dyskusji odpowie-
dzieli twierdząco na to pytanie. Co więcej, zwrócili uwagę na konieczność 
utrzymywania dłuższego kontaktu ze świadkami historii, którzy tego po-
trzebują. W związku z tym dylematem pojawił się również istotny i warty 
zauważenia postulat utworzenia kodeksu zasad etycznych historii mówionej. 
Należy zauważyć, że propozycja ta wychodzi od właśnie młodych badaczy 
zajmujących się metodą historii mówionej. Świadczy to nie tylko o rosnącej 
w nowym pokoleniu naukowców popularności oral history, lecz także o me-
todologicznej dojrzałości i dążeniu do utwierdzenia pozycji metody pośród 
innych narzędzi badawczych humanistów. 

W ramach konferencji odbyły się również prezentacje projektów instytu-
cji wykorzystujących historię mówioną w swoich projektach. Swoją szeroko 
zakrojoną działalność zaprezentował Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, zaj-
mujący się m.in. zbieraniem relacji świadków powojennej historii Dolnego 
Śląska, tworzeniem ekspozycji i projektów edukacyjnych. Kolejną insty-
tucją biorącą udział w wydarzeniu było Centrum Dokumentacji Zsyłek, 
Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa, które 
zbiera relacje Sybiraków i osób przymusowo wysiedlonych przez niemie-
ckiego okupanta w czasie II wojny światowej. Centrum prowadzi również 
działalność edukacyjną. Wyjątkowo interesującą inicjatywą jest zbiera-
nie relacji Sybiraków-Afrykańczyków, którzy w 1942 r., na mocy Układu 
Sikorski–Majski, wydostali się z ZSRR i w drodze do Polski osiedlili się na 
Czarnym Lądzie.
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Wykorzystanie historii mówionej w edukacji było zaś tematem wystą-
pienia wrocławskiego Centrum Inicjatyw UNESCO, które zaprezentowało 
swój wieloletni projekt „Obojętność Boli”. Ma on na celu rozpowszechnia-
nie wiedzy na temat Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i Holokaustu. 
Projekt skierowany jest zarówno do uczniów, którzy mają okazję poroz-
mawiać ze świadkiem historii, jak i do nauczycieli, dla których Centrum 
Inicjatyw UNESCO stworzyło specjalny podręcznik warsztatowy. 

W konferencji wzięło udział także warszawskie Muzeum Historii Żydów 
Polskich, przedstawiając projekt „Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie 
Pamięci”. Obejmuje on dokumentację relacji dotyczących pomocy Żydom 
przez Polaków podczas II wojny światowej oraz liczne programy edukacyj-
ne skierowane do młodzieży, w tym polsko-izraelskie wymiany.

Uczestnicy wydarzenia mogli poznać również działalność Yiddish 
Book Center (Amherst), reprezentowanego przez mgr Agnieszkę Ilwicką. 
Instytucja ta zajmuje się zbieraniem relacji dotyczących języka jidysz. 
Szczególnie interesujące w przypadku projektów tej instytucji jest to, że za-
interesowanie badaczy nie dotyczy jedynie osób, które ze względu na swoje 
pochodzenie posługują się tym językiem. Dawcą historii może być każdy, 
dla kogo jest on z różnych powodów istotny. Wywiady, nagrane oczywiście 
w jidysz i opatrzone angielskimi napisami, są dostępne na stronie interne-
towej: www.yiddishbookcenter.org.

Wartą zauważenia i kontynuowania inicjatywą podjętą przez orga-
nizatorów konferencji była organizacja panelu dyskusyjnego z udziałem 
ekspertów z różnych dziedzin stosujących badania narracyjne. W dysku-
sji moderowanej przez dra Wojciecha Kucharskiego wzięli udział: dr hab. 
Małgorzata Ruchniewicz (Instytut Historyczny UWr.), dr Bogna Bartosz 
(Instytut Psychologii UWr.), dr Julita Makaro (Instytut Socjologii UWr.), dr 
hab. Jarosław Syrnyk (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr., 
IPN Wrocław) oraz dr Piotr Jakub Fereński (Instytut Kulturoznawstwa 
UWr.). Spotkanie było próbą wypracowania wspólnego stanowiska co do 
miejsca historii mówionej w badaniach naukowych. Podstawowe różnice 
między stanowiskami panelistów dotyczyły poglądów na wartość danych 
zebranych tą metodą. Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz jako reprezentant-
ka historii skłaniała się raczej ku uznaniu źródeł historii mówionej jako 
pomocniczych w badaniach. Metoda ta miałaby być raczej uzupełnieniem 
pomagającym w interpretacji faktów, szczególnie w badaniu tzw. białych 
plam w dziejach. Natomiast sam materiał zebrany podczas wywiadu nie 
powinien być uważany za całkowicie pewne i rzetelne źródło historyczne. 



308

L i d i a  P a u c h

Ponadto dr hab. Małgorzata Ruchniewicz zwróciła uwagę na niedostatki 
podejścia teoretycznego do historii mówionej w samej historii. 

Socjolodzy, reprezentowani przez dr Julitę Makaro, patrzą na tę sprawę 
zgoła inaczej. Samo pojęcie oral history jest niestosowane. Jej odpowiedni-
kiem jest natomiast metoda biograficzna, zwana inaczej polską. Socjologów 
ją stosujących interesują pogłębione wypowiedzi dotyczące historii życia 
respondenta, jej fragmentów, czy też węzłowych momentów. Jak zauważyła 
dr Julita Makaro, dzisiaj sztuka epistolarna, stanowiąca do tej pory istotny 
materiał do badań socjologicznych, w zasadzie zanika. W związku z nie-
możnością korzystania z pamiętników, dzienników czy listów, metoda mu-
siała ewoluować. Dane pamiętnikarskie zostały zastąpione materiałem ze 
swobodnych wywiadów, które są transkrybowane. Co do wartości danych 
zebranych tą metodą – subiektywne i obiektywne znaczenia rzeczywisto-
ści są stawiane przez socjologów na równi. To, co twierdzi respondent jest 
więc nie mniej interesujące niż fakty.

Podobne stanowisko przyjmują psycholodzy, których przedstawicielką 
w dyskusji była dr Bogna Bartosz. Od lat 80. XX w. status badań jakościowych 
w psychologii stale się umacnia. Coraz częściej metoda wywiadu nie tylko 
uzupełnia dane ilościowe, ale staje się autonomicznym narzędziem dającym 
wymierne efekty. Zdaniem dr Bogny Bartosz żadna, nawet najbardziej wyrafi-
nowana teoria nie potrafi do końca wyjaśnić doświadczenia. Stąd też bierze się 
idea, by zacząć badanie od drugiej strony i wyprowadzać twierdzenia z indywi-
dualnych opowieści. Badania narracyjne są jednak często krytykowane w psy-
chologii za dużą rolę subiektywnego podejścia badacza w interpretacji danych. 
Rozwiązaniem tego problemu jest korzystanie z tzw. sędziów kompetentnych 
czy też weryfikacja wyników z samą osobą badaną. Warto zwrócić uwagę, że 
odwrotnie niż historia, socjologia i psychologia stawiają na pierwszym miejscu 
materiał dostarczony poprzez osobę badaną – faktom przydzielając rolę po-
mocniczą przy ewentualnym porównywaniu materiału. 

Dr hab. Jarosław Syrnyk zwrócił natomiast uwagę na długie dzieje histo-
rii mówionej. Oral history jest w tym wypadku metodą eklektyczną, znaną 
od dawna, a ostatnio modną. Jego zdaniem, jest to jedna z pierwotnych 
metod badawczych. Co więcej, w gruncie rzeczy wszystkie dziedziny hu-
manistyczne dążą do zbadania tego samego, co prawda stosując inne na-
zewnictwo. Istotna jest przy tym świadomość tego, co jest celem badania. 
Antropolodzy szukają w wywiadzie odpowiedzi nie tylko na pytanie, dla-
czego coś zostało wypowiedziane. Ważne jest również to, kto jest twórcą 
opowieści. Dr hab. Jarosław Syrnyk postuluje również wprowadzenie prak-
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tycznej interdyscyplinarności w badaniach, oznaczającej konsultowanie 
materiału z ekspertami z różnych dyscyplin badawczych. 

Kulturoznawstwo, posiadając silne założenia filozoficzne, jak twierdzi 
dr Piotr Jakub Fereński, ma słabo rozwinięte podejście do badań empirycz-
nych. Przekłada się to na interdyscyplinarne sposoby zbierania danych, a co 
za tym idzie – docenianie wartości historii mówionej. Kulturoznawcy ko-
rzystają z niej w badaniach nad pamięcią, która ma odzwierciedlać zmiany 
zachodzące w kulturze. Przy czym pojawiają się pewne dylematy związane 
z rozróżnieniem oral history od history telling. Podobną do historii mówio-
nej metodą, stosowaną również przez socjologów, jest fotowywoływanie. 

Pomimo odmiennych perspektyw na wartość danych zebranych 
tą metodą, paneliści zgodzili się co do pewnych zasadniczych kwestii. 
Mianowicie wywiad, niezależnie od dziedziny przyjętej przez badacza, 
jest przede wszystkim spotkaniem z człowiekiem. Świadomość tego faktu 
jest niezwykle istotna, dlatego że dając niepowtarzalną jakość, spotkanie 
to jednocześnie składa na barkach badacza odpowiedzialność za rozmów-
cę. Wiąże się to również ze sposobem wykorzystania i przechowywania 
danych w odpowiednich archiwach, co niestety często jest zaniedbywane. 
Jednym z istotniejszych wniosków z dyskusji jest zwrócenie uwagi na to, 
iż czynnikiem łączącym nowe nurty badań w poszczególnych dziedzinach 
humanistycznych jest powrót do jakości. Człowiek, jego historia i wytwory 
nie dają się sprowadzić do faktów i liczb. Ponownie więc nabiera znaczenia 
stwierdzenie, że całość nie jest jedynie prostą sumą części. 

Pozytywny oddźwięk, z jakim spotkała się Ogólnopolska Studencko- 
-Ekspercka Konferencja Naukowa „Różne Oblicza Historii Mówionej”, jest 
niewątpliwie zachętą do kontynuowania dyskusji na temat miejsca tej me-
tody w badaniach naukowych. Oral history posiada ogromny potencjał, 
wart rozwijania przez nowe pokolenie badaczy. Proces ten nie może się 
jednak odbywać bez udziału ekspertów. Badacze decydujący się na wyko-
rzystanie historii mówionej muszą mieć świadomość, że pojawiające się 
problemy etyczne nie mogą pozostać nierozwiązane. Jest to podstawowy 
warunek wartości materiału zebranego metodą wywiadu oraz samej histo-
rii mówionej.





Tegoroczne spotkanie badaczy zajmujących się historią mówioną można 
uznać za wyjątkowe, szczególnie w odniesieniu do wcześniejszych zgroma-
dzeń tego typu. Tym razem odbyło się ono w ramach większego wydarzenia 
– XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, który odbył się w Szcze-
cinie między 17 a 21 września. Pierwszego dnia tego kongresu miały miejsce 
liczne sympozja, tak zwane „spotkania wigilijne”, poprzedzające właściwą in-
augurację oraz poszczególne sesje tematyczne. Jednym z takich spotkań był 
panel poświęcony oral history, który odbył się w szczecińskiej Książnicy Po-
morskiej. Spotkanie to zorganizował Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wroc-
ławia, w osobach dra Wojciecha Kucharskiego oraz dr Katarzyny Bock-Ma-
tuszyk, we współpracy z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej.

Podobnie jak w poprzednich latach integralną częścią spotkania człon-
ków PTHM było Walne Zebranie, które tym razem towarzyszyło główne-
mu wydarzeniu, jakim było sympozjum „wigilijne”. Posiedzenie przybyłych 
członków poprzedziło całodniowe obrady zgromadzonych naukowców. 
Zwięzłe w swojej formie, corocznie organizowane Walne Zebrania, mają 
na celu przedstawienie bieżącej działalności, podsumowanie dotychcza-
sowych dokonań, zwykle z okresu jednego roku, oraz wyznaczenie celów 

Wroc ł awsk i  Roc zn ik

H is to r i i  Mówionej

Roc zn ik I V,  2014

I S S N 20 8 4 – 0578

M a r e k  S z a j d a

[ W r o c ł a w ]

● ● ● ● ● ●

Sprawozdanie z sympozjum  
„Oral history  – historia mówiona”  

XIX Powszechnego Zjazdu  
Historyków Polskich
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na przyszłość. W ramach takiego porządku zarówno przewodniczący, jak 
i członkowie zarządu przedstawili sprawozdanie merytoryczne i finansowe 
oraz wysłuchali wolnych wniosków. Ważnymi elementami podsumowania 
dotychczasowej pracy były omówienia udzielonego wsparcia studenckiej 
konferencji z Wrocławia, rozmowy na temat współpracy przy projekcie 
wraz z Europejską Siecią Pamięć i Solidarność czy powracająca wciąż idea 
bazy projektów internetowych odnoszących się do historii mówionej. 

Do istotnych punktów obrad Walnego Zebrania należało również przed-
stawienie planów na najbliższy rok działalności. Wśród głównych celów 
wymieniono organizację międzynarodowej konferencji wraz z partnera-
mi z Ukrainy. Wydarzenie to prawdopodobnie odbędzie się jesienią 2015 r. 
w Łodzi, przy współudziale Instytutu Socjologii miejscowego uniwersyte-
tu. Podczas zebrania wielu członków zwróciło uwagę na potrzebę zmiany 
statutu Towarzystwa. Uwagi odnoszące się do skrócenia długości czasu 
od ogłoszenia spotkania do jego realizacji oraz kilka pomniejszych korekt 
z pewnością przyczynią się do lepszego funkcjonowania PTHM w kolej-
nych latach. Ciekawy okazał się również głos szczecińskiej doktorantki 
Anety Popławskiej, która zaproponowała stworzenie dokumentu na mia-
rę kodeksu etycznego dla osób zajmujących się historią mówioną. Pomysł 
ten, określony jako zbiór różnych doświadczeń, sformułowanych w formie 
porad, uwag czy sugestii, okazał się bliski wielu spośród zgromadzonych 
badaczy1. Stanowi on kolejne zadanie, jakie w przyszłości podejmie Towa-
rzystwo. Szybciej, bo już po krótkiej przerwie, uczestnicy zebrania mieli 
możliwość wzięcia udziału w głównym wydarzeniu tego dnia, czyli sesji: 
„Oral history – historia mówiona”.

Sympozjum to zostało zorganizowane w klasycznej formie, podobnie 
jak inne „spotkania wigilijne”2 Zjazdu. Kilkunastominutowe referaty wy-
głaszane były podczas trzech sesji, a wśród prelegentów znaleźli się na-
ukowcy z Polskiej Akademii Nauk, uniwersytetów Jagiellońskiego, Łódz-
kiego, Warmińsko-Mazurskiego czy też przedstawiciele różnych instytucji, 
m.in. muzeów, towarzystw oraz innych instytucji kultury. 

1    Pomysł ten był już częściowo dyskutowany podczas Spotkania Warsztatowego  
w Łodzi w 2011 r.

2    Dokładny program sympozjum dostępny na stronie internetowej Powszechnego  
Zjazdu Historyków, zob.: http://pthszczecin.pl/program/sympozja/oralhistory-hi-
storia-mowiona/ [dostęp: 2 listopada 2014 r.].
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Wystąpienie Wiktorii Kudeli-Świątek, dotyczące nagrań wywiadów 
oraz powrotów do zrealizowanych projektów, otworzyło sesję referatową 
pierwszego panelu. Podczas prezentacji referentka odwołała się do swoje-
go bogatego doświadczenia. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów 
postulowała odwagę zderzenia się z materiałami z badań innych osób oraz 
o podejmowanie powrotów do własnych badań, nagrań, wniosków wraz 
z próbą reinterpretacji tego, co sam badacz określił już za oczywiste i waż-
ne. Kolejne wystąpienie na temat różnicy pomiędzy badaniem zmiany spo-
łecznej a badaniem pamięci o zmianie społecznej wygłosiła Anna Wylegała. 
Ciekawą kwestią, która znalazła się w jej wystąpieniu, była dwoistość toż-
samości badacza. Dzieląc się doświadczeniem z pracy w rodzinnym Krzyżu 
Wielkopolskim, prelegentka mówiła o podwójnej roli: z jednej strony bada-
cza akademickiego, który zbiera materiał potrzebny do badań, z drugiej zaś 
osoby „stąd”, powszechnie znanej, którą wielu mogłoby uznać za działacza 
społeczności lokalnej. Problem rozdzielenia tych dwóch ról podczas pracy 
w lokalnym środowisku wciąż wydaje się wyzwaniem na przyszłość. 

Innego typu rozważania towarzyszyły prezentacji projektu „Dziadek 
z Wehrmachtu”, o którym opowiadali Marcin Jarząbek i Karolina Żłobe-
cka. Przeprowadzając wywiady z byłymi żołnierzami niemieckiego woj-
ska z okresu II wojny światowej, szukali oni odpowiedzi na pytanie, czy 
istnieje historia bez społecznych ram pamięci. W efekcie końcowym, jed-
nym z głównych wniosków jest stwierdzenie, iż jest to możliwe, choć dla 
badacza dość trudne do uchwycenia. Jako ostatnia w pierwszym panelu 
wystąpiła tym razem sama Karolina Żłobecka. Wypowiadając się zarówno 
w imieniu swoim, jak i nieobecnego Jarosława Pałki, zaprezentowała ich 
wspólny projekt „Pamięć i doświadczenie wojny żołnierzy ludowego Woj-
ska Polskiego”. Celem badawczym tego przedsięwzięcia było ujęcie zmiany 
narracji o armii z perspektywy 25 lat wolnej Polski. Na tym przykładzie 
można było dostrzec, jak ważny jest język użyty w wywiadzie. Stanowi on 
nie tylko formę komunikacji, ale również identyfikacji, skrywa tożsamość. 
Prelegentka wykazała to, omawiając słowo „ludowy” czy też eufemizm „ar-
mia idąca ze Wschodu”. 

Kolejne sesje referatowe wzbudziły równie wielkie zainteresowanie, co 
pierwszy panel. Drugą część otworzył Piotr Filipkowski z Instytutu Filozo-
fii i Socjologii PAN wystąpieniem na temat projektu badawczego realizo-
wanego przez grupę badawczą ze wspomnianego Instytutu. Zagadnienie 
prywatyzacji w perspektywie biograficznej odnosi się do gospodarczego 
przełomu sprzed ćwierćwiecza. Projekt zakłada rozmowy z pracownikami 
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różnych zakładów, m.in. Wedla czy Huty Warszawa, począwszy od robotni-
ka, a skończywszy na dyrektorach. Realizowane prace zakładają spojrzenie 
z perspektywy biograficznej na rzeczy „niebiograficzne”, odejście od ska-
li makrosocjologicznej. Wątek powiązania biografii i rzeczy kontynuował 
kolejny prelegent, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, Marcin Stasiak. 
Omawiając wyniki badań nad swoją dysertacją, szczegółowo przedstawił 
ciekawy sposób narracji historycznej opartej na wywiadach z doświad-
czonymi chorobą Heinego-Medina. Główną perspektywą opowieści są 
bowiem rzeczy, przedmioty, w których kumulują się różne doświadczenia 
czy wartości, będące jednocześnie wyznacznikiem, „kotwicami” wywia-
dów. Wystąpienie to wywołało wiele komentarzy, dominując jednocześnie 
dyskusję przeprowadzoną po wszystkich wystąpieniach w tej sesji. Nim do 
tego doszło, zebrani wysłuchali dwóch innych wystąpień. Adam Puchejda 
w imieniu swoim oraz Bartłomieja Błesznowskiego wygłosił referat o war-
szawskiej szkole historii idei. Przedstawione w nim przemyślenia, odwo-
łujące się choćby do koncepcji Lévi-Straussa, od lat znane są historykom, 
a ujęte w takiej formie nie mają szansy wnieść niczego nowego do badań 
historycznych, co w dyskusji zauważyła Dobrochna Kałwa. Ostatni referat 
drugiego panelu zaprezentowała Katarzyna Kuzko-Zwierz, na co dzień pra-
cująca w oddziale praskim Muzeum Warszawy. W ciekawy sposób opowie-
działa ona o współczesnych koncepcjach muzealnych oraz miejscu historii 
mówionej w każdej z nich. Wydaje się, że rola ta zostaje powoli odkrywana 
przez środowisko muzealników. Z każdym kolejnym rokiem oral history 
jest bowiem obecna w coraz to większej liczbie placówek i pełni w nich kon-
kretne zadania, m.in.: wnosi elementy emocjonalne, zawarte w wywiadzie, 
czy też buduje społeczności lokalne.

Podczas ostatniej części referatowej, odbytej już po południu, zaistnia-
ły kolejne cztery wystąpienia. W pierwszym Izabela Lewandowska z Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawiła koncepcję 
powstania Archiwum Historii Mówionej Polski Południowo-Wschodniej. 
Jako badaczka mocno związana z tym regionem kraju dostrzegła potrze-
bę skupienia źródeł oral history rozproszonych we wszelakich instytucjach 
naukowych, kulturalnych czy edukacyjnych. Stworzenie takiej placówki 
w Olsztynie stanowiłoby z pewnością impuls do pogłębionych i przeprowa-
dzanych na większą skalę badań historycznych z wykorzystaniem wywia-
dów ze świadkami historii. A z pewnością jest wiele osób, z którymi warto 
porozmawiać na tym terenie. Zaliczają się do nich między innymi przed-
stawiciele różnych mniejszości narodowych, etnicznych, grup zawodowych 
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czy branżowych – przekonywała Lewandowska. W dalszej kolejności głos 
zabrali przedstawiciele wrocławskiego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”: 
Wojciech Kucharski oraz Katarzyna Bock-Matuszyk. W wystąpieniu do-
tyczącym problemów archiwizacji wywiadów historii mówionej najwięk-
szą uwagę poświęcili prawom autorskim i ochronie danych osobowych, 
z uwzględnieniem odnoszących się do tej kwestii ustaw. Prezentacja ta 
była szczególnie ciekawa ze względu na dodatkowy walor doświadczenia 
archiwizacyjnego. Zagadnienia te są bowiem elementem codziennej pracy 
w „Ośrodku”, podczas relacji różnorakich projektów. 

O czeskim doświadczeniu oral history oraz o umiejscowieniu tej metody 
we współczesnych badaniach tamtejszych historyków opowiedziała Barba-
ra Klich-Kluczewska z Zakładu Antropologii Historycznej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Wystąpienie to było refleksją poprzedzoną licznymi kon-
taktami z czeskimi historykami, głównie w ramach międzynarodowych 
projektów badawczych oraz pobytów studyjnych w Pradze. Prelegentka 
odniosła się głównie do postaci prof. Miroslava Vanka, do niedawna kieru-
jącego International Oral History Association, który jest najważniejszym 
autorytetem czeskiej historii mówionej. Omówienie dyskusji odnośnie do 
wyboru dyrektora Instytutu Badań nad Totalitaryzmami w Pradze po-
kazało, jak oral history może być popularna i dostrzegana w środowisku 
naukowym. W ostatnim panelu znalazło się również wystąpienie Agaty 
Zysiak z Katedry Socjologii Kultury z Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka 
przedstawiła swoje badania dotyczące powojennej historii społecznej swo-
jej alma mater. Badania te oparte na wywiadach biograficznych, głównie 
z pracownikami naukowymi, są niezwykłym źródłem do śledzenia karier 
akademickich, ale również do przedstawienia procesu „rodzenia się” uni-
wersytetu. Z pewnością wyniki tego projektu wzbudzą szczere zaintereso-
wanie innych badaczy zajmujących się podobną tematyką w pozostałych 
środowiskach uniwersyteckich3.

Całodniowe obrady odbyte w ramach XIX Powszechnego Zjazdu His- 
toryków cieszyły się sporym zainteresowaniem, co widoczne było zwłasz-
cza w ciekawych dyskusjach przeprowadzanych po każdej z trzech sesji  

3   Obecnie projekt dotyczący kadry akademickiej jest realizowany również we Wroc-
ławiu przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Podobne badania przeprowadziła m.in. 
Karolina Żłobecka wśród wykładowców Politechniki Krakowskiej, zob.: Profesor 
NIEzwyczajny. Wspomnienia profesorów Politechniki Krakowskiej, red. J. Gałęziow-
ski, J. Komperda, K. Żłobecka, Kraków 2011.
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referatowych. Szczęśliwie teksty wygłoszone podczas każdego z pane-
li zostaną opublikowane we Wrocławskim Roczniku Historii Mówionej 
w 2015 r., co pozwoli zarówno słuchaczom, jak i nieobecnym na sesji, na 
głębsze poznanie tez przedstawionych w referatach. Następny, przyszło-
roczny zjazd członków Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, będzie 
towarzyszył innemu wydarzeniu – wspomnianej już konferencji łódzkiej. 
Jednocześnie będzie to już kolejne spotkanie warsztatowe mające miejsce 
w „polskim Manchesterze”. Poprzednie odbyło się w Łodzi w 2011 r.



6 października 2014 r. odbyła się w Warszawie, w Domu Spotkań z Histo-
rią, międzynarodowa konferencja „Archiwa Społeczne. Modele współpracy 
z państwem”. Organizatorem konferencji była Fundacja Ośrodka KARTA we 
współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, a patronat me-
dialny nad wydarzeniem objął popularny portal Historia i Media. 

Konferencja, będąca częścią większego programu Ośrodka KARTA 
„Stabilizacja archiwistyki społecznej w Polsce”, miała przede wszystkim 
na celu pokazanie różnych modeli współpracy państwa z niezależnymi ini-
cjatywami archiwistycznymi na świecie. Z tego względu zaproszono prele-
gentów z kilku krajów – goście z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch byli 
obecni w Warszawie, natomiast z Nową Zelandią i Australią łączyliśmy się 
przez Skype’a.

Konferencję rozpoczął Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka KARTA, podkre-
ślając przede wszystkim wyjątkowe miejsce konferencji – przy DSH działa 
największe archiwum historii mówionej w Polsce, a także 33-letnią historię 
KARTY. Gluza bardzo klarownie wyjaśnił koncepcję archiwistyki społecz-
nej, która, w przeciwieństwie do zbiorów archiwalnych, nie powinna znaj-
dować się w rękach państwowych lub prywatnych, a właśnie w społecznych. 
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Sprawozdanie z międzynarodowej  
konferencji „Archiwa Społeczne.  
Modele współpracy z państwem”  

(Warszawa 6.10.2014 r.)
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Obecność AS-ów, które, według Zbigniewa Gluzy powinny mieć stałe 
miejsce w strukturach Archiwów Państwowych, świadczy zaś o poziomie 
zaawansowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Archaicznymi zasadami, a w szczególności skostniałym podziałem za-
sobów na państwowe i niepaństwowe, tłumaczył Naczelny Dyrektor Ar-
chiwów Państwowych, Władysław Stępniak, brak możliwości wsparcia 
AS przez AP. W swoim referacie „Archiwa państwowe wobec wytwórców 
niepaństwowego zasobu archiwalnego” przedstawił jednak kilka projektów 
AP aktywizujących Polaków do odszukiwania i – ewentualnie – przekazy-
wania – rodzinnych lub lokalnych pamiątek. 

Katarzyna Ziętal z Ośrodka KARTA zarysowała sytuację AS-ów w Pol-
sce, które gromadzą materiał bardzo różnorodny (jednak w 80% są to foto-
grafie), oraz przedstawiła projekt „Stabilizacja archiwistyki społecznej w Pol-
sce”, którego celem jest profesjonalizacja archiwów społecznych, o których, 
według badań przeprowadzonych w 2013 r., słyszało 12% Polaków.

O tym, że termin AS jest nadal bardzo mało znany w Polsce, mimo że 
samo gromadzenie pamiątek rodzinnych i regionalnych przez lokalnych 
„strażników tradycji” oraz lokalnych pasjonatów historii jest zjawiskiem 
często spotykanym w małych miasteczkach i wsiach, mówiła również 
Anna Kurpiel z Centrum Willy’ego Brandta UWr. w drugiej części konfe-
rencji. W swoim wystąpieniu przedstawiła zagadnienie archiwistyki spo-
łecznej, wpisując je w szerszy nurt historii publicznej w Polsce, jak również 
na dwóch przykładach z własnych badań terenowych, pokazała niezwykle 
pozytywny wpływ „oddolnych archiwistów” na poczucie wspólnoty i toż-
samości małych społeczności lokalnych. 

Pozostali uczestnicy konferencji, pochodzący z różnych krajów eu-
ropejskich i pozaeuropejskich, w referatach przedstawili działalność AS 
w swoich własnych krajach, poruszając także problem ich współpracy 
z państwem. I tak, dyrektor Agencji Nadzoru Archiwów Regionu Emilia 
Romagna w Bolonii, Stefano Vitali, opowiedział o włoskich inicjatywach 
wpisujących się w nurt archiwistyki społecznej (sam termin AS nie jest we 
Włoszech rozpoznawalny), a więc przede wszystkim archiwach prywat-
nych kolekcjonerów, fundacji oraz partii politycznych, nad którymi kon-
trolę sprawują utworzone w 1939 r. w każdym z włoskich regionów Agencje 
Nadzoru Archiwów. 

Joanna Newman, konsultantka do spraw dokumentacji i archiwów, 
przedstawiła przekrojowy opis stanu i problemów archiwistyki społecznej 
w Nowej Zelandii. Jednym z przedstawionych przez nią postulatów była 



319

S p r a w o z d a n i e  z  m i ę d z y n a r o d o w e j  k o n f e r e n c j i  „ A r c h i w a  S p o ł e c z n e . . .

konieczność wsparcia oddolnego ruchu przez państwo, jednak, z powodów 
finansowych, jest ono nadal zbyt małe. Dlatego, według Joanny Newman, 
nadal kluczową rolę w tworzeniu AS odgrywają zaangażowani działacze, 
pracujący na zasadzie wolontariatu.

Z problemami finansowymi borykają się także archiwa społeczne w Ka-
nadzie, szczególnie obecnie, gdy – według doktorantki na Wydziale Hi-
storii University of Toronto, Gabrieli Pawlus-Kasprzak – humanistyka jest 
coraz mniej dotowana przez państwo. W swoim wystąpieniu skoncentro-
wała się na pokazaniu potencjału archiwów społecznych tworzonych przez 
mniejszości narodowe i etniczne mieszkające w stanie Ontario. 

O różnorodności archiwów społecznych, których liczbę w Wielkiej Bryta-
nii szacuje się na 2–5 tys., opowiedziała Julianne Nyhan, adiunkt na Wydziale 
Informacji University Collage London. W swoim bardzo ciekawym referacie 
podkreśliła aktywną rolę wspólnoty w tworzeniu i zarządzaniu archiwum 
społecznym, także odnośnie do formy jej współpracy z państwem.

Ostatni głos należał do Cornelii Wezel – kierowniczki archiwum w Fun-
dacji Niemieckiego Ruchu Kobiecego, która opowiedziała o archiwach nie-
mieckich ruchów społecznych, takich jak: ruchu ekologicznego, feministycz-
nego, wsparcia dla krajów Trzeciego Świata oraz ruchu gejowskiego i lesbij-
skiego. Tak jak w przypadku innych krajów, również w Niemczech podstawo-
wym problemem dla większości archiwów społecznych jest brak należytego 
finansowania. 60% niemieckich „archiwistów społecznych” działa za darmo, 
reszta według zasady „wynagrodzenie za pół etatu, praca na cały etat”. Jednak 
niemieckie AS nadrabiają improwizacją i kreatywnością, a także rozwiniętą 
współpracą, jak np. archiwa feministyczne, które spotykają się co roku w celu 
wymiany doświadczeń. Co ciekawe, w Niemczech nie ma żadnej dyskusji 
między Archiwum Państwowym a AS-ami, także z tego względu, że każdy 
z Landów prowadzi własną politykę archiwalną.

Po wystąpieniach nastąpiła burzliwa dyskusja zapoczątkowana przez Zbi-
gniewa Gluzę pesymistyczną diagnozą: „jeśli przyjąć to, co tu się zdarzyło 
za punkt wyjścia, to nie mamy gdzie iść”. Stwierdził on, że z wystąpień kon-
ferencyjnych wyłania się chaos organizacyjny, brak jasnej drogi oraz jednej 
spójnej definicji AS. Jednak pozostali uczestnicy konferencji skontrowali ten 
pesymizm, szczególnie goście zagraniczni, według których sytuacja archi-
wistyki społecznej w Polsce przedstawia się bardzo dobrze. Julianne Nyhan 
zauważyła, że najważniejsze jest rozpoznanie autonomii archiwów społecz-
nych i skupienie się na ich lokalnej specyfice. Natomiast Cornelia Wezel do-
dała, że w jej opinii jedna wspólna definicja AS jest niepotrzebna, a problem 
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różnorodności i wielości tego typu inicjatyw najlepiej rozwiązać za pomocą 
sieciowania archiwów lub stworzenia tematycznych grup AS-ów koordy-
nowanych przez wspierającą je organizację (umbrella organisation). 

Głos zamykający konferencję należał do Alka Tarkowskiego, dyrektora 
Centrum Cyfrowego, który zauważył, że choć w każdym kraju archiwa spo-
łeczne rozwijają się i istnieją w nieco inny sposób, to bez wątpienia są one 
przede wszystkim nadal niedocenioną, ale niezwykle ważną formą obywa-
telskości każdego społeczeństwa. 

Więcej informacji o archiwistyce społecznej w Polsce, a także biogramy 
uczestników i abstrakty wystąpień z konferencji można znaleźć na stronie 
internetowej archiwa.org. Kolejnym ważnym krokiem w tej dziedzinie bę-
dzie natomiast, planowany przez Ośrodek KARTA na przyszły rok, pierw-
szy powszechny zjazd polskich archiwów społecznych. 



W dniach 6–9 listopada 2014 r., w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, 
odbyła się konferencja naukowa „Genealogies of Memory: Collective vs. 
Collected Memories. 1989–91 from an oral history perspective”. Była to już 
czwarta z serii „Genealogie Pamięci” konferencja organizowana przez Eu-
ropejską Sieć Pamięć i Solidarność, we współpracy z Instytutem Socjologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Filozofii i Socjologii PAN oraz 
Imre Kertész Kolleg Jena. Tym razem tematem przewodnim konferencji 
była konfrontacja pamięci zbiorowej i pamięci indywidualnej o przełomie 
1989–91 r. w Europie Środkowo-Wschodniej oraz refleksja metodologiczna 
nad tym, jak (i przez kogo) te kategorie pamięci są kształtowane i w jakim 
zakresie wpływają na siebie nawzajem. Obrady odbywały się w języku an-
gielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.
 Konferencję otworzył dyrektor Sekretariatu Europejskiej Sieci Pamięć i So-
lidarność, Rafał Rogulski, wyrażając radość z tego, że udało się stworzyć plat-
formę wymiany myśli przez intelektualistów zajmujących się pamięcią i upa-
miętnianiem. Przewodniczący Komitetu Sterującego Sieci, prof. Jan Rydel, 
przypomniał, że ENRS, działająca pod auspicjami ministrów kultury Polski 
i Niemiec, dąży do stworzenia wzorców nowoczesnego międzynarodowego 
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dialogu o problemach XX w. w Europie, wspierając badania i publikacje 
naukowe oraz realizując międzynarodowe projekty, takie jak Freedom Ex-
press na 25. rocznicę upadku komunizmu w Europie. Podziękował również 
wszystkim instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania tej konfe-
rencji. 
 Następnie głos zabrali przedstawiciele komitetu organizacyjnego. Joanna 
Wawrzyniak wyjaśniła, w jaki sposób konferencja wpisuje się w szerszy pro-
gram badawczy „Genealogie Pamięci” i przypomniała tematykę poprzednich 
spotkań. Postawiła też główne pytanie konferencji: kto pamięta: jednostki, 
czy grupy? oraz jak indywidualna pamięć jednostek (collected memories) 
o 1989 r. zmienia się w pamięć zbiorową (collective memory)? Ferenc Laczó 
zwrócił uwagę, że już same wspomnienia o roku 1989 mają swoją historię 
wartą analizy, a Franka Maubach zauważyła, że jest już dobry czas na to, aby 
w badaniu naukowym skonfrontować oczekiwania względem tego przełomu 
z późniejszym rozczarowaniem, gdyż różnica między jednym a drugim jest 
istotą tej transformacji. Postawiła również pytanie, jak oczekiwania wpły-
wają na indywidualne doświadczenie oraz czyje właściwie wspomnienia są 
utrwalane w pamięci zbiorowej, a czyje odrzucane.
 Jako główny mówca pierwszej części obrad wystąpił James V. Wertsch, 
którego naukową sylwetkę przedstawił Krzysztof Koseła. W swojej prezen-
tacji pod tytułem Mnemonic Communities and Habits. Remembering 1989–
1991 zwrócił on uwagę na społeczne zwyczaje zapamiętywania i na różnicę 
między kroniką a narracją, wzbogacającą pamięć o fabułę. Narracje mogą 
być jednak różne, mimo iż opierają się na tej samej liście wydarzeń. Zasad-
niczo wyróżnić można dwie wersje narracji: triumfalistyczną (kiedy fabuła 
zmierza w kierunku ostatecznego zwycięstwa) lub tragiczną (kiedy mamy 
do czynienia z opowieścią o tragicznym zakończeniu, któremu można było 
zapobiec). Mówiąc o pamięciach opozycyjnych do możliwe obiektywnych 
interpretacji wydarzeń (mnemonic standoffs), podkreślił, że nie można tłu-
maczyć tego zjawiska brakiem dostępu do informacji, głupotą, tzw. pra-
niem mózgu czy odmową przyznania się do tego, co narrator rzeczywi-
ście wie o przeszłości. Za niezwykle istotne dla badań nad pamięcią uznał 
analizę narracji, mieszczącej się w naturalnych umiejętnościach człowieka, 
cechującej się często brakiem krytycznej i naukowej refleksji, a wpływają-
cej na postrzeganie rzeczywistości. Analizie powinno podlegać m.in. to, 
w jaki sposób konkretne wydarzenia osoby i miejsca są dobierane do narra-
cji oraz jakie zwyczaje narracyjne społeczności (generalizowane wzory pa-
mięci i opowieści) znajdują w niej odzwierciedlenie. Analiza taka powinna  
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też zawierać refleksję symboliczną nad europejską tradycją i narzędzia-
mi narracji, które ją warunkują i, nawet podświadomie, kształtują naszą 
pamięć. Są przy tym tworzone i „konsumowane” przez wspólnotę, a nie 
przez jednostki, choć nie są wytworem jedynie kontroli państwowej. Takie 
wzorce narracji kierują naszym wyborem konkretnych elementów narracji, 
a jej stronniczość (na przykład swoisty „narodowy egoizm”), nie wynikają 
z inteligencji narratora, ale zazwyczaj właśnie z narodowych wzorców nar-
racyjnych. Badacz podjął też próbę analizy porównawczej pamięci i historii 
– obu angażujących narrację, z których ta druga posiada narzędzia tworze-
nia możliwie obiektywnego punktu wyjścia do dyskusji, gdyż jest daleka od 
jednostronnej perspektywy, bardziej niezależna od wspólnoty, krytyczna, 
sygnalizuje niejednoznaczności, patrzy na wydarzenia z perspektywy „wte-
dy” a nie „teraz”, jest racjonalna i refleksyjna, a także utrwala argumen-
ty i dowody kosztem bieżącej narracji. W dyskusji nad tym wystąpieniem 
Jeffrey Olick nie zgodził się z tak optymistycznym idealizowaniem historii. 
Na pytanie A. Mielczarka o zmiany wzorców pamięci J. Wertsch odpowie-
dział, że stale się one dokonują. I nie jest tak, że na jeden naród przypada 
jeden wzorzec pamięci, natomiast wzorce narodowe wpływają na to, jak 
opowiadamy o własnej (nie tylko narodowej) historii. Na uwagę R. Rogul-
skiego o tym, że historycy nie tylko pomagają się odnaleźć w przeszłości, 
ale również współtworzą narrację o niej, podkreślił, że w rzeczywistości 
trudno odróżnić pamięć od historii i często jest to kwestia etyczna, ale ce-
lem historii powinno być inspirowanie do obiektywizmu, gdyż jesteśmy 
odpowiedzialni za rozważenie perspektywy drugiej strony.
 Drugi wiodący wykład tego dnia, The Politics of Memory and Comme-
moration, wygłosili Jan Kubik i Michael Bernhard. Opowiedzieli o zało-
żeniach i realizacji projektu, który polegał na analizie obchodów 20. rocz-
nicy upadku komunizmu w siedemnastu postkomunistycznych krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej. Badaniu porównawczemu poddali oni to, 
w jaki sposób stary system i jego upadek były (lub nie były) upamiętniane 
w publicznych ceremoniach organizowanych przez władze (rządy i partie 
polityczne poszczególnych państw) oraz jaką rolę polityczną odgrywa dziś 
przełom 1989/91 r. Wyróżnili przy tym trzy typy pamięci władzy, konstru-
owane wokół wydarzeń, procesów i osób, składające się na narodową prze-
strzeń pamięci: rozbitą, podzieloną lub ujednoliconą. Zauważyli przy tym, 
że taki a nie inny dobór specyficznych form politycznych do kształtowania 
oficjalnej pamięci może wynikać z tego, jaki w istocie był komunizm w da-
nym kraju, jak przebiegała sama transformacja oraz jak identyfikowało się 
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stronnictwo, które jako pierwsze przejęło władzę po upadku komunizmu. 
W analizowanych przypadkach wyróżnili pięć wzorców/modeli upamięt-
niania tych wydarzeń. Model ukraiński, w którym analizowana sytuacja 
jest najbardziej skomplikowana, a kraj sam w sobie najmniej demokratyczny. 
Model krajów, w którym doszło do tzw. negocjowanej transformacji (Polska, 
Węgry, Słowenia). Model krajów, w którym do transformacji doszło wskutek 
polaryzacji polityki i rozpadu państwa (Estonia, Litwa, Rumunia etc.). Model 
krajów, w których miała miejsce celowa rezygnacja z upamiętnienia i obcho-
dy były inicjowane z zewnątrz, np. przez organy Unii Europejskiej (państwa 
byłej Jugosławii). Oraz model państw, w których obchody były odpolitycz-
nione, czasem o znamionach nostalgii za narodowym socjalizmem (Bułga-
ria, Czechy, Niemcy). Badania pokazały, że najbardziej skuteczną strategią 
polityki pamięci jest strategia wojowników, walczących z pamięcią inną niż 
ta, na której im zależy. Natomiast wybór strategii (pośród których wyróżnili 
jeszcze m.in. strategię pluralistów i abnegatów) zawsze wpływa na rzeczywi-
stość polityczną. W odpowiedzi na pytania w dyskusji badacze podkreślili, 
że zastosowana przez nich metoda może być wykorzystywana do pogłębio-
nych badań, a istotną zmienną jest w niej coś, co można określić „kulturą 
narodową”, która jest siłą napędową narodowej narracji. Nie jest to natomiast 
model, który można by zastosować do badań w krajach niedemokratycznych. 
W swojej analizie nie brali pod uwagę czynnika ekonomicznego, struktury 
społecznej oraz przedefiniowania się przez postkomunistów przed 2009 r., 
nie analizowali również roli narodowych instytucji pamięci.
 Ostatnia część obrad tego dnia poświęcona była dyskusji nad konfron-
tacją „horyzontów oczekiwań i przestrzeni doświadczenia” (Horizons of 
Expectation and Spaces of Experience: between Accident, Hope and Trau-
ma). We wprowadzeniu prowadząca panel Gertrud Pickhan nawiązała do 
koncepcji Reinharta Kosellecka, według którego nie istnieje coś takiego jak 
pamięć zbiorowa, ale są zbiorowe ramy pamięci. Pierwszy z dyskutantów, 
Joachim von Puttkamer przedstawił fragment realizowanego aktualnie 
projektu, opartego na analizie spisanych wspomnień czołowych uczestni-
ków transformacji w Polsce oraz dokumentów archiwalnych. Badacz wska-
zał, że dzisiejszy konflikt pamięci wokół upadku komunizmu w Polsce, tzw. 
grubej kreski i weryfikacji służb specjalnych sięga samych początków rządu 
Tadeusza Mazowieckiego, a oskarżenie o zbyt łagodną politykę względem 
komunistów pojawiło się tuż po upadku muru berlińskiego, kiedy Solidar-
ność wystarczająco się umocniła. Tomasz Stryjek zastanawiał się nato-
miast, co rok 1991 oznaczał dla Ukraińców. Wskazał, że różnice w pamięci 
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o przełomie mogą wynikać z tego, w jakich wydarzeniach Ukraińcy uczestni-
czyli, a podział jest znacznie bardziej skomplikowany, niż proste rozróżnienie 
pamięci mieszkańców wschodniej i zachodniej części Ukrainy. Jego zdaniem, 
ciekawe wnioski płyną z przyjęcia perspektywy podejścia postkolonialnego 
i takie spojrzenie w ocenie samych Ukraińców rzeczywiście zwyciężyło, do 
czego przyczyniła się m.in. imperialna polityka Rosji. Jako przykład badacz 
podał różne sposoby kształtowania pamięci zbiorowej o 1991 r. przez kolej-
nych prezydentów Ukrainy i zauważył, że rewolucja na Majdanie roku 2014 
może stać się w pamięci Ukraińców przełomem znacznie istotniejszym – no-
wym symbolicznym początkiem Ukrainy. Rauf R. Gargazov mówił o upadku 
Związku Sowieckiego jako kulturowej traumie w pamięci zbiorowej Rosjan 
i mieszkańców Azerbejdżanu, która tym się różni od traumy psychologicz-
nej, że jest doświadczeniem grupy. Podkreślił, że entuzjazm i poparcie dla 
transformacji nie wszędzie były takie same, a dla wielu mieszkańców by-
łych republik sowieckich te zmiany oznaczały katastrofę i były zagrożeniem 
dla ich zbiorowej tożsamości. W podsumowaniu dyskusji Padraic Kenney 
stwierdził, że wszystkie prezentacje traktowały o rozczarowaniu, które jest 
nieodłącznym elementem każdej rewolucji, które musi być jakoś wyrażone 
przez uczestników tych wydarzeń. Odniósł się również do szczegółowych 
kwestii poruszanych przez dyskutantów.
 Drugi dzień obrad otworzyła dyskusja o powiązaniach indywidualnych 
i zbiorowych wspomnień (Individual and Collective Memories Entangled). 
Prowadził ją F. Laczó, a dyskutantem była Kaja Kaźmierska. Katherine White 
analizowała wpływ upadku Niemieckiej Republiki Demokratycznej i utraty 
swoistej „wyobrażonej przestrzeni” na wschodnio-niemiecką pamięć zbioro-
wą. Przejawiał się on między innymi powstaniem ruchu Ostalgie – nostal-
gią za Wschodem. Ina Alber w wystąpieniu Narrating the „Transition to De-
mocracy”: on the Interpendency of Discourses and Biographies zauważyła, że 
w ostatnich latach w zachodnim dyskursie naukowym o zmianach 1989–91 r. 
narracja o transformacji ku demokracji i zwycięstwie społeczeństwa obywa-
telskiego zaczyna ustępować podkreślanej słabości społeczeństwa obywatel-
skiego i braku kultury politycznej. W jej opinii pamięć o transformacji zo-
stała ukształtowana przez dyskurs władzy i ważnych aktorów społecznych, 
którzy wpływali na kształt tej pamięci własnym doświadczeniem biograficz-
nym. Natalia Cojocaru przedstawiła społeczno-psychologiczną perspektywę 
postrzegania wydarzeń 1989 r. w sowieckiej Mołdawii, na podstawie serii wy-
wiadów z uczestnikami spotkań i protestów – głównie studentami i intelek-
tualistami. Badała, w jaki sposób kształtowane są ich narracje o tym okresie 
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i jak późniejsza rzeczywistość wpłynęła na ich dalsze analizy i postrzeganie 
tych wydarzeń. Wyróżniła przy tym cztery kategorie dyskursu o transforma-
cji w Mołdawii: dyskurs pragmatyczny, dyskurs idealistyczno-romantyczny, 
dyskurs wojowniczy oraz dyskurs akademicki.
 Kolejny panel poświęcony wspomnieniom w kontekście doświadczeń po-
koleniowych (Generational Experiences and Memories) prowadził Burkhard 
Olschowsky, a dyskutantem był Lars Breuer. Pierwsze wystąpienie, Ljubicy 
Spaskovskiej, dotyczyło tego, jak ostatnie pokolenie Jugosławian pamięta lata 
80. XX w. Analiza oparta była na wywiadach przeprowadzanych wówczas 
z młodymi ludźmi, którzy brali aktywny udział w transformacji, a którzy 
obecnie stanowią elitę polityczną i kulturalną tego społeczeństwa. Badacz-
ka zauważyła, że gwałtowny przełom miał znaczący wpływ na osobiste do-
świadczenie i biografie tych ludzi. Zwracała przy tym uwagę, w jaki sposób 
narratorzy nadają sens tym doświadczeniom w kontekście swojej obecnej sy-
tuacji. Wielu z nich odmówiło przyjęcia antyjugosłowiańskiego i antykomu-
nistycznego dyskursu, a lata 80. postrzega na przykład przez pryzmat suk-
cesów sportowych i kulturalnych. Deanna Wooley mówiła natomiast o toż-
samości pokoleniowej uczestników Aksamitnej Rewolucji w Czechosłowacji 
(„We Were the Generation of Unspoken Assumptions”: Generational Identity 
and the „Velvet Revolution”). W swoich badaniach, opartych na wywiadach 
oral history, zwracała uwagę m.in. na to, w jaki sposób dla wyrażenia swo-
jej tożsamości narratorzy używają ciszy i nieobecności pewnych treści. Jej 
zdaniem, odrzucenie przez jej rozmówców koncepcji identyfikacji pokolenio-
wej nie wynikało tylko z ich cech osobowych, ale m.in. z rodzaju pamięci 
zbiorowej na temat rewolucji, która ukształtowała doświadczenie pokolenia 
i jego interpretację. W podsumowaniu dyskusji L. Breuer zwrócił uwagę na 
koncepcję analityczną pokolenia wg Karla Mannheima i jej historyzację. 
W dzisiejszym świecie mamy bowiem do czynienia z większą „stosownoś-
cią” wspomnień, a jednocześnie z większą różnorodnością reżimów pamięci 
w ramach jednego pokolenia. Możemy zatem mówić raczej o pamięci grup 
niż o pamięci pokoleniowej. Przy czym L. Spaskovska zauważyła, że badana 
przez nią grupa sama określała się „pokoleniem kryzysu”. Również w wywia-
dach przeprowadzonych przez D. Wooley pokolenie jest kategorią samookre-
ślenia ruchu studenckiego, który wyróżniał się z reszty społeczeństwa.
 Popołudniową część konferencji tworzył wyjątkowy wywiad, który 
z prof. Lutzem Niethammerem przeprowadzili Piotr Filipkowski i Franka 
Maubach. Biograficzne wprowadzenie przedstawił Włodzimierz Borodziej, 
a rozmowa toczyła się wokół koncepcji „International Travelogue” (od ang. 
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travel – podróż i dialogue  – rozmowa), jako metafory doświadczenia bio-
graficznego tego wybitnego badacza oral history. L. Niethammer opowiadał 
o początkach swoich badań i realizowanych projektach, które wywarły naj-
większy wpływ na rozwój koncepcji metodologicznych. 
 Ostatnia tego dnia dyskusja panelowa, moderowana przez Frankę Mau-
bach i Aleksandra von Plato, dotyczyła teraźniejszości i przyszłości oral 
history. Prowadzący i dyskutanci: Lutz Niethammer, Miroslav Vaněk, Do-
rothee Wierling i Piotr Filipkowski mówili m.in. o początkach swojego do-
świadczenia z historią mówioną, realizowanych projektach i inspirujących 
pytaniach, jakie pojawiały się na ich badawczych ścieżkach. Dyskutowano 
również o technikach prowadzenia rozmowy i sposobach wyzwalania roz-
mówców ze schematów myślowych i narracyjnych oraz konieczności stoso-
wania w badaniach norm etycznych.
 Trzeci dzień konferencji otworzyło sześć równoległych spotkań warszta-
towych. Ich uczestnicy mogli się wcześniej zapoznać z pełnymi materiałami, 
które były prezentowane i poddawane dyskusji podczas sesji. Ich tematyka 
dotyczyła: przywoływania i konstruowania kluczowych wydarzeń historycz-
nych, tworzenia mistrzowskich narracji, „agentów” i wpływów przemian 
ekonomicznych, pamięci w kontekście religii i etniczności, biografii w kon-
tekście doświadczenia i dyskursu oraz grup i wspomnień pokoleniowych.
 Ostatni panel dyskusyjny konferencji dotyczył analizy przełomu 1989–
91 z perspektywy porównawczej i ponadnarodowej i był prowadzony przez 
Piotra Filipkowskiego, a dyskutantem był Michael Bernhard. Burkhard 
Olschowsky porównał przykład Polski i Niemiec, dla których przemiany 
1989 r. były wówczas nieprzewidywalne i dalekosiężne, i to zarówno w sferze 
państwowej, jak i życia prywatnego. Lars Breuer i Anna Delius przedstawili 
wstępne wyniki projektu badającego wyobrażenia o 1989 r. tzw. zwykłych 
ludzi z Niemiec i Polski – dla których zapoczątkowane wówczas zmiany są 
kluczowym elementem historii, oraz z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, w któ-
rych nie odegrały niemal żadnej roli. Aline Sierp zaprezentowała badania 
prowadzone nad pamięcią o końcu Zimnej Wojny i zderzeniem różnych 
rodzajów pamięci i interpretacji tych wydarzeń w ramach Unii Europejskiej 
(w świetle protokołów z obrad jej organów i decyzji podejmowanych w ra-
mach prowadzonej przez UE polityki pamięci). 

Konferencję i warsztaty podsumowano na popołudniowym spotkaniu, 
któremu przewodniczyła Joanna Wawrzyniak. Zapis audio i audio-wideo 
spotkań i dyskusji ukaże się wkrótce na stronie internetowej http://genealo-
gies.enrs.eu/ w zakładce „multimedia”.
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Katarzyna Bock-Matuszyk – historyk, doktor nauk humanistycznych, ab-
solwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ko-
ordynator projektów naukowych Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, od 
2013 r. członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.
kmatuszyk@pamieciprzyszlosc.pl

Natalia Jakubowska – historyk, doktorantka w Instytucie Historycznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze obejmują 
historię najnowszą (m.in. prasa bezdebitowa w PRL). Prowadzi badania 
nad historią Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. 
natalia_lewandowska@interia.eu

Michał Kierzkowski (ur. 1981 r.) – historyk, w 2010 r. obronił w Instytucie 
Historii UAM doktorat pt. „Oral history jako metoda badawcza historii. 
Studium historyczno-metodologiczne”. Autor kilkunastu artykułów 
naukowych, współredaktor trzech prac zbiorowych. Publikował m.in. 
w „Kwartalniku Historycznym”, „Historyce – studiach metodologicz-
nych” oraz „Porównaniach”. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej 
(2007–2008). Interesuje się metodologią historii, teorią pamięci i hi-
storią mówioną ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej.
exteberria@wp.pl
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329Daniel Koreś – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego; doktor nauk hu-
manistycznych w zakresie historii XX w. (2008); pracownik Oddziało-
wego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu. Autor monografii: 
Tygrysy, Sturmgeschütze, Jagdpanthery. Niemieckie samodzielne pan-
cerne formacje wsparcia 1939–1945. Organizacja i liczebność (Racibórz 
2009) i biografii: Gen. bryg. Aleksander Radwan-Pragłowski (1895–
1974). Studium biograficzne (Warszawa, wyd. IPN, seria: Monografie, 
2012); współautor: Vademecum historii Górnych Łużyc (Lubań 2010). 
Ponadto jest autorem licznych artykułów z zakresu biografistyki woj-
skowej, wojny polsko-sowieckiej 1919–1920, armii II Rzeczypospolitej 
oraz kampanii polskiej 1939 r. Obecnie przygotowuje do druku biogra-
fię gen. Tadeusza Pełczyńskiego. Członek redakcji „Wrocławskich Stu-
diów z Historii Wojskowości” oraz „Z dziejów walk o Niepodległość”. 
Od 2014 r. wszedł w skład zespołu opracowującego wielotomową edy-
cję dokumentów operacyjnych do wojny polsko-sowieckiej 1919–1920.
daniel.kores@ipn.gov.pl

Anna Kurpiel – etnolog i antropolog kultury, pracę doktorską Macedoń-
scy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku. Adaptacja, migracje, pamięć 
obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracowała z Uniwer-
sytetem Lipskim, gdzie ukończyła dwunarodowy program doktorski 
„The New Europe” oraz z Centre canadien d’études allemandes et eu-
ropéennes (CCEAE) w Montrealu. Uczestniczka licznych projektów 
dokumentacyjnych i badawczych, w tym finansowanych przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Samodzielnie lub z Fun-
dacją „Ważka” prowadzi badania terenowe na Dolnym Śląsku, szukając 
odpowiedzi na pytanie o doświadczenie powojennych migracji oraz 
dolnośląskie dziedzictwo kulturowe. 
kurpiel@wbz.uni.wroc.pl

Krzysztof Łagojda (ur. 1990 r.) – historyk, absolwent historii na Uniwer-
sytecie Wrocławskim, doktorant w Instytucie Historycznym Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się 
wokół okupacji Polski w czasie II wojny światowej, Zbrodni Katyńskiej, 
sowieckich deportacji ludności polskiej oraz okresu stalinizmu na Zie-
mi Kłodzkiej.
krzysztof.lagojda@gmail.com
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W obszarze jej zainteresowań leży głównie historia społeczna XX w., 
a także kreowanie świadomości historycznej oraz funkcjonowanie pa-
mięci. W pracy badawczej szczególnie ceni sobie wykorzystanie źró-
deł audiowizualnych oraz oral history. Planuje rozpocząć doktorat, na 
którym zajmie się badaniem filmów pod kątem źródeł historycznych, 
a także ich wpływu na kreowanie świadomości historycznej. 
karolinamoch@o2.pl

Ewelina Olaszek (ur. 1990 r.) – magister historii, absolwentka Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Jej praca magisterska dotyczyła form konstruowania 
tożsamości w narracjach emigrantów niepodległościowych w Londy-
nie. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014) oraz 
Fundacji M.B. Grabowskiego w Londynie (2013). Członkini i edukator-
ka Fundacji Mifgash. Obecnie pracuje jako redaktorka w Wydawni-
ctwie Znak Horyzont w Krakowie.
ewelina.olaszek@gmail.com

Lidia Pauch – studentka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Wrocławskim, 
Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Hatikvah-Nadzieja. 
Zainteresowania naukowe: psychologiczny wymiar konfliktów mię-
dzygrupowych, tożsamość zbiorowa, badania narracyjne.
lidia3636@gmail.com

 Lucyna Ratkowska-Widlarz – etnolożka, antropolożka kultury, pedagoż-
ka, animatorka kultury, doktor nauk humanistycznych. Badaczka nie- 
zależna. 
lucyratko@gmail.com

Agata Stolarz (ur. 1985 r.) – doktor nauk humanistycznych (Katolicki Uni-
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ČKD – Českomoravská Kolben Daněk
DSH – Dom Spotkań z Historią
Dz.U. – Dziennik Ustaw
ENRS – European Network Remembrance and Solidarity (Europejska Sieć Pamięć 

i Solidarność)
FO – Forum Obywatelskie
FYROM – Former Yugoslav Republic of Macedonia (Była Jugosławiańska Republika 

Macedonii)
Gestapo – Geheime Staatspolizei (Tajna Policja Państwowa)
GPU – Gosudarstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenije (Państwowy Zarząd Polityczny)
GUGB – Gławnoje Uprawlenije Gosudarstwiennoj Bezopastnosti (Główny Zarząd 

Bezpieczeństwa Państwowego)
IPN – Instytut Pamięci Narodowej
KC – Komitet Centralny
Kedyw – Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej
KOR – Komitet Obrony Robotników 
KPCz – Komunistyczna Partia Czechosłowacji
KPG – Komunistyczna Partia Grecji
KRK – Krajowe Ramy Kwalifikacji
KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski
MCK – Międzynarodowy Czerwony Krzyż
mjr – major
NKWD – Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł (Ludowy Komisariat Spraw 

Wewnętrznych)
NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
OPiP – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

W Y K A Z  S K R Ó T Ó W



333

W y k a z  s k r ó t ó w

ORF – Österreichischer Rundfunk (Austriackie Radio i Telewizja)
OUN – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
OT – Organisation Todt
PAN – Polska Akademia Nauk
PCK – Polski Czerwony Krzyż
PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne
PK – Politechnika Krakowska
PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
POSK – Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny
POWN – Polska Organizacja Walki o Niepodległość
pp. – pułk piechoty
PPR – Polska Partia Robotnicza
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PUR – Państwowy Urząd Repatriacyjny
PTHM – Polskie Towarzystwo Historii Mówionej
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RAF – Royal Air Force (Królewskie Siły Powietrzne)
RFN – Republika Federalna Niemiec
RP – Rzeczypospolita Polska
SD – Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS (Służba Bezpieczeństwa Reichsführera SS)
SKW – Samoobronni Kuszczowi Widdiły
SRR – Socjalistyczna Republika Radziecka
SRS – Socjalistyczna Republika Sowiecka
StB – Służby Bezpieczeństwa (czechosłowackie)
st . sierż . – starszy sierżant
SZP-ZWZ – Służba Zwycięstwu Polski – Związek Walki Zbrojnej
TASS – Tielegrafnoje Agientstwo Sowietskogo Sojuza (Agencja Prasowa Związku 

Sowieckiego)
UB – Urząd Bezpieczeństwa
UE – Unia Europejska
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury)
UNNRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Administracja 

Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy)
UPA – Ukraińska Powstańcza Armia 
USA – United States of America (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
ÚSD, COH – Ústav pro Soudobé Dějiny, Centrum Orální Historie
USRR – Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka
USRS – Ukraińska Socjalistyczna Republika Sowiecka
UWr. – Uniwersytet Wrocławski
UWW – Urząd Wojewódzki Wrocławski
VONS – Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (Komitet Obrony Niesprawiedliwie 

Ściganych)
WKP(b) – Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)
ZDF – Zweites Deutsches Fernsehen (Drugi Program Niemieckiej Telewizji)
ZMP – Związek Młodzieży Polskiej
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
ZSRS – Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich



334

S p i s  t r e ś c i

A R T Y K U Ł Y  I  S T U D I A
 Michał Kierzkowski 

Historia mówiona – próba definicji pojęcia • • • • • • • • • • • • • • • • 

 Anna Kurpiel 
Pamięci opowiadane • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 Anna Wylegała 
Polacy w Galicji podczas drugiej wojny światowej:  
doświadczenie i pamięć • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 Agata Stolarz  
Podróż do Mezeritch. O doświadczeniu historii mówionej • • • • • • • •

 Krzysztof Łagojda  
Pamięć o ojcu. Refleksje z rozmów z rodzinami katyńskimi.  
Rekonesans badawczy • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 Natalia Jakubowska 
Między Usznią a Domaniowem. Przesiedleńcy z Kresów  
Wschodnich osiedleni na Ziemiach Zachodnich • • • • • • • • • • • • • 

 Lukáš Valeš  
Czeskie lokalne struktury opozycyjne w 1989 r. w perspektywie  
oral history • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

M A T E R I A Ł Y  Ź R Ó D Ł O W E
 Janina Kwiatkowska, Przez Kazachstan i Polskę stalinowską  

do Londynu – opowieść emigrantki,  
opracowanie Ewelina Olaszek • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 Władysław Ząbek, Biografia (nie)codzienna  
reemigranta z Francji, opracowanie Anna Kurpiel • • • • • • • • • • •

 Indeks osób występujących w opublikowanych relacjach • • • • • • • • •

 Indeks nazw geograficznych występujących  
w opublikowanych relacjach • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

S P I S  T R E Ś C I

5

2 1

4 7

7 1

8 9

1 2 9

1 6 7

2 1 1

2 3 7

2 6 6

2 6 8



335

S p i s  t r e ś c i

R E C E N Z J E  I  O M Ó W I E N I A
 Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym  

Tokarczukiem, rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz 
Krzysztofiński, Rzeszów–Kraków 2013, Instytut Pamięci Narodowej 
Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  
w Krakowie, ss. 152  
Katarzyna Bock-Matuszyk • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 Eksperyment(y) na oral history (J.P. Fereński, Kierunek  
eksperymentalny. Początki pierwszych w Polsce studiów 
kulturoznawczych, Wrocław 2012, ss. 191)  
Lucyna Ratkowska-Widlarz • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 Wiktoria Kudela-Świątek. Odpamiętane. O historii mówionej  
na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach  
na tle narodowościowym i religijnym, Kraków 2013, ss. 372  
Anna Wylegała • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

 Profesor NIEzwyczajny, red. i oprac. J. Gałęziowski, J. Komperda,  
K. Żłobecka, Kraków 2011, ss. 352  
Karolina Mochocka • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 J. Pałka, M. Venken, K.M. Zalewski, Żołnierze  
generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny,  
Wydawnictwo Replika, Gdańsk–Zakrzewo 2013, ss. 375  
Daniel Koreś • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

K R O N I K A  N A U K O W A
 Lidia Pauch  

Relacja z Ogólnopolskiej Studencko-Eksperckiej Konferencji  
Naukowej „Różne Oblicza Historii Mówionej” 29–30 maja 2014 r., 
Uniwersytet Wrocławski • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

 Marek Szajda  
Sprawozdanie z sympozjum „Oral history – historia mówiona”  
XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich • • • • • • • • • • • • • 

 Anna Kurpiel  
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Archiwa  
Społeczne. Modele współpracy z państwem” (Warszawa 6.10.2014 r.) • • 

 Katarzyna Bock-Matuszyk
 Sprawozdanie z konferencji „Genealogies of Memory: Collective  

vs. Collected Memories. 1989–91 from an oral history perspective” • • • 

 Autorzy • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 Wykaz skrótów • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

2 7 3

2 7 6

2 8 3

2 8 9

2 9 5

3 0 3

3 1 1

3 1 7

3 2 1

3 2 9

3 3 2




	SPIS TREŚCI:
	ARTYKUŁY I STUDIA
	Michał Kierzkowski - Historia mówiona – próba definicji pojęcia
	Anna Kurpiel - Pamięci opowiadane
	Anna Wylegała - Polacy w Galicji podczas drugiej wojny światowej: doświadczenie i pamięć
	Agata Stolarz - "Podróż do Mezeritch". O doświadczeniu historii mówionej
	Krzysztof Łagojda - Pamięć o ojcu. Refleksje z rozmów z rodzinami katyńskimi. Rekonesans badawczy
	Natalia Jakubowska - Między Usznią a Domaniowem. Przesiedleńcy z Kresów Wschodnich osiedleni na Ziemiach Zachodnich
	Lukáš Valeš - Czeskie lokalne struktury opozycyjne w 1989 r. w perspektywie oral history

	MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
	Janina Kwiatkowska, Przez Kazachstan i Polskę stalinowskądo Londynu – opowieść emigrantki - oprac. Ewelina Olaszek
	Władysław Ząbek, Biografia (nie)codzienna  reemigranta z Francji - oprac. Anna Kurpiel
	Indeks osób występujących w opublikowanych relacjach
	Indeks nazw geograficznych występujących w opublikowanych relacjach

	  RECENZJE  I OMÓWIENIA 
	Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. IgnacymTokarczukiem, rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów–Kraków 2013, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ss. 152 - Katarzyna Bock-Matuszyk
	"Eksperyment(y) na oral history (J.P. Fereński, Kierunek eksperymentalny. Początki pierwszych w Polsce studiów kulturoznawczych", Wrocław 2012, ss. 191) - Lucyna Ratkowska-Widlarz
	Wiktoria Kudela-Świątek. "Odpamiętane. O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym", Kraków 2013, ss. 372 - Anna Wylegała
	"Profesor NIEzwyczajny", red. i oprac. J. Gałęziowski, J. Komperda, K. Żłobecka, Kraków 2011, ss. 352 - Karolina Mochocka
	J. Pałka, M. Venken, K.M. Zalewski, "Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny", Wydawnictwo Replika, Gdańsk–Zakrzewo 2013, ss. 375 - Daniel Koreś

	 KRONIKA NAUKOWA
	Lidia Pauch - Relacja z Ogólnopolskiej Studencko-Eksperckiej Konferencji Naukowej „Różne Oblicza Historii Mówionej” 29–30 maja 2014 r., Uniwersytet Wrocławski
	Marek Szajda - Sprawozdanie z sympozjum „Oral history – historia mówiona” XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
	Anna Kurpiel - Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Archiwa Społeczne. Modele współpracy z państwem” (Warszawa 6.10.2014 r.)
	Katarzyna Bock-Matuszyk - Sprawozdanie z konferencji „Genealogies of Memory: Collective vs. Collected Memories. 1989–91 from an oral history perspective”

	AUTORZY
	WYKAZ SKRÓTÓW

