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INSTRUKCJA  
OBSŁUGI NR 92

Wśród nielicznych stałych kierunków uprawianej polityki, 
w III RP zadziwiająca jest konsekwencja prądu prozachodniego. 
Czasem dominuje orientacja amerykańska, jak obecnie, cza-
sem proniemiecka czy prounijna. Zresztą niebezskutecznie – 
obecność w nieco fasadowym współcześnie NATO oraz Unii 
Europejskiej jest faktem, którego konsekwencje, nawet przy 
wszystkich niedogodnościach, można uznać za sukces o rze-
czywistych i wymiernych korzyściach. O tym, jak ważne jest 
zabezpieczenie w postaci poważnych graczy świata zachodu, 
bardzo boleśnie od kliku lat dowiadują się Ukraińcy, podobnie 
jak wcześniej Gruzini czy Czeczeni. Relatywnie spójna filozo-
fia polityki zachodniej umożliwiła Polsce wejście na ścieżkę 
rozwoju i spokoju, którego w ostatnich stuleciach tak bardzo 
brakowało. 

Inaczej rzecz się przedstawia na gruncie polityki wschod-
niej, gdzie w gruncie rzeczy wciąż brakuje nam pomysłu na 
prowadzenie jakkolwiek sensownej polityki. Dla naszych 
wschodnich sąsiadów nie jesteśmy solidnym partnerem, pomi-
mo posiadania licznych atutów, które właściwie wykorzystane, 
pozwoliłyby zbudować prawdziwą lokalną siłę Rzeczypospoli-
tej. Z bólem patrzy się na to, że białoruska opozycja dostrzega 
realne wsparcie w Litwinach, podczas gdy mogłaby mieć – 
z korzyścią dla nas – oparcie w Polsce. Zresztą dla aparatu 
Łukaszenki też nie jesteśmy wystarczająco ciekawi. Politycznie 
nie potrafimy skonsumować wojny rosyjsko-ukraińskiej, nawet 
pomimo skokowych zmian w stosunkach między narodami 
polskim i ukraińskim, co powinno być doskonałym funda-
mentem dla organizacji życia politycznego między państwami. 
Organiczna niechęć do Ruskich, historyczne pretensje, bardzo 
bolesna historia najnowsza oraz agresywna polityka putinow-
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ska nie pozwala na normalną komunikację i realizację sensow-
nej strategii wobec najsilniejszego z naszych sąsiadów. Można 
by wyliczać dalej.

Mimo wielu intelektualnych wysiłków, od przeszło czte-
rystu lat brakuje nam klarownej wizji polityki wschodniej, co 
zawsze było źródłem problemów Rzeczpospolitej. Finalnie 
doprowadziło to do politycznego zmarginali-
zowania Polski i zaprzęgnięcia jej do reali-
zacji strategii innych państw, z koszmarem 
Mitteleuropy na czele. Wciąż nie wykorzy-
stujemy bezprecedensowego czasu krzep-
nięcia polskiej administracji państwowej 
i możliwości budowania siły naszego pań-
stwa. Historia się nie skończyła i się nie 
skończy, dlatego nasze siły polityczne nie 
mogą szukać miejsca dla Polski patrząc 
wyłącznie za Odrę lub Atlantyk.

Ostatni pogrzeb powstań-
ców styczniowych, odbywa-
jący się pod flagami Polski, 
Litwy i Rusi, daje nam kolej-
ny pretekst do budowania 
poważnych relacji z państwami, od 
których nie oddziela nas Bug, lecz 
przepaść braku realnej polityki.

Jerzy Kopański



Jerzy Giedroyc, kiedy w 1947 r. wraz z Gustawem 
Herlingiem Grudzińskim zakładał w Rzymie 
periodyk, postawił sobie za cel dotarcia do czytelnika 
polskiego nie tylko na emigracji, ale i w kraju, 
i udowodnienia mu, że mimo porozumień jałtańskich 
i żelaznej kurtyny jest on w dalszym ciągu w „kręgu 
kulturalnym”, który „nie jest kręgiem wymarłym”

Jerzy Giedroyc poprzez nowopowstałe pismo chciał doszukać się 
we wschodniej cywilizacji tych wartości bliskich Polakom, któ-
re jeszcze przetrwały i pokazać je na łamach swojej „Kultury”. 
W pierwszych latach wydawania periodyku drukowane w nim 
analizy czy ekspertyzy nie były koncepcjami samego redaktora 
i jego zespołu. Giedroyc chciał jak najszerzej pokazać zachodnie 

POLITYKA 
WSCHODNIA 
JERZEGO 
GIEDROYCIA

Bartosz Kapuściak
OBBH IPN Katowice

– RZECZYWISTOŚĆ CZY UTOPIA?
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12 projekty wyzwolenia Europy Środkowo-Wschodniej, stąd prze-
druk w „Kulturze” artykułów doradców rządowych, uczonych czy 
znanych publicystów, jak Paul Valéry, Benedetto Croce, Alfred 
Fabre Luce, Raymound Aron, czy Jan Ulatowski.

Cywilizacja Zachodu według autorów „Kultury” upadła, ale 
wywodzący się z niej samej Polacy byli w stanie wykorzystać jej 
cały dorobek do budowania lepszego świata. Polacy, szczególnie 
ci przebywający na emigracji, mogli poprzez współpracę z inny-
mi narodami wskrzesić od nowa cywilizację europejską. Giedroyc 
miał nadzieję, że jest w stanie reprezentować Polaków i przekazać 
swój wkład w budowę nowej Europy. Jak ta Europa ma wyglądać? 
Za kim należy się opowiedzieć? Czy za Ameryką, co wydawało 
się, jeżeli spojrzymy na położenie Polski w tym momencie, dość 
nierealne, czy za Rosją sowiecką, w której bloku już przecież kraj 
tkwił. Problem ten dotyczył kwestii całej Europy, w której Polska 
miała odnaleźć swoje miejsce. Za kim ma opowiedzieć się Euro-
pa, a w tym Polska? Za Ameryką, która czerpała przecież wzorce 
kulturalne z Europy, czy za Rosją, która jednak dla wielu pisarzy 
zachodnich jawiła się jako egzotyczna i barbarzyńska. Jaką cenę 
przyjdzie za to zapłacić? Te właśnie pytanie będą się przewijać 
przez karty „Kultury”, która starała na bieżąco śledzić zmiany 
polityczne i tworzyć własne wizje geopolityczne. 

O P C J A  R O S Y J S K A  C Z Y  A M E RY K A Ń S K A ?

Jednym ze znanych jeszcze przed wojną publicystów był Aleksan-
der Janta-Połczyński, który w „Kulturze” zamieścił swój reportaż 
z trzymiesięcznej wędrówki po Polsce. Sposób przedstawienia 
odbudowy kraju i doboru konkretnych sytuacji, jak kościoły pełne 
ludzi, które w dodatku mają nowoczesne nagłośnienie, możliwość 
obchodów uroczystości Powstania Warszawskiego, czy liczny 
udział ludności w odbudowie zniszczonych miast, pokazywał 
socjalizm z dobrej strony, jako system niekoniecznie, czy też nie 
w pełni narzucony siłą. 

„Nikt nie ukrywa tu faktu, że dziejące się tu w Polsce wypad-
ki, więc przebudowa ustroju i związane z nią próby przebudowy 
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13psychiki społeczeństwa, są rezultatem zjawiska, które bardzo 
wstrzemięźliwi obserwatorzy mogą zakwalifikować terminem 
innym niż rewolucja” – pisał Janta, jednocześnie nie robiąc tra-
gedii ze zniewolenia Polski: „Jest w takim rozumieniu ze strony 
polskich techników tego procesu także miejsce na interes samej 
Polski, pod warunkiem przystosowania jej polityki i jej gospodarki 
do ogólnych interesów Rosji”.

Wydaje się też, że pisarz starał się usprawiedliwić polskich 
komunistów, których pokazywał jako skrzywdzonych ideologów, 
dla których Polska także była ojczyzną, o którą dbali, odbudowu-
jąc ją i unowocześniając.

Janta stał na stanowisku opowiedzenia się po stronie Rosji 
sowieckiej, w razie gdyby zaistniał nowy konflikt. Uwarunkowy-
wał to jedynie tym, aby okazała ona „szerszy gest i więcej inte-
ligencji, niż tego można spodziewać się z dotychczasowego jej 
stosunku do Polski”. Z kolei we wcześniejszym artykule pt. „Czy 
imperializm?” Janta krytykował postawę Stanów Zjednoczonych, 
które zaraz po wojnie demobilizowały się, wycofywały wojska 
i kapitał z Europy, i nie były w stanie zrealizować koncepcji „jed-
nego świata”. Autor wytykał jej słabość, brak zdecydowania i kon-
sekwencji. Według Janty Amerykanie nie mogli stać się imperium 
i zagrozić jakiemukolwiek państwu. Stąd wysnuć można wniosek, 
że Stany Zjednoczone, bez aspiracji imperialnych, nie były zagro-
żeniem dla Rosji sowieckiej, a co za tym idzie, nie było warto sta-
wiać na takiego partnera.

Drukując artykuł Janty, pt. „Wracam z Polski”, Giedroyc naraził 
się na liczne ataki, które odpierał tłumacząc, że sytuacja w kraju 
szybko się zmienia i trzeba te zmiany zauważać, „walcząc o peł-
ne wyzwolenie Polski”. Oskarżył też prasę emigracyjną o brak 
zasad demokratycznych i przypomniał zasadę wolności słowa, 
jaka panuje w Europie Zachodniej, w przeciwieństwie do kraju.

Czy drukowanie reportażu Janty przez Giedroycia było, jak 
chce Janusz Korek, „przyjęciem przez «Kulturę» opcji na te środo-
wiska katolików świeckich, które prowadząc politykę prorosyjską 
i antyzachodnią mogły działać wtedy w kraju dość swobodnie”? 
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14 Czy była to opcja prorosyjska w dość oryginalnej wersji, której 
następnym krokiem miało być poparcie dane Gomułce, czy też 
Giedroyc pod tym artykułem nie podpisał się, ale wydrukował 
go jako jeden z wielu głosów dotyczących pytania: z kim? Zda-
je się jednak, że opublikowanie Janty było celowe. Raz, że Gie-
droyc w ten sposób mógł pobudzić ludzi do myślenia i dyskusji, 
a dwa, że chciał, aby jego pismo uchodziło za forum dyskusyjne 
wolnej myśli.

Podobne poparcie opcji na Związek Sowiecki proponował boha-
ter opowiadania Andrzeja Bobkowskiego, pt. „Pożegnanie”, który 
odrzucał kulturę, wolność jednostki i szeroko pojmowany Zachód, 
widząc w tym tylko frazesy służące do obrony „pewnych klas i ich 
przywilejów”. Widział za to w tym „innym świecie”, do którego 
wracał, a którego nie umiał jednak nazwać Polską, „system spo-
łeczny jasny, prosty, określony i dostępny dla każdego”. Bobkow-
ski w powieści odrzucał Zachód, ale jednocześnie stanowczo nie 
zgadzał się także na system sowiecki, krytykując go za cenzurę 

i zakłamanie. „Akceptując twój świat, musiałbym popeł-
nić najgorszy gatunek zabójstwa, jaki istnieje: palnąć 
w łeb własnej duszy” – pisał Bobkowski.

Także Jan Emil Skiwski, chociaż krytyczny wobec 
Rosji, jednak skłaniał się ku niej, wychodząc z założe-
nia, że „Ameryka w razie wojny nawali zaraz w pierw-
szej rundzie”, jak pisał w liście do Giedroycia. O tyle 
Związek Sowiecki wydawał mu się trafniejszym wybo-
rem, o ile on sam zmagał się z zagrożeniem ze Wschodu: 

„Najważniejszy wydaje mi się fakt, że Sowiety szybko puchną od 
Wschodu. Za jakie pięćdziesiąt lat, może wcześniej, prezydentem 
unii sowieckiej może być skośnooki Chińczyk, Koreańczyk czy 
inny żółtolicy pan. Azjatyzacja Rosji jest zjawiskiem naczelnym 
i postęp tego procesu jest szybki”. Podobne przypuszczenia wysu-
wał zresztą Jerzy Niezbrzycki, były oficer przedwojennego wywia-
du, który był jednak przeciwnikiem Rosji, a stawiał na Amerykę.

Dla Giedroycia to jednak Rosja sowiecka była zagrożeniem, 
natomiast liczył on, że będzie mógł, tak jak w przypadku Polski, 

Za jakie pięćdziesiąt 
lat, może wcześniej, 

prezydentem unii 
sowieckiej może być 

skośnooki Chińczyk, 
Koreańczyk czy inny 

żółtolicy pan
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15wpływać na społeczeństwo rosyjskie. Bo o ile odrzucał system 
komunistyczny, to do Rosji czuł sympatię. Stąd wzornictwo Gie-
droycia na rosyjskim periodyku emigracyjnym „Kołokoł”, stwo-
rzonym i redagowanym przez Aleksandra Hercena oraz pomysł 
na wydawanie pisarzy rosyjskich i tzw. numerów rosyjskich „Kul-
tury”. W 1950 r. redaktor tak pisał do swojego porte parole, Juliu-
sza Mieroszewskiego: „Wydaje mi się, że nie ulega wątpliwości, że 
dzisiaj za wszelką cenę powinniśmy brać – jako emigracja – naj-
czynniejszy udział w walce z Sowietami, nie uzależniając tego od 
rzeczy tak nierealnych politycznie, jak uprzednie gwarancje gra-
nic zachodnich i wschodnich, uznanie rządu londyńskiego etc.” 

W 1967 r. Mieroszewski pisał: „Całkowite rozbicie Niemiec 
wyraziło się całkowitym uzależnieniem Polski od Rosji. Jestem 
przeciwnikiem rozbicia Związku Sowieckiego z tych samych przy-
czyn. Całkowite rozbicie Rosji wyraziłoby się uzależnieniem Polski 
od Niemiec. Przebudowa i modernizacja, a nie rozbicie, muszą 
być naszym celem w stosunkach do Rosji”.

To myślenie zaczerpnął publicysta od swojego redaktora, któ-
ry chciał, aby system polityczny w Rosji Sowieckiej ewoluował 
i demokratyzował się. Giedroyc pragnął rozbić Blok Wschodni 
i zdemokratyzować jego kraje. Pragnął oderwać od Rosji jedynie 
Białoruś, Ukrainę i Litwę. Nie chciał jednak rozbijać jej samej, 
ale pragnął nawiązać z nią pokojowe stosunki. Co więcej uwa-
żał, że kluczem do Rosji jest Polska. Był przekonany, że w końcu 
dostrzeże to Zachód. 

K L U B  T R Z E C I E G O  M I E J S C A  J A KO  A LT E R N AT Y WA ?

Klub Trzeciego Miejsca narodził się po artykule Zbigniewa Flor-
czaka, pt. „Podróż za horyzonty”, w którym autor skrytykował 
zarówno system komunistyczny, jak i pogrążony w kryzysie 
cywilizacyjnym Zachód. Polakom w kraju zarzucał nieznajomość 
Marksa i wytykał „usankcjonowaną ignorancję” do marksizmu, 
bez znajomości którego nie można już żyć nie tylko z czystą myślą, 
ale wprost z czystym sumieniem. Zachód krytykował z kolei za 
brak jakiegokolwiek dogmatyzmu, pisząc: „Czemu nikt nie krzy-
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16 czy, aby temu Zachodowi zastrzyknąć penicyliny w pośladek, 
aby poddać go masażowi, który albo go zabije, albo odrodzi!”. 
Florczak w swym artykule krytykował zarówno jedną, jak i drugą 
stronę, stąd proponował zakon, klub lokatorów Trzeciego Miej-
sca, odcięty od „próżnego infantylizmu Amerykanów”, „umiera-
jącej Francji” i „mistyki robotniczej Rosji” (mistyki, którą autor 
określał „prostytucją w państwowym pragmatyzmie Stalina”). 
Jedynym problemem, jaki dostrzegał autor w tym momencie, był 
brak ludzi i środków na „rewolucję między dwiema ścianami”, na 
wbicie „klina” między obu barbarzyństwami, tym Wschodnim, 
jak i Zachodnim. Nie umiejscawiał jednak tegoż „klina” na mapie 
geopolitycznej. Czy miałaby to być Polska, czy Niemcy, czy cała 
Europa Środkowa?

W swym obszernym dziele, jakim jest Klub Trzeciego Miejsca, 
Wańkowicz starał się odpowiedzieć Florczakowi na jego pomysł 
stworzenia takiego Klubu, zarzucając jednocześnie, że sam nie 
pokazał jako publicysta wskazówek, jak ów Klub stworzyć, „co 
robić?”. Wańkowicz dość ogólnie tłumaczył kryzys zarówno Wiel-
kiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, wykazując przy tym tak-
że brak szacunku do obywatela w Rosji sowieckiej. Autor pisał: 
„Rosja to specjalny twór, odcięty od świata, szkolony na jego roz-
bijanie”. Samą Rosję sowiecką, chociaż silną, Wańkowicz postrze-
gał jako prymitywną i przez to najbardziej niebezpieczną. Według 
autora na Zachodzie na szczęście była demokracja, ale to wła-
śnie ona mogłaby położyć kres „wyzwalaniu” Europy Środkowo-
-Wschodniej z sowieckiego jarzma. Teraz, zdaniem Wańkowicza, 
świat tkwił w „międzyepoce” – okresie przejściowym, pełnym 
anarchii, który potrwać może nawet dwadzieścia pięć lat. Jednak 
źle prowadzona polityka gospodarcza Stanów Zjednoczonych, 
ich nastawienie materialistyczne, mogłyby narazić na atak tego 
państwa ze strony Sowietów. Nawet bomba atomowa nie będzie 
w stanie ochronić ich przed tym. Autor jednak doszedł do wnio-
sku, że po tej przejściowej epoce Stany Zjednoczone są w stanie 
zająć „przodujące miejsce” dzięki nowym wartościom i ideom, 
jeśli tylko wyjdą z impasu. I wtedy wojna byłaby nieunikniona: 
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17„Ameryka nie ma innej drogi do przyszłości jak przez walkę – 
choćby przegraną”.

Jednak sam Wańkowicz krytykował postawę emigracji, która 
już teraz wyczekiwała kolejnego konfliktu. Oskarżał ją dodatkowo 
o megalomanię narodową, brak solidarności i arogancję wobec 
kraju. Emigranci, według Wańkowicza, posiadali trzy kompleksy: 
kompleks niższości wobec Anglików (wynikający z postanowień 
powojennych), kompleks bezwładu wobec bolszewizmu i reżimu 
w kraju (wynikający z braku realnych możliwości oddziaływania 
na sytuację międzynarodową, Rosję sowiecką i Polskę, ale także 
z poczucia wstydu z rzekomego braku osiągnięć w dwudziestole-
ciu międzywojennym, kiedy teraz kraj odbudowują z takim zapa-
łem komuniści), kompleks „załapania” wobec kraju („To nie kraj 
od nas żąda podporządkowania, to wy sami, żeby osłonić swoją 
nicość i bezsiłę. Obniżyliście tak wpisowe do emigracji politycz-
nej, zabrnęliście w tak niepojętego dla normalnego człowieka 
mah-jonga, tak rozdrapaliście grosz publiczny dla podwórkowych 
celów, tak odcięliście duszę emigracji od myślenia, tak wywindo-
waliście się na wieże podniebnych fikcji i załgań, że jeśli tylko trze-
ba będzie złazić do jakiejś decyzji, trząść się zaczniecie i bełkotać: 
niech kraj pomoże złazić na grunt realny”). Wańkowicz apelował 
więc do Polaków o wstępowanie do Klubu Trzeciego Miejsca, aby 
wspólnie znaleźć jakieś rozwiązanie, które utoruje w przyszłości 
drogę do niepodległości Polski, a Polacy będą mogli wnieść swój 
wkład do „nowej epoki”, bo „każdy czyn jest lepszy niż bezczyn”.

Juliusz Mieroszewski uważał, że trzeba opowiedzieć się za tymi 
krajami, które pomogą w odzyskaniu Polsce niepodległości, a więc 
za tymi, które były przeciw Rosji. Doszedł więc do wniosku, że 
mimo braku bezpośredniego konfliktu zbrojnego między Rosją 
a Stanami Zjednoczonymi, istniały konflikty lokalne – szczególnie 
w Azji – chrześcijańskiego bloku antykomunistycznego z komuni-
stami. A pomoc w walce z komunistami w jakimkolwiek miejscu 
była przyczynkiem do walki o wolność Polski. Krytykował tych, 
którzy sprzeciwiają się opowiedzieć za Zachodem, bo widzą w tym 
tylko zjednoczenie Niemiec. „Nie mamy powodu walczyć o całe 
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18 i wolne Niemcy. Ale nikt na świecie nie ma więcej niż my powo-
dów, by walczyć o wyswobodzenie Polski i krajów europejskich 
okupowanych przez Sowiety, nawet ramię w ramię z Niemcami. 
Każdy dobry, kto gotów się bić przeciwko Sowietom. Każdy!”.

Tutaj na marginesie trzeba dodać, że Mieroszewski był zwolen-
nikiem opcji niemieckiej, czyli pogodzenia się z Niemcami i unor-
mowania problemów granic. Wiadomo, że w tej kwestii od strony 
formalnej „Kultura” była przegrana. Ale nie oznacza to, że nic nie 
mogła tak naprawdę zrobić. Bo sam Giedroyc zawsze podkreślał 
wagę słowa pisanego i to słowo w tym przypadku mogło zadzia-
łać. Mieroszewski uważał, że Niemcy, jako imperium w formie 
anty-nacjonalistycznej, nie potrafiłyby wchłonąć innych krajów 
w obszar swej kultury. Niemcom miało nie brakować energii do 
odbudowy gospodarki po drugiej wojnie światowej, ale brako-
wało im, według publicysty, dynamizmu kulturowego. A to oni 
powinni „odnacjonalizować” Europę i stanąć na czele budowy 
federacji europejskiej. Giedroyc wprost pisał: „Chcemy rozsądnie 
dogadać się z Niemcami, bez których Europa nie może istnieć, 
oraz zlikwidować spory ze wschodnimi sąsiadami, których byt 
niepodległy będzie gwarancją stałości sfederowanej Europy przez 
osłabienie imperializmu i kolonializmu sowieckiego i ewentual-
nie rosyjskiego”.

Do budowy federacji czy pasa neutralnego w Europie nie tylko 
Niemcy byli potrzebni. Giedroyc i Mieroszewski zdawali sobie 
sprawę, że trzeba się opowiedzieć za Ameryką, mimo że przewa-
żały w niej głosy nawołujące do pozostawienia Europy własnemu 
losowi, a więc niebronienia jej przed Rosją. Mieroszewski uważał, 
że tylko z pomocą Stanów Zjednoczonych Europa była w stanie 
przeciwstawić się Rosji, a co za tym idzie, Stany Zjednoczone 
mogłyby pomóc w wyzwoleniu Polski. 

Jan Emil Skiwski, ukrywający się pod nazwiskiem Antoni Kry-
stek w artykule pt. „O chłopski rozum w polityce”, polemizował 
z Mieroszewskim i innymi prekursorami pójścia za Ameryką. 
Autor uważał, że Anglicy i Amerykanie znowu nas wykorzysta-
ją, a już ewentualny konflikt zbrojny na ziemiach polskich i tak 
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19przyniesie duże straty. Tym bardziej, że nowa wojna może przy-
nieść identyczne uwarunkowanie geopolityczne. Sąsiedzi w końcu 
pozostaną ci sami, a z większością mamy przecież „zadawnio-
ne porachunki”. Krystek krytykował całą emigrację za dyskusję 
z używaniem „mah-jongów”, „styl rokokowy” z „ozdobną fasadą”, 
czyli język nie nadający się do jakichkolwiek polemik, a który był 
tylko wyrazem „kompleksu niższości”, który owładnął zresztą 
całą emigrację. Autor apelował więc o prosty język w dyskusji 
i o chłopski rozum w polityce. Szybko jednak na to hasło odpo-
wiedział Juliusz Mieroszewski, który uznał „chłopski rozum” 
za niewystarczający w tych czasach kryzysu. Według publicysty 
potrzebni byli teraz mężowie stanu, którzy potrafiliby postrze-
gać fakty, analizować je i wysuwać z nich daleko idące wnioski. 
Natomiast chłopski rozum, którego cechą była „zdecydowana 
niechęć do szukania nowych rozwiązań” i „nieufność do jakichkol-
wiek zmian”, był zbędny, a niekiedy wręcz szkodliwy. Publicysta 
atakował te osoby, które krytykowały postawę oportunistyczną 
wobec Ameryki, czy jakiegokolwiek innego kraju antykomuni-
stycznego. Tłumaczył, że bycie po stronie antykomunistycznej 
nie musi oznaczać akceptacji wszystkich posunięć tych krajów. 
Wszystkich przeciwników nazywa „neutralistami”, którzy naj-
chętniej nie robili by nic lub ewentualnie ograniczyli się do akcji 
dyplomatyczno-politycznej. Uważał, że w tej chwili małe są szan-
se powołania jakiejkolwiek armii polskiej lub włączenia obywa-
teli polskich do wojska innego kraju, ze względu na panujące na 
emigracji poglądy pacyfistyczne. Mieroszewski miał nadzieję, że 
emigracja będzie chociaż pod względem polityczno-kulturowym 
aktywna. I przyłoży swój wkład na rozwój cywilizacji europejskiej. 

Idea Klubu Trzeciego Miejsca została właściwie przez Gie-
droycia odrzucona na rzecz budowania federalistycznej Europy 
z pomocą Stanów Zjednoczonych. Wprost Mieroszewski napisze, 
że „Klub Trzeciego Miejsca jest klubem politycznej śmierci”. Aby 
budować zjednoczoną Europę, nie można jej odrzucać i przyj-
mować postawy politycznego neutralizmu. Polska musi być włą-
czona w szerszy plan budowy terytorium, które pod względem 
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20 militarnym i gospodarczym będzie zabezpieczone przed zakusa-
mi sowieckiego sąsiada. Pozostaje jednak pytanie jak wyciągnąć 
z objęć Wielkiego Brata Polskę i włączyć ją do tej nowej struktury?

P L A N  F E D E R A C J I  C Z Y  N E U T R A L I Z A C J I  E U R O P Y ?

Jerzy Giedroyc od początku wydawania „Kultury” poświęcał uwa-
gę federacji państw Europy. Redaktor wraz ze swoim publicystą 
zdecydowali, mimo krytycznego podejścia do Stanów Zjedno-
czonych, że należy się na nich oprzeć. Do federacji miały należeć 
przede wszystkim takie kraje jak: Polska, Czechosłowacja, Węgry, 
zjednoczone Niemcy, Rumunia, Ukraina, Litwa i Białoruś. Fede-
racja państw miałaby pomóc im w wybiciu się na niepodległość. 
Tylko współpraca mogłaby zaowocować próbą oddzielenia się od 
Rosji sowieckiej i jej wpływów. 

Giedroyc jednak przestrzegał Mieroszewskiego przed planem 
federacji środkowo-wschodniej, dostrzegając większą szansę 
w budowie federacji ogólnoeuropejskiej, licząc na Francję. Jak 
sam pisał w jednym z listów: „Coraz bardziej bowiem dochodzę 
do przekonania (…), że jedyną naszą szansą jest federacja euro-
pejska, zrobiona przez Amerykanów. Tu właśnie mamy możliwość 
zbalansowania niebezpieczeństwa niemieckiego chociażby przez 
Francję, która wtedy może będzie «grała». Mówienie o federa-
cji środkowoeuropejskiej jest niebezpieczne i nierealne. Przede 
wszystkim partnerzy do tej federacji nie mają żadnej ochoty 
z nami rozmawiać, bo nie mają do nas za grosza zaufania i posą-
dzają nas o imperializm. Z drugiej strony są terroryzowani przez 
Niemców i Rosjan. Myślę więc, że jeśli Pan się ze mną zgadza, to 
powinniśmy ten aspekt ogólnoeuropejski akcentować.” A dalej: 
„Jeśli idzie o Niemcy, to nic jeszcze nie wskazuje na to, by mieli 
oni koncepcję Mittel-Europy”.

Od początku lat pięćdziesiątych powstawał też w „Kulturze” 
plan neutralizacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Miał być 
to pas krajów dzielących Europę, które w jakimkolwiek konflik-
cie wykazywałyby neutralność. Propagowano także wycofanie 
wojsk amerykańskich z Europy Zachodniej, a sowieckich z krajów 
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21takich jak: Niemcy, Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, 
które tworzyłyby pas neutralny. Pierwotny plan zakładał stwo-
rzenie neutralnej całej Europy pod egidą ONZ, szybko jednak 
został zawężony, co spowodowane było rozmowami w 1955 r. 
kanclerza niemieckiego Konrada Adenauera z sowieckimi przy-
wódcami, zakładające nawiązanie stosunków dyplomatycznych 
Zachodnich Niemiec z Rosją sowiecką. Niejako ripostą na roz-
mowy niemiecko -rosyjskie, które wywoływały na emigracji złe 
skojarzenia, był też plan pogodzenia się z aktualnymi granicami 
Polski i włączenie na szeroką skalę zjednoczonych Niemiec do 
planu federacyjnego lub neutralistycznego, które propagowała 
„Kultura”. Dodatkowym impulsem do rozwijania planu neutra-
listycznego był traktat podpisany w maju 1955 r. o przywró-
ceniu suwerenności Austrii i zachowania przez nią wieczystej 
neutralności.

Mieroszewski krytykował ten pomysł, rozszerzając koncepcje 
neutralizmu do całej Europy: „Nie jest rzeczą możliwą zneutrali-
zować Austrię. Nie jest rzeczą możliwą zneutralizować Niemcy. 
Natomiast – być może – byłoby rzeczą osiągalną zneutralizować 
całą Europę”. A gdzie indziej dodawał: „Istotnie każde państwo 
bez względu na ustrój może być neutralne pod warunkiem jed-
nak, że rząd sprawujący władzę w tym państwie nie został narzu-
cony siłą przez obce mocarstwo. Obiektywnym sprawdzianem 
mogą być w tym wypadku jedynie wolne wybory”. A mogłoby 
do nich dojść, jeśli Sowieci i żołnierze amerykańscy opuściliby 
teren Europy.

Mieroszewski zakładał, że w przyszłości konflikt 
dwóch mocarstw atomowych rozegra się nie na ich, 
lecz na cudzych terytoriach, jednocześnie z poszerza-
niem strefy wpływu. Według publicysty sama Euro-
pa nie nadawała się do takich „operacji lokalnych”. To 
Europejczycy powinni wykazać inicjatywę, przełamać 
pogłębiający się „impas” sowiecko-amerykański i wyne-
gocjować na swoim terytorium strefę neutralną. Tym 
bardziej, że według Giedroycia Europa była „politycz-

polska mogłaby 
być idealnie 
wkomponowana 
w pas neutralny, 
a status w ten sposób 
uzyskany pomógłby 
jej w ulepszeniu 
sytuacji politycznej
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22 nie i ekonomicznie terenem drugorzędnym. Może prestiżowym, 
może przywiązuje się do niego ze względów konserwatywnych 
znaczenie…”. Liczyć się będzie jednak teraz Azja, a nie Europa. 
I tam też przesunie się konflikt o strefy wpływów. Polska mogła-
by być idealnie wkomponowana w pas neutralny, a status w ten 
sposób uzyskany pomógłby jej w ulepszeniu sytuacji politycznej, 
a nawet rozwoju demokracji. Koncepcja stworzenia pasa neutral-
nego w Europie została jednak odwołana w 1964 r. przez Miero-
szewskiego, który stwierdził, że Niemcy na tyle urosły w siłę, że 
nie było możliwości narzucenia im neutralizmu siłą.

O B S Z A R  U L B

Obszar tzw. ULB (pochodzi od pierwszych liter: Ukraina, Litwa, 
Białoruś), to obszar trzech potencjalnych państw, które należa-
ło oderwać od Rosji sowieckiej i usamodzielnić. Relacje Polski 
z jej wschodnimi sąsiadami były bowiem dla Giedroycia jednym 
z ważniejszych zagadnień przez całe jego życie.

Pierwszym poruszającym problem ukraiński artykułem 
w „Kulturze” był ten autorstwa Józefa Łobodowskiego pt. „Prze-
ciw upiorom przeszłości” z 1952 r. Polemizując z emigracyjnymi 
publicystami – zarówno polskimi, jak i ukraińskimi – konstato-
wał Łobodowski, że nastąpiło siedem lat emigracji i z punktu 
widzenia dialogu między tymi narodami zostały one po prostu 
zmarnowane. Autor postulował: „Czas byłby najwyższy, aby 
Polacy zrozumieli, że Ukraińcy są odrębnym narodem. Ukra-
ińcom zaś wyszłoby na dobre, gdyby przeprowadzili chociaż 
częściową rewizję swych poglądów na dawną Rzeczpospolitą, 
a na międzywojenne dwudziestolecie spojrzeli także i od stro-
ny polskiej”.

Prawdziwą burzę wywołało jednak wydrukowanie przez Gie-
droycia w tym samym roku listu Józefa Majewskiego, młodego 
kleryka z Pretorii, który postulował pogodzenie się z utratą Wilna 
i Lwowa na rzecz Litwinów i Ukraińców. W prasie emigracyjnej 
zawrzało tym bardziej, że postulat ten Giedroyc poparł. Podob-
nie zresztą jak Mieroszewski stał on na stanowisku, że Wilno 
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23należy oddać Litwinom, a Lwów Ukraińcom. By tak się mogło 
stać Polacy muszą odejść od polityki jagiellońskiej i porozumieć 
się z tymi państwami. Musiał więc nastąpić przełom, ale podyk-
towany zmianą na arenie międzynarodowej. 

W ten sposób zaczęła się debata, której punktem kulmina-
cyjnym była publikacja w 1974 r. artykułu Mieroszewskiego pt. 
„Rosyjski «kompleks polski» i obszar ULB”. Publicysta twierdził, 
że Ukraińcy, Litwini i Białorusini nie mogą być pionkami w histo-
rycznej grze polsko-rosyjskiej. Mieroszewski przekonywał: „(…) 
że tylko nieimperialistyczna Rosja i nieimperialistyczna Polska 
miałyby szansę ułożenia i uporządkowania swych wzajemnych 
stosunków. Musimy zrozumieć, że każdy imperializm jest zły, 
zarówno polski, jak rosyjski” 

Założenie to było fundamentem programu wschodniego „Kul-
tury” i Jerzego Giedroycia. Podobnie jak przed wojną „Bunt Mło-
dych” nawoływał piórem Adolfa Bocheńskiego do odrzucenia 
idei egoistyczno-narodowych, tak podobnie po wojnie robił to 
Mieroszewski. Była to jedna z najboleśniejszych spraw, które 
poruszył Giedroyc w swym piśmie, za co został przez emigrację 
polityczną odwołany zdrajcą. Redaktor zarówno przed wojną, jak 
i po niej, widział Polskę sfederowaną z państwami wschodnimi, 
szczególnie z Ukrainą. O ile w Polsce międzywojennej dostrzegał 
błędy polityczne, które nie pozwalały na pokojowe porozumie-
nie z mniejszością ukraińską w Polsce, o tyle po wojnie właści-
wie zniknął ten problem. Polska komunistyczna stała się krajem 
mocno narodowym. Natomiast Ukraina przez cały ten okres była 
zniewolona przez sowiecką Rosję. Nie przeszkadzało to Giedroy-
ciowi snuć planów uwolnienia jej i przyłączenia wraz z Litwą oraz 
Białorusią do Polski. Po wojnie idea federacjonizmu była tak samo 
żywa. Z tym jednym wyjątkiem, że trzeba było najpierw walczyć 
o wolną Polskę.

E WO L U C J O N I Z M

W 1964 r. Giedroyc wydał pierwszą książkę Mieroszewskiego pt. 
„Ewolucjonizm”. Książka ta była swoistym programem politycz-
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24 nym „Kultury”, mówiącym o powolnym rozkładzie komunizmu. 
W myśl zasady: „Dana teza jeżeli jest przyjęta przez znakomitą 
większość – przestaje być herezją [podkreślenie J. Mieroszew-
skiego – przyp. BK]”.

Jednak myśl ta powstała dużo wcześniej i była związana 
z jednej strony z dojściem Gomułki do władzy w Polsce, z dru-
giej wydarzeniami na Węgrzech. Mieroszewski uważał, że Polska 
dopóki jest satelitą imperium, a nie partnerem, nigdy z Rosją się 
nie porozumie. Będzie tylko wykonywać instrukcje z Moskwy. 
Dopóki polscy politycy nie będą mieli poparcia społecznego, 
dopóty będą uzależnieni od Sowietów. W chwili gdy Gomułka 
z aparatczyka stanie się mężem stanu, dostanie poparcie społe-
czeństwa polskiego. „Sytuacja Polski jest paradoksalna. Obiektyw-
nie należy stwierdzić, że niepopularność komunizmu w wydaniu 
Gomułki utrudnia ewolucję w kierunku niezależności” – twierdził 
publicysta.

Stąd „Kultura” bardzo mocno zaczęła obserwować wydarze-
nia w Czechosłowacji i rodzącą się od 1967 r. tzw. praską wio-
snę. Przykład czechosłowacki był idealnym scenariuszem planu 
ewolucyjnego. Nagle rządzący dostają poparcie społeczne, które 
dawało im mandat i silną pozycję. W takiej sytuacji mogli oni 
rozmawiać z Moskwą jako partner, a nie jako satelita. Paryska 
„Kultura” dostrzegła jednak, że nie ma możliwości przeprowa-
dzenia w Czechosłowacji modelu ewolucyjnego, ponieważ Rosja 
sowiecka poczuła się zagrożona i postawiła na siłę, a Zachód jak 
zwykle pozostał bierny.

Mieroszewski jeszcze przed inwazją uważał, że Czechosłowa-
cja potrzebuje pomocy od państw Zachodnich, której może nie 
otrzymać, gdyż Amerykanie i Europejczycy oglądają się na siebie 
nawzajem, nie widząc rozwiązania. „Celem polityki Zachodu nie 
jest demokratyzacja Europy wschodniej, tylko utrzymanie status 
quo. Procesy demokratyzacyjne w Europie wschodniej wywołu-
ją na Zachodzie niepokój, ponieważ nikt nie wie czym status 
quo należałoby zastąpić”. Publicysta chłodno kalkulował szanse 
Czechosłowacji na demokrację i neutralizm, wiedział bowiem, 
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25że wymagałoby to „dłuższych i żmudnych negocjacji pomiędzy 
Waszyngtonem a Moskwą” oraz wysunięcia konkretnych propo-
zycji, co w tym czasie uważał za nierealne. Mieroszewski oskarżał 
Waszyngton, że jego polityka doprowadzi do następnych „wio-
sennych wydarzeń i pożaru” w Europie. Mimo wielu pomysłów na 
uzdrowienie sytuacji, publicysta okazał się pragmatykiem i scep-
tycznie patrzył na szanse reform w Czechosłowacji.

Środowisko ludzi związanych z „Kulturą” uważało za konieczne 
utrzymanie reform w Czechosłowacji i nawoływało do przepro-
wadzenia podobnych zmian w kolejnych krajach bloku wschod-
niego. Analogicznie do tego punktu to właśnie Polska powinna 
przyłączyć się do ruchu reform. W takim wypadku pismo opo-
wiadało się za sojuszem polsko-czechosłowackim, który odda-
liłby groźbę inwazji.

Praska wiosna potwierdziła, lecz tylko do pewnego stop-
nia, prawdopodobieństwo scenariusza ewolucjonizmu. Inwazja 
państw Układu Warszawskiego przekreśliła jednak rozpoczęty 
proces budowania „socjalizmu z ludzką twarzą” i pod dyktandem 
Moskwy rozpoczęto powrót do tzw. socjalizmu realnego.

Ewolucjonizm był tu tylko scenariuszem rysowanym przez 
Mieroszewskiego, który mógł się w przyszłości sprawdzić. Redak-
tor na początku 1968 r. pisał jeszcze, że program ewolucjonizmu 
trzeba dopracować. Giedroyc w marcu 1968 r. kładł nacisk na 
rewolucję, którą uważał za formę ewolucji, a która mogła roz-
przestrzenić się na Rosję. Sądził bowiem, że rozsadzenie 
systemu sowieckiej Rosji nastąpi „na skutek rosnącej 
presji od dołu, która albo przybiera formy bardziej spo-
kojne, albo gwałtowne”. Widział tu szansę dla Polski, 
która mogłaby być pośrednikiem z antykomunistyczną 
Rosją. Dostrzegał, że w Rosji narastają nacjonalistycz-
ne nastroje w poszczególnych republikach, które mogą 
doprowadzić do decentralizacji i rozbicia Rosji. Redak-
torowi nie zależało na całkowitym rozbiciu tego państwa, chociaż 
brał pod uwagę uniezależnienie się Litwy, Białorusi i Ukrainy. 
Chciał jednak by Rosja pozwoliła swoim republikom rozwijać 

Giedroyc kładł nacisk 
na rewolucję, którą 
uważał za formę 
ewolucji, a która 
mogła rozprzestrzenić 
się na Rosję
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26 się kulturalnie oraz umożliwiła im uzyskanie autonomii. Z taką 
demokratyczną, nieimperialną Rosją Polska mogłaby ułożyć przy-
jacielskie stosunki.

Z A KO Ń C Z E N I E

Wszelkie koncepcje i plany, które układał Giedroyc, miały zawie-
rać opcje walki o Polskę, na wyciągnięcie jej z bloku sowieckiego 
i włączenie do jednoczącej się Europy pod amerykańskimi auspi-
cjami. Szło za tym zabezpieczenie polskich granic ze wschodu 
(koncepcja ULB), jak i z zachodu (próby porozumienia się z Niem-
cami). A co za tym idzie zrzeczenie się terytoriów na wschodzie 
sprzed 1939 r. oraz oddanie ich Ukraińcom, Litwinom i Biało-
rusinom. Jednocześnie Giedroyc dostrzegał problem niemiecki 
i możliwe próby korygowania zachodnich granic Polski. W związ-
ku z tym nawoływał do pojednania się z Niemcami (widział ich 
razem z Polską w pasie neutralnym rozgraniczającym dwa blo-
ki – Zachodni i Sowiecki). Redaktor „Kultury” dostrzegał także 
interesowność Ameryki i możliwość odwrócenia się jej od Europy. 
I mimo że często krytycznie na nią patrzył, zdawał sobie sprawę, 
że trzeba na nią postawić.

W próbach demokratyzacji ustroju Polski Ludowej Giedroyc 
pierwotnie poparł Władysława Gomułkę i jego ekipę. Potem cof-
nął zaufanie do komunistycznej ekipy rządzącej, jednocześnie 
szukając innego partnera do rozmów. Po marcu 1968 r. i nie do 
końca możliwej do realizacji koncepcji „ewolucjonizmu”, Gie-
droyc dostrzegł w społeczeństwie polskim tą możliwość opozy-
cyjnego rozbicia ustroju i oddziaływania tym na inne kraje Bloku 
Wschodniego.

Publicysta dostrzegał rosnący nacjonalizm w Rosji i w tym 
widział szanse na porozumienie. „W wypadku Rosji narastanie 
nacjonalizmów w poszczególnych republikach jest wręcz zwrot-
ne. Dotyczy to nie tylko Ukrainy, państw bałtyckich, Kaukazu, 
ale również republik środkowoazjatyckich. Rosjanie (myślę o inte-
ligencji, nie establishmencie), to czują, to ich przeraża i boją się 
rozpadu imperium. Procesy nacjonalistyczne są dziś nie do opa-
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27nowania, jest tylko sprawa ich odpowiedniego skanalizowania”. 
Giedroyc uważał, że najgorsza polityka Rosji komunistycznej, to 
prowadzenie rusyfikacji, szczególnie na Ukrainie, co miało powo-
dować rosnący na niej ferment.

Wszystkie plany, które tworzyła „Kultura”, często ulegały zmia-
nom i poprawkom, gdyż uwzględniano zawsze bieżącą sytuację 
i starano się przewidywać, w miarę możliwości, rozwój wypad-
ków. Zarówno plan federacyjny, jak i neutralny pozostawał na 
papierze, ale był często uaktualniany piórem Mieroszewskiego, 
po konsultacjach z Giedroyciem, z myślą o zmieniającej się w każ-
dej chwili sytuacji geopolitycznej. Obydwaj mieli też świadomość 
potencjalnej nieaktualności swoich planów nawet w krótkim cza-
sie: „Nie ma powodu, byśmy sobie nawzajem mówili komplemen-
ty, ale nie wątpliwie najlepsze artykuły polityczne w «Kulturze» 
są krzyżówką Pańskiej [tj. Giedroycia – przypis BK] inspiracji 
i mojego [tj. Mieroszewskiego – przypis BK] rozwinięcia i wyko-
nania. Niejednokrotnie wysuwa Pan w listach koncepcje, które 
jako pomysł artykułowy natychmiastowy są doskonałe, ale nie 
nadają się jako sukno na frak, do pokazania za dwa miesiące. 
Ja również mam nie raz doskonały pomysł, który gdyby można 
napisać dziś, a wydrukować nie dalej jak za tydzień – być może 
byłby sensacją. Nie nadaje się jednak jako artykuł, który musi 
wytrzymać próbę dwóch miesięcy”.

Czy jednak próba rozbicia systemu komunistycznego w Rosji 
sowieckiej i próby oddziaływanie na społeczeństwo rosyjskie nie 
były utopią? „Kultura” nie wpłynęła na Rosjan, ale mogła wpłynąć 
na Polaków. Do dziś zarówno prawa, jak i lewa strona sceny poli-
tycznej odwołuje się do dziedzictwa „Kultury”, nazywając siebie 
spadkobiercami Giedroycia. Ω
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29Polska musi mieć wielkie cele – jedne, zamykające się 
w granicach państwa, drugie poza nie wybiegające. Te cele 
zagraniczne muszą iść na wschód, bo tędy tylko wiedzie 
droga do naszej wielkości.

Adolf Bocheński, Zagadnienia 
polsko-ukraińskie

Przyzwyczajeni jesteśmy do wydawania osądów o przyszłości na 
podstawie teraźniejszości, rzadko kiedy korzystając z przestróg 
danych nam przed wiekami. Choć mogłoby się to wydawać jało-
wym zabiegiem w tak dynamicznie zmieniającej się dziedzinie, 
jaką są stosunki między państwami, to warto jednak, mimo upły-
wu niemalże stu lat, spojrzeć i przemyśleć pomysły przedstawiane 
w II Rzeczypospolitej przez jednego z najciekawszych publicystów 
ówczesnego pokolenia – Adolfa Bocheńskiego. Proponowane 
przez niego koncepcje polskiej polityki wschodniej, ze względu 
na swoją logiczność i bogactwo argumentacji, do dziś mogą nam 
dostarczać narzędzi interpretowania oraz usprawniania naszej 
polityki zagranicznej.

Bocheński urodził się w Ponikwie 13 kwietnia 1909 roku, jako 
najmłodszy z czworga równie wybitnego rodzeństwa: Józefa 
Marii, Aleksandra i Olgi. Studiował w Paryżu na prestiżowej École 
Libre des Sciences Politiques oraz we Lwowie na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza. Intelektualnie związany był ze środowiskiem 
młodokonserwatystów. Redaktor i publicysta „Buntu Młodych” 
i „Polityki”. Autor wydanej w 1937 roku książki pt. Między Niem-
cami a Rosją, na kartach której wyłożył najważniejsze zagadnienia 
dotyczące polskiej polityki zagranicznej. Stanisław Cat-Mackie-
wicz widział go na stanowisku ministra spraw zagranicznych, 
i choć odbył praktykę dyplomatyczną, to pisana była mu inna 
ścieżka. Po wybuchu II wojny światowej, mimo propozycji pracy 
w resorcie spraw zagranicznych, lichego zdrowia oraz drobnej 
postury, wstąpił do polskiego wojska. Swoją odwagą, jak i liczny-
mi przygodami na szlaku wojennym, mógłby obdarować niejed-
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30 ną osobę. Niestety znalazły one swój kres 18 lipca 1944 roku pod 
Ankoną w trakcie rozbrajania miny. O jego wybitnych zasługach 
świadczyć może choćby treść wniosku o nadanie krzyża Orderu 
„Virtutti Militari”, w którym to możemy przeczytać:

[…] podczas pobytu w oblężonym Tobruku przez okres 
3 1/2 mies. […] Dowodził nieomal wszystkimi patrolami 
wysyłanymi przez jego plut.[on] uzyskując w ten 
sposób rekordową cyfrę uczestnictwa w 50 patrolach. 
Pomimo napotykanych przeszkód nie rezygnował 
nigdy z wykonania powierzonego mu zadania […] Jego 
wyłączną zasługą było rozpoznanie pola minowego na 
najbardziej niebezpiecznym odcinku pod wzgórzem 
Ras-El-Medaauar […] Z narażeniem własnego życia 
rozbroił samodzielnie około 200 min przeciwludzkich 
i kilkadziesiąt przeciwczołgowych.

Zginął jako podporucznik Pułku Ułanów Karpackich. Wydaje 
się, że jego najpiękniejszy portret stworzył malarz Józef Czap-
ski, który napisał po śmierci Bocheńskiego: „Tego splotu inteli-
gencji okrutnie chłodnej z charakterem, męstwem szaleńczym, 
wyjątkowej kultury wiedzy z hojnością i ciągłym porywem serca 
już nie spotkamy”.

Dziś powinniśmy nie tylko brać przykład z jego postawy, odwa-
gi, poświęcenia, lecz także – a może przede wszystkim – czer-
pać z przemyśleń, którymi dzielił się za życia. Szczególną uwagę 
poświęcał on zagadnieniom związanym z polską polityką zagra-
niczną, a w szczególności polityką wschodnią. To właśnie w niej 
upatrywał jedyną ścieżkę do osiągnięcia przez Rzeczpospolitą 
pozycji mocarstwowej. Tylko pozornie taka koncepcja kojarzyć się 
nam może z często krytykowanym przez samego autora Między 
Niemcami a Rosją złudnym idealizmem oraz romantycznym wizjo-
nerstwem. Swoje kalkulacje opierał na wielu warunkach, od speł-
nienia których uzależnione było osiągnięcie finalnego rezultatu. 
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31Pierwszy warunek wynika wprost ze spostrzeżenia zaczerp-
niętego od Romana Dmowskiego, według którego sytuacja Pol-
ski jest wypadkową relacji niemiecko-rosyjskich. Oba te państwa 
mogą albo zbliżać się do siebie, albo oddalać – inaczej mówiąc: 
współpracować ze sobą, bądź pozostawać w konflikcie. Dla reali-
zacji interesu Rzeczypospolitej bardzo niebezpieczna jest sytuacja 
współdziałania Niemiec z Rosją. Dlatego polska polityka winna 
być tak prowadzona, aby utrzymywać antagonizmy pomiędzy 
tymi dwoma państwami. Jest to możliwe dzięki uważnemu śle-
dzeniu historii rozwoju relacji niemiecko-rosyjskich, po przeana-
lizowaniu których zawsze odnajdziemy dwie strony: dążącą do 
porozumienia oraz nakierowaną na konflikt. Stąd Rzeczpospo-
lita powinna zawsze wspierać państwo, które w tych relacjach 
szuka konfliktu. 

Adolf Bocheński wiele uwagi poświęcał kwestii ukraińskiej. 
Swoją pracę dyplomową, obronioną na paryskiej École Libre des 
Sciences Politiques, poświęcił historii politycznej Ukrainy w latach 
1919–1921. Nie bez znaczenia dla jego poglądów będzie miało 
miejsce jego urodzenia – Ponikwa, majątek znajdujący się nie-
daleko Lwowa. Jak celnie zauważa Kazimierz Michał Ujazdowski 
w swoim artykule pt. Prekursor paryskiej „Kultury”. Myśl ukraińska 
Adolfa Bocheńskiego, kresowe pochodzenie „bez wątpienia miało 
wpływ na ukształtowanie się liberalnych poglądów politycznych 
dotyczących mniejszości narodowych. Popełnilibyśmy jednak 
błąd, przypisując proukraińskim sympatiom Adolfa Bocheńskie-
go rolę kluczową. To prawda, że darzył on Ukraińców i kulturę 
ukraińską wielką sympatią. Mówił i czytał po ukraińsku. […] 
Jednak myśl polityczna Adolfa Bocheńskiego w odniesieniu do 
mniejszości ukraińskiej szerzej – polskiej polityki wschodniej – 
w niewielkim stopniu zależała od czynników sentymentalnych; 
stawiała sobie za cel przekonanie polskiej opinii publicznej o celo-
wości budowania poprawnych relacji z mniejszością ukraińską 
i pożytkach z powstania niepodległej Ukrainy”. Myliłby się jednak 
ten, kto znowuż z góry skrytykowałby dogmatyczne podejście 
Bocheńskiego do wyżej wymienionych kwestii. Jego stanowisko 



Em
IL

 S
zE

R
Sz

EŃ
 /

 p
R

zE
z 

KI
Jó

w
, p

R
zE

z 
ch

A
R

Kó
w

 I 
O

D
ES

Sę
 

32 oparte było na wnikliwej analizie polskiej racji stanu. Zdawał 
sobie sprawę z potencjalnego niebezpieczeństwa wynikającego 
z powstania niepodległego państwa ukraińskiego, ryzyka współ-
pracy niemiecko-ukraińskiej szkodzącej interesom Rzeczypospo-
litej. Zdecydowanie istotniejszym było jednak dla niego rozbicie 
ZSRR przy jednoczesnym wprowadzeniu na arenę międzynarodo-
wą państwa, które musiałoby poszukiwać oparcia przed rosyjskim 
imperializmem. Wraz z powstaniem państwa ukraińskiego spo-
dziewał się jednoczesnego nieprzychylnego nastawienia mniej-
szości ukraińskiej do państwa polskiego i właśnie w umiejętnie 
prowadzonej liberalnej polityce narodowościowej upatrywał szan-
sę na stępienie ostrza tego antagonizmu. Uważał, że konieczne 
jest rozszerzenie swobód Ukraińców, szczególnie tych kultural-
nych. Miało się to odbyć poprzez uznanie języka ukraińskiego za 
język urzędowy, wyrażenie zgody na otwarcie uniwersytetu ukra-
ińskiego oraz zreformowanie ordynacji wyborczej do samorządu 
lokalnego. Jego liberalna koncepcja wobec mniejszości miała 
jednak swoją granicę, którą było ryzyko dezintegracji państwa. 
Właśnie dlatego krytykował Tadeusza Hołówkę i Mieczysława 
Niedziałkowskiego, którzy w swoich pracach promowali ideę auto-
nomii terytorialnej dla Ukraińców. W razie likwidacji „chorego 
człowieka” – ZSRR – równoległość załatwienia sprawy ukraińskiej 
i sprawy białoruskiej miała urosnąć do kanonów naszej polityki. 

W swojej pracy Między Niemcami a Rosją przekonywał, że 
Polska potrzebuje dodatkowego oręża w postaci idei moralnej 
o międzynarodowym znaczeniu, którą miała być doktryna neofe-
deralizmu, połączona z wyżej już omówionym liberalizmem w sto-
sunku do mniejszości narodowych. Doktryna neofederalizmu 
polegać miała na stworzeniu platformy, na której wiązać miałyby 
się z Polską państwa – bądź narody o aspiracjach państwowych – 
z Europy Środkowowschodniej, w celu realizacji wspólnych inte-
resów politycznych. Niepodległa Ukraina stanowiła niezwykle 
ważny element tej układanki i chociaż sam Bocheński nie wie-
rzył w stałość takiego projektu, to stał na stanowisku, iż lepiej 
żeby takowa federacja istniała w ograniczonym czasie, niż gdyby 
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33w ogóle nie powstała. Federacja musiała być dobrowolna oparta 
na „poszanowaniu praw każdego człowieka do ziemi, na której 
mieszkali jego przodkowie, do mowy ojczystej do religii i do oby-
czaju”. Aby ta wielka idea mogła zostać zrealizowana, wymagała 
odrzucenia przez Polskę imperializmu terytorialnego oraz rady-
kalnego zerwania z historyzmem. Przykładem tego ostatniego 
miało być zwalczanie w polskiej świadomości i propagandzie mitu 
idei jagiellońskiej. Choć wielu z nas do dziś ma wiele sympatii 
do tradycji Polski jagiellońskiej, to jak zauważał Adolf Bocheń-
ski „publicystyka ukraińska słowa »idea jagiellońska« umieszcza 
zawsze w cudzysłowie, jako synonim programu asymilacji pod 
płaszczykiem haseł humanitarnych. Pierwszym obowiązkiem 
naszej propagandy jest udowadniać, że nowa federacja właśnie 
nie będzie miała absolutnie nic wspólnego z tak jednostronnie 
pojmowaną unią jagiellońską i nie pociągnie za sobą tak opła-
kanych dla mniejszych narodów skutków jak ta ostatnia. Nowa 
federacja musi mieć charakter na wskroś nowoczesny i pierw-
szym jej nakazem musi być zerwanie z historią, która obfituje 
w tyle bolesnych dla naszych sąsiadów momentów”. Publicysta 
„Buntu Młodych” i „Polityki” nie łudził się również co do projektu 
„Międzymorza”; „zawsze się wyśmiewał – wspominał jego brat 
Aleksander – że chcą się oprzeć o morze. Mówił: »Opierając się 
o morze, wpadniecie do wody«”.

Upływ lat, wielokrotna zmiana sytuacji geopolitycznej, świt 
i zmierzch państwowości naszej oraz naszych sąsiadów winien 
uświadomić nam, że nic tu na ziemi nie jest stałe i niezmienne, 
stąd w przyszłości – o czym pisał Adolf Bocheński – może istnieć 
„wąska i przepastna ścieżka, która przecież prowadzi tam, gdzie 
tęsknie spogląda każde prawdziwe serce polskie. Do stworzenia 
wielkiego imperium na wschodzie Europy, którego my byśmy byli 
jednym z najbardziej decydujących czynników”. Dziś jego prze-
myślenia mogą nam posłużyć jako cenny drogowskaz w pracy 
na rzecz budowy silnej, niepodległej, suwerennej Polski, świado-
mej swej polityki zagranicznej. Korzystajmy z nich, bo prowadzą 
„szlakiem bardziej okrężnym, ale większym i wspanialszym”. Ω
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PATRZĄC NA 
WIEŻE KREMLA

Michał Kozłowski



Z  D Z I E J ÓW  P R AWO S Ł AW I A  N A  Z I E M I A C H  P O L S K I C H
Dość niedawno Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny nie 
poparł autokefalii Kościoła Prawosławnego na Ukrainie otrzy-
manej 6 stycznia 2019 roku od Patriarchatu Konstantynopolitań-
skiego. Sytuacja przypomina walkę o autokefalię polskiej cerkwi 
z lat 20-tych XX wieku. W prywatnych rozmowach, a także często 
w wywiadach prasowych, polscy biskupi prawosławni uznają pry-
mat Moskwy, a nie ekumenicznego patriarchy Konstantynopola. 
Dlaczego patrzą wciąż w kierunku Moskwy? Aby odpowiedzieć 
na to pytanie należy cofnąć się w przeszłość. 

W I E L K A  I  S KO M P L I KOWA N A  P R Z E S Z ŁO Ś Ć 

Prawosławni stali się dużą częścią ludności Królestwa Polskie-
go w czasach Kazimierza Wielkiego po zajęciu Rusi Halickiej. 
W okresie jagiellońskim ich sytuacja, pomimo faworyzowania 
katolików przez władców, była w sumie unormowana. Metropo-
lita kijowski, który uznawał zwierzchnictwo Konstantynopola, 
zarządzał diecezjami w państwie polsko-litewskim. Pozostałe 
diecezje na ziemiach ruskich nie rządzonych przez Jagiellonów 
uznawały zwierzchnictwo metropolity Moskwy. Wybitny znawca 
kultury ortodoksyjnej Aleksander Naumow stwierdza wręcz, że 
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36 polskie prawosławie ma tradycję kijowską1. Chodzi rzecz jasna 
o tradycje metropolii kijowskiej. Okres reformacji, wbrew temu co 
pisał Janusz Tazbir („państwo bez stosów”), to okres burz religij-
nych, które dotknęły również wschodnią część państwa polsko-
-litewskiego. Sytuację wyznawców prawosławia skomplikowało 
zawarcie w 1596 roku unii brzeskiej. Na jej mocy sześciu z ośmiu 
biskupów ruskich w Rzeczpospolitej podporządkowało się Rzy-
mowi. Genezę unii brzeskiej upatrywano między innymi w skom-
plikowanych relacjach władzy świeckiej i Cerkwi prawosławnej 
na ziemiach polsko-litewsko-ruskich. Przywoływano też fatal-
ny stan moralny i intelektualny duchowieństwa prawosławnego 
w Rzeczypospolitej. Wskazywano na zawiłe stosunki patriarchatu 
w Konstantynopolu z Cerkwią prawosławną w państwie polsko-li-
tewskim. Badacze uważali, że utworzenie w 1589 r. patriarchatu 
moskiewskiego oraz działalność jezuitów były również istotnymi 
elementami, które złożyły się na przyczyny zawarcia unii, która 
zamiast łączyć doprowadziła do fermentu religijnego na terenach 
wschodnich. Warto pamiętać, że w obronie prawosławia wystę-
powali XVII wieku Kozacy2. Za prawosławnymi w Koronie i na 
Litwie ujmowała się też Moskwa i Turcja. 

Ważną intelektualną rolę w rozwoju prawosławia w Rzeczpo-
spolitej odegrały dwie szkoły. Pierwsza to Akademia Ostrogska. 
Została założona około roku 1576–1580 przez księcia Konstante-
go Wasyla Ostrogskiego w Ostrogu na Wołyniu, istniała do około 
1623 roku. Jej powstanie było związane z zapoczątkowanym pod 
koniec XVI wieku odrodzeniem prawosławia. Aby przeciwdziałać 
konwersjom na katolicyzm i różne odłamy protestantyzmu, brac-
twa cerkiewne zainicjowały reformę szkól cerkiewnych. Została 

1 A. Naumow, Tradycja kijowska w prawosławiu polskim [w:] Prawosławie. Światło ze Wscho-
du, red. K. Leśniewski, Lublin 2009, s. 669–689;Tenże, Wiara i historia. Z dziejów literatury 
cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich. Seria poświęcona starożytnościom sło-
wiańskim, Kraków 1996; A. Mironowicz, Kościół prawosławny w państwie Piastów i Jagiello-
nów, Białystok 2003. 

2 A. Jobert, Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517–1648, przeł. 
E. Sękowska; przedm. J. Kłoczowski, Warszawa 1994; A. Mironowicz, Kościół prawosławny 
w dziejach dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001. 
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37ona oparta w oparciu o wzory zachodnie, głownie zaś jezuickie 
i ariańskie. Jej celem było wychowywanie młodzieży w przywią-
zaniu do prawosławia i przeciwdziałanie propagandzie unijnej. 
Ostrogski upatrywał główne źródło upadku Cerkwi w zaniedba-
niu nauki. Ostróg był miejscem, gdzie działała też prawosławna 
drukarnia, która zasłynęła wydaniem w 1581 roku Biblii Ostro-
gskiej. Największy rozkwit ośrodka trwał aż do śmierci księcia 
Ostrogskiego, który zabiegał nawet u papieża o przysłanie wykła-
dowców greki. Obecność Greków i kontakt z innymi ośrodka-
mi kultury ruskiej spowodował, że był to bodaj najważniejszy 
ośrodek, jeśli chodzi literaturę i kulturę ruską tamtego okresu. 
Uczelnia odegrała wraz z drukarnią ważną rolę w polemikach 
z unitami i rzymskimi katolikami po zawarciu unii brzeskiej. 
Upadek uczelni nastąpił po śmierci Konstantego Ostrogskiego. 
W 1623 roku zabroniono nauczać w szkole łaciny i greki, co w połą-
czeniu z działaniami Anny Alojzy Ostrogskiej, wnuczki kniazia 
Konstantego przychylnej jezuitom, spowodowało upadek uczel-
ni. Nastąpiło to około roku 1640. Ostatecznie szkoła ostrogska 
miała jednak duży wpływ na rozwój szkolnictwa prawosławnego 
na Rusi. Na jej wzór powstały później szkoły brackie we Lwowie, 
Łucku i Włodzimierzu Wołyńskim3. 

Druga uczelnia to Akademia Mohylańska – kolegium prawo-
sławne założone w 1632 roku w Kijowie przez prawosławnego 
metropolitę Piotra Mohyłę. Od 1658 roku miała status akademii. 
Przetrwała do roku 1817, kiedy została oficjalnie rozwiązana. 
Jej założenie wiąże się z kulturalnym odrodzeniem prawosławia 
w Rzeczpospolitej. Powstała na bazie połączenia szkoły istnieją-
cej przy bractwie cerkiewnym na Padole i szkoły przy Ławrze Pie-
czerskiej w Kijowie. Kijowska szkoła bracka istniała od 1615 roku, 

3 K. Chodynicki, Kościół Prawosławny i Rzeczpospolita Polska 1370–1632, Warszawa 1934, 
s. 185–187; T. Kempa, Akademia Ostrogska [w:] Szkolnictwo prawosławne w Rzeczpospolitej, 
pod red. A. Mironowicza, Białystok 2002, s. 55–79; A. Kempfi, Biblia Ostrogska. W czter-
dziestolecie wydania 1581–1981, „Zeszyty Historyczne” (1982), z. 59, s. 230–236; H. Wojtyska, 
Akademia Ostrogska [w: ] Encyklopedia Katolicka, t. 1, k.217–218. 
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38 z kolei rok później powstała drukarnia przy ławrze. W latach 
1631–32 na podstawie dokumentów dokonano połączenia ist-
niejących ośrodków. 14 marca 1633 Władysław IV Waza zatwier-
dził przywilejem status kolegium w Kijowie. Organizacyjnie było 
ono wzorowane na polskich rzymskokatolickich kolegiach. Unia 
Hadziacka z 1658 roku nadała tej uczelni stratus Akademii, co 
było zgodne z pierwotnymi planami Piotra Mohyły. Do połowy 
XVIII wieku (Kijów należał od 1667 roku do Rosji) kontynuowa-
no tu naukę w języku polskim. Akademia Kijowsko - Mohylańska 
wpłynęła na przyswojenie w Rosji renesansowej literatury euro-
pejskiej. Był to najważniejszy prawosławny ośrodek intelektualny, 
promieniujący na cały region, a jej absolwenci odegrali szczególną 
rolę w życiu Cerkwi w Rosji w XVIII stuleciu4. 

Okres baroku doprowadził jednak do likwidacji ostatnich ist-
niejących diecezji prawosławnych. W 1692 roku wyznanie unickie 
przyjął biskup przemyski, w 1700 roku lwowski, a 1702 roku łucki. 
Jednocześnie, na mocy traktatu grzymułtowskiego z 1686 roku, 
patriarchat moskiewski stał się zwierzchnikiem prawosławnych 
na terenie Rzeczpospolitej. Przez cały wiek XVIII Moskwa ofi-
cjalnie interweniowała w państwie polsko-litewskim, rzekomo 
w imię interesów wyznawców kościoła ortodoksyjnego. W okre-
sie sejmu czteroletniego podjęto nieudaną próbę usamodziel-
nienia kościoła prawosławnego w Rzeczpospolitej od zależności 
patriarchatu moskiewskiego. Na mocy ustaleń kongregacji piń-
skiej (1791) Cerkiew prawosławna w Rzeczpospolitej miała mieć 
metropolitę i trzech biskupów oraz być całkowicie niezależna, 
jedynie w kwestiach dogmatycznych uznająca autorytet patriar-

4 T. Chynczewska-Hennel, Akademia Kijowsko-Mohylańska [w:] Szkolnictwo prawosław-
ne w Rzeczpopolitej, red. A. Mronowicz, Białystok 2002, s. 40–54; „Harvard Ukrainian 
Studies” nr specjalny: The Kiev Mohyla Academy. Commemorating the 350th Anniversary 
of its Founding (1632), 8 (1984), nr 1–2.; A. Jabłonowski, Akademia Kijowsko-Mohylańska. 
Zarys historyczny na tle rozwoju ogólnego cywilizacji zachodniej na Rusi , Kraków 1899–1900; 
R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko –Mohylańskiej a literatura polska. Z dziejów związ-
ków kulturalnych polsko – wschodniosłowiańskich w XVII-XVIII w., Kraków 1966; W. Urban, 
Akademia Mohylańska [w:] Encyklopedia Katolicka, t .1, k. 217. 
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39chy Konstantynopola. Wybuch wojny w 1792 roku oraz III rozbiór 
pokrzyżowały te ambitne plany. 

E K S PA N S J A  P R AWO S Ł AW I A  W  O K R E S I E  Z A B O R ÓW

Począwszy od 1772 roku na ziemiach zagarniętych przez Rosję 
unia brzeska powoli była rozwiązywana, a w ramach represji po 
powstaniu listopadowym zlikwidowano w 1839 roku wszystkie 
diecezje unickie za Bugiem. Unitów zmuszono do przejścia na 
prawosławie. W całym państwie rosyjskim pozostała tylko jedna 
diecezja unicka. Było to biskupstwo chełmskie w Królestwie Pol-
skim. W tym momencie warto postawić pytanie, dlaczego kościół 
unicki był likwidowany w Rosji? Kim właściwie byli unici dla pra-
wosławnych? W rozumieniu ortodoksów unia brzeska przypie-
czętowała schizmę w prawosławiu, doprowadzając do kolejnego 
podziału. Każda unia kościelna była dla nich aktem agresji chrze-
ścijaństwa zachodniego w stosunku do chrześcijaństwa wschod-
niego – odrywała bowiem od kościoła prawosławnego jakąś część 
jego wyznawców, podporządkowując ich obcej strukturze dogma-
tycznej i eklezjologicznej, zachowując przy tym pozory integral-
ności liturgiczno-dyscyplinarnej. Unici dla prawosławnych byli 
kościołem zintegrowanym z obrządkiem łacińskim przez doda-
wanie nowinek nieznanych w prawosławiu. Rosjanie, traktujący 
unię od dawna jako osobne wyznanie, zmierzali w swojej polityce 
rusyfikacyjnej do szybkiej likwidacji unii. Dla nich unici byli Rusi-
nami, należało więc ich nawrócić na prawosławie. Wtedy gubernię 
chełmską można by przyłączyć do Cesarstwa Rosyjskiego (projekt 
W. Czerkaskiego z 1864) sugerując, że jest zamieszkana głównie 
przez ludność prawosławną. Myślenie takie było jednak bezpod-
stawne – podczas gdy cała ludność ruska Królestwa Polskiego 
była unicka, unitami było też wielu Polaków. Rosyjskie władze 
postanowiły zlikwidować unię za pomocą wszystkich możliwych 
środków prawnych, finansowych, jak i przemocą. Ostatecznie 
w 1875 roku diecezja chełmska została przyłączona do prawosła-
wia. Likwidacja ostatniej diecezji unickiej w Rosji nie oznaczała 
jednak końca męczeństwa unitów. Byli oni prześladowani jesz-
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40 cze trzydzieści lat do kwietnia 1905 roku. Wtedy to na mocy aktu 
tolerancyjnego pozwolono im zmienić obrządek (nie pozwolono 
natomiast na istnienie obrządku unickiego). Aż do tego momentu 
trwały jednak prześladowania i zsyłki do Rosji.

Rosyjskie prześladowania unitów w Królestwie Polskim były 
bacznie obserwowane przez opinię międzynarodową. Konsul 
brytyjski w Warszawie Rose Mansfield donosił w swych spra-
wozdaniach o stałych prześladowaniach unitów i o osadzaniu ich 
w więzieniach5. Rząd brytyjski wydał specjalny zbiór materiałów 
o prześladowaniu unitów na Podlasiu, który następnie został 
przełożony na język francuski oraz polski6. Trzeba przyznać, że 
przymusowe nawracanie na tą czy inną religię lub obrządek było 
zupełnym anachronizmem. Działo się to przy użyciu sił policji 
oraz wojska – dla opinii międzynarodowej sprawa ta była w poło-
wie XIX wieku nie do pomyślenia. Likwidacja unii wpłynęła też 
na zmianę opinii o Rosji (głównie we Francji) i jej systemie poli-
tycznym. Oficjalny wybór dokumentów wydała też Stolica Apo-
stolska, który później również ukazał się w przekładzie polskim7. 
Wszystko to dowodzi, że prześladowanie unitów na ziemiach 
polskich nie było wyłącznie sprawą Rosji, ale nabrało rozgłosu 
międzynarodowego. 

Prześladowania unitów znalazły też swoją historię w lite-
raturze pięknej. Wystarczy wspomnieć opowiadania Stefana 
Żeromskiego: Do swego Boga i Poganin czy Władysława Reymon-
ta: Z ziemi chełmskiej i Osądzona. Władze rosyjskie osiągnęły swój 
cel – zlikwidowały unię na swoich ziemiach. Nie udało im się jed-
nak zrusyfikować byłej ludności unickiej diecezji chełmskiej. Po 
1905 roku, kiedy Mikołaj II wydał ukaz tolerancyjny, część unitów 

5 R. Bender, Angielskie źródła do dziejów unii w Lubelskiem i na Podlasiu w XIX w., „Archiwa, 
Biblioteki i Muzea Kościelne” 15 (1967), s. 245–248.

6 Jak z Unitami obchodzą się w Rosji ? Korespondencja dyplomatyczna przedłożona w Izbie niższej 
angielskiej z polecenia królowej a w odpowiedzi na adres z dnia 5 marca 1877 r., Kraków 1877.

7 Krzywdy Kościoła polskiego pod berłem rosyjskim. Urzędowe dokumenty Sekretariatu Stanu 
Stolicy Apostolskiej tyczące się prześladowań katolików w Polsce i w Rosji i zerwania stosunków 
dyplomatycznych z rządem rosyjskim, Lwów 1878.
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41przyjęła obrządek łaciński. Reszta pozostała przy prawosławiu 
nawet, gdy przestało ono być religią panującą na tym obszarze. 
Unia natomiast – z różnych przyczyn – nigdy już nie odrodziła 
się na tym obszarze. Natomiast Unici w Galicji, zorganizowani 
w metropolię lwowską, przez okres zaborów przeżywali okres 
pomyślnego rozkwitu, co było połączone z rozwojem świadomo-
ści narodowej jego wyznawców – Ukraińców. 

Nie ma więc co się dziwić, że w okresie rozbiorów prawosławie 
zaczęto utożsamiać na ziemiach polskich z Rosją. Ludzie ciągle 
pamiętali wzniesione w Warszawie i w innych miastach sobory, 
w tym ten najbardziej charakterystyczny w pejzażu stolicy – sobór 
w Ogrodzie Saskim. Był to widok tak bolesny, że większość z nich 
zburzono na początku lat dwudziestych. Emocje były silniejsze 
niż podziw dla cerkiewnej architektury8. 

T RU D N Y  O K R E S  M I Ę D Z Y WO J E N N Y

Sytuacja uległa zmianie w 1918  roku, kiedy Polska odzyska-
ła niepodległość. Z inicjatywy władz polskich podjęto starania 
o autokefalię Cerkwi prawosławnej w Polsce. W 1922 roku wła-
dze przyjęły Tymczasowe przepisy o stosunku rządu do Kościoła 
prawosławnego w Polsce. Sprzeciwiła się temu cześć biskupów, 
z których większość była pochodzenia rosyjskiego. Władze zmu-
szały przeciwników niezależności polskiej Cerkwi do rezygnacji 
z biskupstw. Na ich miejsce wybierano zwolenników autokefalii. 
Sytuację ułatwiały prześladowania Cerkwi prawosławnej w Rosji 
przez bolszewików (patriarchę Tichona umieszczono w 1922 roku 
w areszcie domowym i władzę nad Cerkwią rosyjską przejął nie-
kanoniczny zarząd). Metropolia warszawski Jerzy (Jaroszewski) 
zwrócił się o nadanie autokefalii do patriarchatu konstantynopo-
litańskiego, jednak większa część hierarchii była temu przeciw-
na. 8 lutego 1923 roku Jerzy przyjął na audiencji archimandrytę 
Smaragda (Łatyszenkę). W wyniku kłótni ten ostatni – z okrzy-
kiem: „To dla ciebie, kacie prawosławia!” – zastrzelił metropolitę 

8 A. Tuszyńska, Rosjanie w Warszawie, Warszawa 1992.
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42 Jerzego z pistoletu. Jego następcą został Dionizy (Walendyń-
ski). Podjął on nieudane próby uzyskania autokefalii od Moskwy. 
Władze polskie namówiły nowego metropolitę do podjęcia roz-
mów w patriarchą Konstantynopola. Ostatecznie 13 listopada 
1924 roku uzyskano zgodę. Uroczyste ogłoszenie samodzielności 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego miało miej-
sce 17 września 1925 roku. Niezależność polskiej Cerkwi uznały 
inne autokefaliczne Kościoły. Nie zaakceptował jej jednak Kościół 
rosyjski9. 

Prawosławni, liczący w 1931  roku nieco ponad 4 miliony 
mieszkańców, stali się drugą mniejszością Polski. Trzeba jednak 
pamiętać, że II Rzeczpospolita nie miała jednolitej polityki wobec 
prawosławia10. Okres po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku nie był łaskawy chociażby dla cerkiewnych obiektów 
sakralnych. Było to spowodowane stereotypowym postrzeganiem 
prawosławnych jako Rosjan, a cerkwi jako obiektów panowania 
rosyjskiego w Polsce. Trzeba tu zauważyć, że drugiej połowie XIX 
wieku na ziemiach polskich mających przewagę ludności polskiej 
wybudowano wiele cerkwi. Było to spowodowane dwoma czyn-
nikami. Pierwszym była likwidacja cerkwi unickiej w Królestwie 
Polskim w roku 1875. Unici pozbawieni swojego wyznania przeszli 
na prawosławie lub na katolicyzm wyznania rzymskiego. Kościół 
prawosławny przejął wówczas w swoje posiadanie dużą ilość unic-
kich obiektów sakralnych na Chełmszczyźnie i na Podlasiu. Inną 
rzeczą było wznoszenie po powstaniach narodowych w miastach 
murowanych cerkwi, mających służyć dużej ilości rosyjskich sił 
wojskowo-policyjnych i administracji na ziemiach polskich. Były 
one wznoszone w stylu klasycystycznym i bizantyńsko-rosyjskim. 
Decyzją władz II Rzeczypospolitej wiele cerkwi prawosławnych 

9 M. Papierzyńska-Turek, Problem autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce w latach 1918–
1939, „Euhemer” 24 (1980), nr 1, s. 53–65; nr 3, s. 71–78; Autokefalie Kościoła prawosławnego 
w Polsce, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik, Białystok 2006; M. Bendza, Auto-
kefalia Kościoła Prawosławnego w Polsce, „Elpis” 2003, s. 115–143

10 M. Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 
1918–1939, Warszawa 1989. 
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43zostało zburzonych lub wysadzonych w powietrze. Duża ilość 
obiektów sakralnych została przekazana przez władze polskie 
w ręce Kościoła rzymskokatolickiego. Dotyczy ponad stu obiek-
tów na Chełmszczyźnie i Zamojszczyźnie oraz między innymi 
w Częstochowie, Kielcach, Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach. Było 
to skutkiem zabiegów biskupów rzymskokatolickich. W okresie 
tym uzyskanie zgody na budowę nowych prawosławnych obiek-
tów sakralnych było niezwykle trudne. Wielonarodowe społe-
czeństwo II Rzeczypospolitej sprawiło, że i w polskim wojsku 
funkcjonował duży procent ludności prawosławnej, posiadający 
własne duszpasterstwo. Z zasady żołnierze wyznania prawosław-
nego stacjonowali na zachodniej granicy Polski.

W okresie międzywojennym ponad dwieście cerkwi o nie-
przeciętnych walorach architektonicznych uległo całkowitemu 
zniszczeniu w majestacie decyzji rządowych. Najsłynniejsza 
była akcja burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i Zamojszczyźnie 
w 1938 roku. Wzbudziła ona protesty opinii europejskiej oraz 
polskich intelektualistów. Znany pisarz Józef Mackiewicz na 
znak protestu wystąpił z Kościoła katolickiego i przyjął wiarę 
prawosławną11.

I I  WO J N A  Ś W I ATOWA

Po klęsce wrześniowej prawosławne parafie na terenach włączo-
nych do ZSRR podporządkowano patriarsze moskiewskiemu, 
a na terenach zajętych przez Niemców – prawosławnemu arcy-
biskupowi Berlina Serafinowi z Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej 
za Granicą. W Generalnym Gubernatorstwie, w momencie jego 
utworzenia, przebywało dwóch biskupów – Dionizy i biskup lubel-
ski Tymoteusz (Szretter). Dionizy pod presją władz okupacyjnych 
zrzekł się zarządu diecezji warszawsko-chełmskiej i przekazał 
go arcybiskupowi berlińskiemu i niemieckiemu Serafinowi. Kie-
rował on strukturami prawosławnymi w Generalnym Guberna-

11 G. Kuprianowicz, Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym 
Podlasiu, Chełm 2008. 
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44 torstwie do 23 września 1940, gdy metropolita Dionizy złożył na 
ręce generalnego gubernatora Hansa Franka deklarację lojalności 
i otrzymał zgodę na objęcie kierownictwa w Cerkwi prawosław-
nej. Dionizy ogłosił wtedy powstanie Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego w Generalnej Guberni. Metropolita Dionizy był 
przekonany o tym, że państwo polskie zostało w II wojnie świa-
towej ostatecznie pokonane. Dokonał więc szybkiej ukrainiza-
cji Cerkwi prawosławnej w Generalnej Guberni. Jednocześnie 
hierarchowie prawosławni zachowywali pełną lojalność wobec 
Niemców. Na żądanie władz okupacyjnych Dionizy wydał ode-
zwy, wzywające mieszkańców Generalnej Guberni do wyjazdu na 
roboty do Rzeszy. Poparł też III Rzeszę w wojnie z ZSRR. W marcu 
1944 metropolita Hilarion oraz arcybiskup Palladiusz apelowa-
li do władz okupacyjnych o zgodę na zmianę nazwy kościoła na 
Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny, której nie otrzy-
mali. Było to ostatnie posiedzenie Soboru Biskupów w ukształ-
towanym w czasie wojny składzie. Ofensywa Armii Czerwonej 
zmusiła Iłariona (Ohijenkę) i Palladiusza (Widybidę-Rudenkę) do 
wyjazdu na Słowację, a następnie (po krótkim powrocie do Zako-
panego) – do emigracji do Austrii. Gdy wojska radzieckie zajęły 
również Wiedeń, obydwaj hierarchowie udali się do Szwajcarii. 
Z powodu zajęcia obszaru Generalnej Guberni (1944/1945) przez 
Armię Czerwoną, dalsza działalność Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego na tym terenie stała się niemożliwa12.

P O  WO J N I E

W 1945 roku Dionizy zadeklarował swoją lojalność nowym wła-
dzom, ale te domagały się jego ustąpienia z metropolitarnego 
tronu, oskarżając go o zdradę. Metropolita został zdjęty z urzędu 
i osadzony w areszcie domowym. Władzę nad Cerkwią przejęło 
powołane przez ministra administracji niekanoniczne Tymcza-
sowe Kolegium Rządzące z arcybiskupem Tymoteuszem na czele. 
Szybko podjęto rozmowy z patriarchą Moskwy Aleksym I o sta-

12 S. Dudra, Metropolita Dionizy (Waledyński) 1876–1960, Warszawa 2010. 
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45tusie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Już 
w czerwcu 1948 roku delegacja Polskiej Cerkwi w Moskwie zrze-
kła się autokefalii nadanej przez Patriarchat Konstantynopola 
i wystąpiła o ponowne jej nadanie przez Rosyjską Cerkiew Prawo-
sławną. 22 czerwca 1948 roku podpisano akt ponownego złączenia 
obu Kościołów oraz nadania autokefalii polskiemu. Warto więc 
podkreślić, że dzisiejsza autokefalia Polskiego Kościoła Prawo-
sławnego jest nadana przez Moskwę. Akt z 1948 roku unieważnił 
decyzję ogłoszoną w 1925 roku. Patriarchat moskiewski obiecał 
w razie potrzeby kierować do posługi swoich duchownych i od 
tego czasu działania Cerkwi prawosławnej w Polsce były pochodną 
stosunków polsko-sowieckich i państwowo-kościelnych w Polsce 
oraz ZSRR13. Warto podkreślić, że już w 1943 roku Stalin naka-
zał NKWD sporządzić plan wykorzystania Cerkwi rosyjskiej do 
opanowania innych Kościołów prawosławnych. Zakładano, że 
w ramach tego planu patriarchat moskiewski stanie się centrum 
światowego prawosławia. 

P O L S K I  KO Ś C I Ó Ł  P R AWO S Ł AW N Y  N A  O B C Z Y Ź N I E

Zupełnie inaczej kształtowała się postawa biskupów prawosław-
nych, którzy po 1939 roku znaleźli się na emigracji. Jednym z nich 
był biskup arcybiskup grodzieński (1937–1939) Sawa (Sowie-
tow). Po agresji ZSRR na Polskę zdołał wyjechać z Grodna na 
Litwę, korzystając z posiadanego paszportu jugosłowiańskiego. 
Następnie udał się do Berlina, gdzie spotkał się z arcybiskupem 
Serafinem, gdzie otrzymał propozycję przejęcia zarządu Cerkwi 
w Generalnej Guberni, której nie przyjął. W 1943 roku udał się 
do Londynu. Tam 29 listopada został mianowany pełniącym 
obowiązki wojskowego biskupa prawosławnego w stopniu gene-
rała brygady na czas wojny. Był zwierzchnikiem prawosławne-
go duchowieństwa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Była 
to pierwsza w historii Wojska Polskiego nominacja wojskowe-
go biskupa prawosławnego. Z 2. Korpusem przeszedł cały szlak 

13 K. Urban, Kościół prawosławny w Polsce 1945–1970, Kraków 1996.
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46 bojowy. Przygotował również polskojęzyczny Modlitewnik dla 
prawosławnych żołnierzy. Był też pomysłodawcą pisma „Polski 
Żołnierz Prawosławny”14. Po zakończeniu działań wojennych 
pozostał w Londynie jako administrator polskojęzycznych para-
fii prawosławnych. W 1947 roku został podniesiony do godności 
arcybiskupiej. W 1949 roku został powołany przez emigracyj-
nego Prezydenta RP na Członka Rady Narodowej, czyli emigra-
cyjnego parlamentu. Arcybiskup Sawa zmarł 21 maja 1951 roku 
w Londynie. Pochowano go na cmentarzu Brompton. Jego dzia-
łalność kontynuował biskup brasławski Mateusz (Siemaszko) 
(1894–1985). W okresie II wojny światowej pełnił funkcję zastępcy 
prawosławnego ordynariusza polowego Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie. Po śmierci arcybiskupa Sawy stanął na czele tzw. 
Polskiego Kościoła Prawosławnego na Obczyźnie, podległego 
Konstantynopolowi i sprawującego opiekę duszpasterską nad 
Polakami wyznania prawosławnego na emigracji. Kościół skupiał 
kilka tysięcy wiernych i podlegał jurysdykcji Patriarchatu Kon-
stantynopola. Ortodoksyjni emigranci funkcjonowali w izolacji 
od Kościoła prawosławnego w Polsce15. 30 grudnia 2012 roku eks-
humowane szczątki biskupów Sawy i Mateusza, dzięki staraniom 
Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, trafiły do Polski. 
31 grudnia 2012 zostały uroczyście złożone do grobu na Prawo-
sławnym Cmentarzu na Woli w Warszawie.

R E P R E S J E  WO B E C  G R E KO K ATO L I KÓW

Okres komunistyczny rozpoczął się też masowym wysiedlaniem 
ludności ukraińskiej i łemkowskiej (prawosławnej i grekokato-

14 J. Grzybowski, Działalność duszpasterska wojskowego biskupa prawosławnego Sawy (Sowie-
towa) w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1943–1947, „Przegląd Historyczno -
-Wojskowy” 16 (2015), nr 1, s. 75–98; Arcybiskup generał brygady Sawa (Jerzy Sowietow). 
Wybór dokumentów, oprac . K. Filipow, A. Suchcitz, Białystok - Warszawa 1997; H. Paproc-
ki, Sawa Sowietow (1898–1951) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 35Wrocław-Kraków 1994, 
s. 272–273. 

15 J. Grzybowski, Działalność duszpasterska arcybiskupa Sawy (Sowietowa) i biskupa Mateusza 
(Siemaszki) jako ordynariuszy uchodźców polskich wyznania prawosławnego w Wielkiej Bry-
tanii po II wojnie światowej, „Studia Polonijne” 37 (2016), s. 25–56. 
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47lickiej) ze wschodniej i południowo-wschodniej Polski na tzw. 
Ziemie Odzyskane. Odbyło się to w ramach tzw. akcji „Wisła” 
w 1947 roku. Na opuszczonych terenach wytworzyła się pustka 
demograficzna, co doprowadziło do dewastacji i zniszczenia ist-
niejących tam cerkwi, a częściowo do przejęcia ich przez Kościół 
rzymskokatolicki. Jak wiadomo bolszewicy tuż po rewolucji znisz-
czyli Kościół katolicki w ZSRR oraz podporządkował sobie wielką 
rosyjską Cerkiew prawosławną. Podobne schematy tuż po zakoń-
czeniu drugiej wojny światowej postanowiono wcielić w życie 
w krajach satelickich. Ze szczególną brutalnością został zaata-
kowany Kościół katolicki, a zwłaszcza jego wschodnie obrządki. 
Komuniści dążyli do zniszczenia wszystkich kościołów unickich, 
przyłączając je do Kościoła prawosławnego. W ten sposób znisz-
czono Kościół greckokatolicki na zachodniej Ukrainie i Zakarpa-
ciu (1946), na Słowacji (1946), w Rumunii (1948). We wszystkich 
tych krajach kościół unicki przyłączono do cerkwi prawosławnej. 
Odbyło się w sposób zbrodniczy, wielu biskupów greckokatolic-
kich poniosło męczeńską śmierć16. Ukraińcy stanowili większość 
wyznawców Kościoła greckokatolickiego w Polsce, lecz w jego 
skład wchodziła też spora grupa Łemków oraz Polaków (zwłasz-
cza w mieszanych rodzinach). 21 września 1945 roku – wobec 
zbyt wolnego tempa akcji przesiedleńczej – radzieckie służby bez-
pieczeństwa aresztowały greckokatolickiego biskupa Przemyśla 
Jozafata Kocyłowskiego i osadziły go w więzieniu w Rzeszowie. 
Torturowany i naciskany w kilkumiesięcznym śledztwie, miał być 
zmuszany do wydania do swych wiernych odezwy popierającej 
akcję przesiedleńczą. Ze względu na brak współpracy, wkrótce 
został deportowany do ZSRR i przekazany NKWD. Umieszczo-
ny został w obozie karnym w pobliżu Kijowa, gdzie wykończony 
fizycznie i psychiczne zmarł 17 listopada 1947 roku 17. Jeszcze gor-

16 S. Stępień, Represje wobec Kościoła Greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej po 
II wojnie światowej [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, Przemyśl 1994, t. 2, s.195–262.

17 I. Biłas, Likwidacja greckokatolickiej diecezji przemyskiej oraz tragiczne losy jej ordynariusza 
bpa Jozafata Kocyłowskiego w kontekście polityki wyznaniowej ZSRR [w:] Polska – Ukraina. 
1000 lat sąsiedztwa, Przemyśl 1996, t. 3, s.277–290, D. Iwanczenko, Biskup Jozafat Kocy-
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48 szy los spotkał jego zastępcę biskupa sufragana Grzegorza Łakotę. 
Ten został aresztowany dzień później, skazany na 10 lat katorgi, 
zmarł 12 listopada 1950 roku koło Workuty na Syberii. Likwidacja 
struktur kościoła greckokatolickiego w Polsce niewątpliwie była 
korzystna dla prawosławia. Część wiernych, nie mając kapła-
nów i zwłaszcza świątyń na Ziemiach Odzyskanych, przechodziła 
na obrządek rzymski lub na prawosławie. Jednak zdecydowana 
większość pozostała wierna kościołowi katolickiemu w jednym 
z jego obrządków. Warto podkreślić, że 23 cerkwie greckokato-
lickie przejął Kościół Prawosławny18. Obrządek greckokatolicki 
przetrwał na Ziemiach Odzyskanych dzięki kapłanom i pomocy 
kościoła rzymskokatolickiego. Wszelkie próby zalegalizowania 
kościoła greckokatolickiego okazały się do roku 1989 niemożliwe.

A G E N C I  K R E M L A

Sytuacja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławne-
go w PRL też nie była łatwa. W 1951 roku pojawiły się pierwsze 
oznaki zależności od Moskwy, a w polskim Kościele prawosław-
nym pojawił się arcybiskup Makary z Cerkwi rosyjskiej. Wiado-
mo o nim, że pochodził z ukraińskiej rodziny spod Radzynia. 
Za pewnik uchodzi, iż był agentem KGB. Co ważne w 1946 roku 
był jednym z biskupów prawosławnych, którzy doprowadzili 
do likwidacji struktur Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie. 
Został metropolitą warszawskim i całej Polski. Znał co praw-
da język polski, ale obywatelstwa polskiego nie przyjął. Patriar-
chat Konstantynopolitański uznał wybór nowego zwierzchnika 
za nielegalny, w związku z wcześniejszym usunięciem z urzędu 
metropolity Dionizego. W pierwszych latach rządów Makary uzy-
skał pewne ustępstwa ze stron polskich władz. Było to oczywiście 
spowodowane sowieckim obywatelstwem. Jednocześnie pocho-

łowski (1876–1947). Życie i działalność [w:] Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, Przemyśl 
1996, t. 3, s.247–260.

18 J. Musiał, Stan prawny i sytuacja faktyczna świątyń unickich na terenie diecezji przemyskiej 
w latach 1945–1985 [w:[ Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, Przemyśl 1990, t. 1, s.257–
262, A. Nałęcz, Cerkwie greckokatolickie w diecezji przemyskiej po roku 1945, Przemyśl 1988.
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49dzenie hierarchy było źródłem wielu problemów. Metropolita 
nie znał realiów społecznych i wyznaniowych PRL. Był zwolen-
nikiem rosyjskiego charakteru kościoła. Dodatkowo był przeciw-
ny dopuszczeniu języka polskiego, ukraińskiego i białoruskiego 
do wydawnictw kościelnych oraz do nabożeństw. Dość szybko 
skonfliktował się z podległym mu duchowieństwem. Oczywi-
ście nie miał szans na sympatię współwyznawców. Po 1956 roku 
zaczął otrzymywać listy i telefony z pogróżkami, w których żąda-
no od niego wyjazdu z Polski. W 1960 roku wyjechał na kurację 
do Moskwy i do Polski już nie wrócił19. 

W 1963 roku Służba Bezpieczeństwa rozpoczęła prowadzenie 
sprawy obiektowej o kryptonimie „Bizancjum”, skierowanej prze-
ciw polskiej Cerkwi. Była ona prowadzona do lat 1989–199020. 
Jej celem było agenturalne opanowanie kierownictwa Polskie-
go Kościoła Prawosławnego. Miało to zapewnić kontrolę nad 
jego działalnością w kraju, jak i na forum międzynarodowym. 
W ramach sprawy obiektowej pozyskano wielu wysokich rangą 
duchownych jako tajnych współpracowników. Współpracowni-
kami SB byli m.in.: arcybiskup Stefan (TW „Fidelis”), arcybi-
skup Bazyli (TW „Włodzimierz”), arcybiskup Sawa (TW „Jurek”), 
biskup Adam (TW „Marek”), arcybiskup Nikanor (TW „Magi-
ster”), arcybiskup Szymon (TW „Marek”), arcybiskup Miron (TW 
„Mirek II”), arcybiskup Abel (TW „Krzysztof”), arcybiskup Jere-
miasz (TW „Janek”) oraz wielu innych duchownych niższego 
szczebla. Warto podkreślić, że podejmowanie współpracy z bez-
pieką przez duchownych ułatwiała doktrynalna lojalność wobec 
władz komunistycznych.

Jednocześnie funkcjonariusze polskich służb specjalnych 
korzystali z pomocy operacyjnej KGB w akcji rozpracowania 
poszczególnych duchownych prawosławnych. Sowieckie służby 
kierowały do Polski przez cały ten okres swoich agentów. Zajmo-

19 C. Lechicki, Makary (1884–1961) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 19, Wrocław 1974, 
s. 217–218. 

20 M. Krzysztofiński, K. Sychowicz, W kręgu „Bizancjum”. Kościół prawosławny w Polsce po 1944 
r., „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2008, z. 6, s. 79–153. 
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50 wali się oni zbieraniem materiałów na temat aktualnego życia 
Cerkwi, stosunków z Kościołem rzymskokatolickim czy powią-
zań ze środowiskami nacjonalistów ukraińskich na Zachodzie. 

Po wyjeździe biskupa Makrego (1960) Polski Autokefaliczny 
Kościół Prawosławny przez trzy lata nie posiadał zwierzchni-
ka. Władze starały się nie dopuścić do koniecznego wyświę-
cenia czwartego biskupa, aby nie doszło do wybrania nowego 
metropolity. Dopiero w 1965 roku arcybiskupem metropoli-
tą Warszawy i całej Polski został arcybiskup Stefan (Rudyk), 
zwerbowany przez bezpiekę już w 1948 roku. Miał współpra-
cować także z KGB. Szefem jego kancelarii został dzisiejszy 
metropolita warszawski ks. Sawa. On z kolei został zwerbo-
wany w roku 1965 jako TW „Jurek”. Po śmierci metropolity 
Stefana nową głową Cerkwi w Polsce został Bazyli (Doroszkie-
wicz) (1970–1998). W 1958 roku został on również pozyskany do 
współpracy z SB. W roku 1971 został zarejestrowany jako tajny 
współpracownik o pseudonimie „Włodzimierz”. Jego współpra-
ca miała w założeniach SB polegać na infiltrowaniu Kościoła 
i „środowisk nacjonalistycznych” w jego obrębie oraz za granicą, 
jak również na działaniu przeciwko Kościołowi rzymskokato-
lickiemu. TW „Włodzimierza” uważano za jednego z najcen-
niejszych tajnych współpracowników spośród prawosławnego 
duchowieństwa. Warto podkreślić, że nie wszyscy władyko-
wie prawosławni w Polsce byli współpracownikami polskich 
i radzieckich służb specjalnych. Do hierarchów, którzy oparli 
się działaniom SB należał arcybiskup łódzki i poznański Jerzy. 
Dwukrotnie Służba Bezpieczeństwa skutecznie zablokowała 
jego wybór na zwierzchnika Cerkwi. W 1989 roku cały sobór 
biskupów stanowili duchowni zarejestrowani jako tajni współ-
pracownicy. Po śmierci Bazylego w 1998 roku nadal całą szóstkę 
biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 
stanowili dawni współpracownicy bezpieki. I wybrali oni na 
głowę polskiej Cerkwi arcybiskupa Sawę (TW „Jurek”), który 
sprawuje urząd do dziś. Ujawnienie dekadę temu informacji 
o współpracy biskupów z SB, co było zasługą historyków z IPN 
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51oraz prasowych informacji Cezarego Gmyza z ówczesnej „Rzecz-
pospolitej”, nie spowodowało żadnej dymisji. 

W 1994 roku odnowiono Prawosławny Ordynariat Wojska Pol-
skiego. Na jego czele stanął arcybiskup białostocki Sawa w randze 
generała brygady. Jego następcą na tym stanowisku był arcybi-
skup Miron (Chodakowski), będący od 1984 roku także tajnym 
współpracownikiem. Jak powszechnie wiadomo Miron zginął 
w 2010 roku w Smoleńsku. Arcybiskup Sawa miał plany kano-
nizacji Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, jednak 
rychło się z nich wycofano. Nie będzie zaskoczeniem informacja, 
że Miron miał też prawdopodobnie jakieś związki z KGB. Pyta-
nie brzmi czy takie osoby można było dopuścić do największych 
tajemnic polskiej armii, dając im poświadczenia bezpieczeństwa? 

Polskie prawosławie ma ciekawą i bogatą historię. Jednak 
współpraca hierarchów z organami bezpieczeństwa kładzie się 
cieniem na jego dziejach. Informacje duchownych były wyko-
rzystywane przez władze chociażby do manipulacji wyznaw-
ców prawosławia. Nie będzie więc zaskoczeniem, że 15 listopada 
2018 roku Święty Sobór Biskupów negatywnie ustosunkował się 
do działań mających na celu utworzenie zjednoczonej autokefa-
licznej Cerkwi kanonicznej na Ukrainie. Zabronił też duchownym 
z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego kontaktów 
liturgiczno-modlitewnych z duchownymi Ukraińskiego Kościoła 
Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego i Ukraińskiego Auto-
kefalicznego Kościoła Prawosławnego. Po utworzeniu Kościo-
ła Prawosławnego Ukrainy polscy biskupi prawosławni wydali 
kolejny dokument potępiający ukraińską Cerkiew jako schizma-
tyków. Z jednej strony ortodoksyjni biskupi w Polsce mogą bać 
się odejścia ich własnych parafii na rzecz nowej zjednoczonej Cer-
kwi ukraińskiej. Z drugiej strony są nadal realizatorami polityki 
patriarchatu moskiewskiego. A nim jak wiadomo kieruje agent 
KGB „Michajłow” – patriarcha Cyryl I. Ω



POLAK 
RUSIN 
DWA 

BRATANKI?

Genezyp Kapen

Jednym ze spełnionych snów polskich historyków 
i polityków jest Unia Trojga Narodów. Byt 
polityczny, który zaistniał na jedno mgnienie oka, 
ale zdaniem wielu miał szanse na wprowadzenie 
zupełnie innego układu sił w Europie i być 
może uniknięcie kilku politycznych katastrof
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53Relacje Polski ze wschodnimi sąsiadami są – delikatnie to ujmując – 
trudne. Szczególnie polsko ukraińskie, które naznaczone są wspólną, 
bratobójczą, niekiedy zupełnie bezlitosną, walką. Ukraińcy urządzili Pola-
kom w wieku XX Wołyń, a w XVIII wieku Humań. Polacy nie byli dłużni, 
bezpardonowo wyżynając uczestników powstań kozackich, mordując 
całe wioski czy nabijając na pale. Dodać trzeba, że niekiedy skala była 
tak wielka, że w niektórych regionach po przejściu polskich wojsk gniła 
ziemia od wylanej w nią krwi. Pytanie czy historia polsko-rusińska, czy 
też węziej polsko-ukraińska, musiała być tak tragiczna.

W dzisiejszym układzie geopolitycznym wszystkie nacje prawosławne 
znajdujące się na wschód od Polski pozostają pod większym lub mniej-
szym wpływem kulturowym Rosji. Nawet jeżeli tego nie chcą, nawet jeżeli 
ich geopolityczne idee są skierowane w innym kierunku, i tak punktem 
odniesienia będzie Moskwa. Czy tego chcą, czy nie. Nie jest to 
dziwne, ponieważ Rosja była najsilniejszym z państw regio-
nu, dominującym kulturowo wszystkie pozostałe. I do tego 
prawosławnym centrum. Nie było tak jednak zawsze i przez 
pewien czas wyglądało na to, że sytuacja miałaby szansę roz-
winąć się w innym kierunku. Moskwa wśród krajów Rusiń-
skich była bytem o umiarkowanym znaczeniu, a większość 
prawosławnej ludności ciągnęła ku Rzeczypospolitej. Niestety 
w toku działań, w dużej mierze podyktowanych własnym sobiepaństwem 
i butą polskiej szlachty, Rzeczpospolita straciła szanse na przyciągnięcie 
do siebie Rusinów. 

Tutaj odpowiedzią jest projekt, jaki zaistniał przez krótki czas, a mia-
nowicie Rzeczpospolita Trojga Narodów. Pomysł spóźniony o co najmniej 
dwie dekady, a zakładający, że tak jak przedtem Rzeczpospolita składała 
się z Polski i Litwy, tak teraz dołączyć miał trzeci byt – Ruś, i że zyska on 
tyle samo praw co dwa pozostałe byty.

Ale projekt powstał w 1654 roku, Rzeczpospolita z trudem wygrzebała 
się z powstania chmielnickiego, które zadało jej olbrzymi cios. A wystą-
pienie Chmielnickiego było dla Rzeczypospolitej olbrzymią tragedią, 
która doprowadziła niemalże do jej upadku. Zarazem Bohdan Chmiel-
nicki (skądinąd polski szlachcic) stworzył jeden z najtwardszych fun-
damentów pod przyszłą ukraińską państwowość, a fundamentem tym 

bohdan chmielnicki 
stworzył jeden 
z najtwardszych 
fundamentów pod 
przyszłą ukraińską 
państwowość 
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54 była bezpardonowa walka z Lachami. Po 1648 roku nadzieja na unię była 
tylko mrzonką. 

Pytanie czy nawet dużo wcześniej taka unia miała by realne podsta-
wy. Po pierwsze prace nad nią musiałyby zostać zawiązane na długo 
przed tym, zanim komukolwiek przyszło do głowy, że taki układ byłby 
potrzebny, to znaczy jeszcze w wieku XVI, w czasach Stefana Batorego, 
okrzykniętego przecież przez mniejszość rusińską, później przekształca-
jącą się po części w mniejszość ukraińską. Musiałby to wszystko nastąpić, 
zanim Kozacy zaczęliby by po raz pierwszy buntować się przeciw Rzeczy-
pospolitej. A zatem przed rokiem 1591, kiedy to Krzysztof Kosiński po raz 
pierwszy wystąpił z Kozakami.

Problem w tym, że wystąpienie Kosińskiego, Nalewajki, Żmajły, Fede-
rowicza, Sulimy, Pawluka, Ostranicy, aż wreszcie Chmielnickiego, odgry-
wało istotna rolę w budowaniu się politycznej tożsamości Rusinów, czy 
też Ukraińców, Kozaków. Bo kiedy mówimy o Rusinach, w tym kontek-
ście będą to praktycznie zawsze przyszli Ukraińscy, nie zaś Białorusini. 
Tożsamość ukraińska rodziła się również w konflikcie z Rzeczypospolita, 
w odróżnianiu się od niej. A poziomów na których te dwa byty różniły się 
było zbyt dużo, aby w prosty sposób je pogodzić. Chmielnicki był tylko 
ostatnim akordem.

Pierwszym był alfabet. Rzecz wydawałoby się nie aż tak istotna, ale 
ostatecznie bardzo znacząca. O ile katolickiej Litwie łatwej było po chrzcie 

i wspólnej, dwuwiekowej współpracy wejść w unię, przyjąć 
w pełni łacinę jako wspólny język, wreszcie na fali reformacji 
dosyć powszechnie opowiedzieć się po stronie kalwinizmu 
i luteranizmu, o tyle ziemie ruskiej zawsze ciążyły ku wscho-
dowi. Kiedy Litwa przez wieki musiała konfrontować się z ultra 
zachodnim zakonem krzyżackim, który w równym stopniu 
był źródłem bolączek, co inspiracją, o tyle Kozacy walczyli 
albo z Moskwą, albo z Turcją. Do pierwszych mogli się w jakiś 
sposób porównywać i próbować z nimi porozumieć, drudzy 
stanowili zupełne antypody rozwoju. Ostatecznie więc było 

im, pomimo życia w tym samym państwie co Polacy, dalej od Rzeczpo-
spolitej niż Litwinom. 

sprawie z religią nie 
pomogły machinacje 

poczynione przez 
zygmunta iii wazę, 

próbującego 
stworzyć hybrydę 

w postaci kościoła 
grekokatolickiego 
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55Po drugie religia, od średniowiecza po wiek XVIII, była najważniej-
szym wymiarem formującym społeczności. W Polsce i na Litwie był to 
katolicyzm, a potem wyznania reformowane – pierwszy mający swoje 
centrum w samym środku Europy zachodniej, te drugie chociaż go konte-
stujące, będące jednak cały czas w orbicie pierwszego. Tymczasem Ukra-
ina to prawosławie, którego centrum było poza Europą Zachodnią, poza 
tradycją rzymską. Za to ponownie blisko tradycji moskiewskiej. Sprawie 
z religią nie pomogły machinacje poczynione przez Zygmunta III Wazę, 
próbującego stworzyć hybrydę w postaci kościoła grekokatolickiego. Uzy-
skał tylko wzrost antagonizmu i zamiast budować Rzym na wschodzie, 
stworzył sobie nowego wroga. 

Te dwa czynniki wspierały dystans, jaki był obecny w relacjach między 
Polakami a Rusinami. Ale byłby on do przekroczenia, gdyby nie postawa 
polskiej (i litewskiej) szlachty, która nie chciała dopuścić do godności 
nowej grupy. Dla niech ziemie ruskie były przede wszystkim rezerwu-
arem dóbr, taniej siły roboczej i żyzna glebą. Można było wywyższyć co 
najwyżej jednostki, jak rodzinie Wiśniowieckich, ale nie dawać szlachec-
twa nieobytym Kozakom. 

Ci z Rusinów, którzy już dostali od Rzeczypospolitej godności, również 
przyłożyli się do pogrzebania szans na wspólną przyszłość w Rzeczpo-
spolitej Trojga Narodów. Stając się szlachtą szybko zapominali o własnej 
przyszłości, w sposób karykaturalny sami zaczynali prześladować swoich 
pobratymców i okazywali się jeszcze krwawsi, niż zanim stali się „Pola-
kami”. Nie ułatwiało to przekonywania do polskości. 

Możliwość zaistnienia Rzeczpospolitej Trojga Narodów była ze swo-
jej natury rzeczą niezwykle skomplikowaną i bardzo trudną do realiza-
cji. Podstawą zaistnienia unii była samoświadomość kozaczyzny, ta zaś 
wykuła się w konflikcie z Polakami. Tym co mogłoby uratować relacje, 
byłoby znacznie wcześniejsze świadome albo polonizowanie ziem ukra-
ińskich, kiedy jeszcze tożsamość narodowa nie była w pełni rozwinięta, 
albo świadome wspieranie samoświadomości narodowej Rusinów, tak 
aby rozwijała się we współpracy z Rzeczpospolitą, a nie przeciwko niej. 
W obydwu wypadkach wymagałoby to nie lada poświęcenia i wyobraźni 
ze strony szlachty. Ω



Informacje z Rosji, które napływają do Polski za 
pośrednictwem krajowych i zagranicznych mediów, 
posiadają w przeważającej mierze negatywny 
charakter. Wynika to nie tylko z tej zależności, że to 
co kontrowersyjne i tragiczne w swoim wymiarze 
sprzedaje się najlepiej, ale i z bardzo skomplikowanej 
specyfiki relacji z naszym największym sąsiadem

Nie wchodząc jednak w istotę tego zjawiska, zasługującego zresztą na 
odrębną dyskusję czy też solidne naukowe opracowanie, w niniejszym 
artykule przeanalizujemy właśnie przypadek tragicznego wydarzenia, 
o którym informacja przebiła się do czytelnika polskich mediów. Mowa 
o tzw. sprawie Szamsutdinowa. Co ważne, jak wiele innych informacji 
z Rosji, które do nas docierają, nie została ona wystarczająco dobrze 
opisana, a warto poczynić przy niej szerszy szkic, gdyż sam jej przebieg 
i kontekst dość dobrze obrazują wiele zjawisk, które zachodzą we współ-
czesnej Rosji.

M A S OW E  R O Z ST R Z E L A N I E  N A  Z A B A J K A L E

Wieczorem 25 października 2019 roku, po powrocie z pełnienia war-
ty, żołnierz z powołania Ramil Szamsutdinow rozstrzelał w jednostce 
wojskowej w wiosce Gornyj w Kraju Zabajkalskim w Rosji osiem osób 
(sześciu szeregowych i dwóch oficerów) oraz poważanie ranił dwóch 
pozostałych żołnierzy. Jako przyczynę swojego czynu dwudziestoletni 
szeregowy miał podać, że oficerowie oraz żołnierze z nim służący znęca-
li się nad nim (m.in. zabrali mu telefon, kradli pieniądze, poniżali). Tak 
wynika z opublikowanych na kanale Baza na komunikatorze Telegram 

CZYLI SŁÓW KILKA O SPRAWIE 
SZAMSUTDINOWA I WSPÓŁCZESNEJ ROSJI

Michał P. 
Sadłowski

POWRÓT „FALI” 
W ROSJI? 
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57fragmentów jego przesłuchania. W rozmowie z ojcem – swoją drogą oso-
bą związaną ze sferą mundurową Rosji – Szamsutdinow wskazał nato-
miast, że tego wieczoru po odbyciu warty miał być zgwałcony. Dlatego też 
nie mógł inaczej postąpić. Po tych tragicznych informacjach w rosyjskiej 
przestrzeni informacyjnej wybuchła gorąca dyskusja o tym, czy w armii 
powróciło zjawisko znęcania się nad młodszymi żołnierzami, czyli tzw. 
„fali” (ros. „diedowszczyna”), i jaki ma ono związek z kondycją państwa 
oraz społeczeństwa rosyjskiego.

T R I U M F  P O DWÓ J N E J  R Z E C Z Y W I STO Ś C I

Sprawa Szamsutdinowa i dyskusja wokół niej pokazały, że rosyjskie spo-
łeczeństwo już w sposób trwały żyje w dwóch rzeczywistościach. Tej ofi-
cjalnej, którą tworzy porządek konstytucyjno-prawny i opierająca się na 
nim działalność państwowa (m.in. telewizyjna propaganda) oraz w rze-
czywistości internetowej. W tej pierwszej podawane są fakty lub „obro-
bione” fakty w ten sposób, żeby w określony sposób kształtować ich per-
cepcję u odbiorcy. Tak też było w przypadku sprawy Szamsutdinowa, 
gdzie ministerstwo obrony oraz inne instytucje państwowe i społecz-
ne związane z Kremlem od razu odrzuciły informacje o możliwej „fali”, 
a wskazały raczej na inne możliwe przyczyny masakry na Zabajkalu, takie 
jak np. zaburzenia psychiczne u Szamsutdinowa, niemożliwość pora-
dzenia sobie w odosobnionej jednostce wojskowej (na to zwrócił uwa-
gę Aleksander Szerin, zastępca przewodniczącego komitetu ds. obrony 
Dumy Państwowej FR), a także wpływ gier komputerowych na rozwój 
młodzieży w Rosji (tak teza miała paść w czasie konferencji prasowej 
organizowanej przez organizację „Oficerowie Rosji”). Wspomnieć przy 
tym należy, że sam Władymir W. Putin w 2017 roku, jak zresztą wielu 
przedstawicieli najwyższych władz politycznych i wojskowych, mówił 
o tym, że w armii rosyjskiej praktycznie wyeliminowano zjawisko „fali”, 
co wiązało się w dużej mierze z udanymi reformami, które były prowa-
dzone od roku 2008 Stąd też narracja o „diedowszczynie” w październi-
ku 2019 roku, w kontekście sprawy Szamsutdinowa, stała się niezwykle 
niewygodna. I wreszcie sytuacja nie jest na rękę obecnemu ministrowi 
Siergiejowi Szojgu, który z roku na rok buduje swoją pozycję po to, by być 
może przejąć stery państwa po Putinie.
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58 O ile więc media – które należą do państwa lub które nie chcą wcho-

dzić z nim w konflikt – przedstawiały sprawę Szamsutdinowa tak, żeby 
nie ucierpiał na tym mozolnie budowany przez ostatnie lata prestiż armii, 
to w internetowej rzeczywistości rozgorzała dyskusja odważna, wolna, 
bez jakiejkolwiek poprawności i cenzury. Obnażająca przy tym wiele pro-
blemów Rosji. Na przykład popularny videobloger Budda Grisza bardzo 
szczegółowo przeanalizował całe zajście i podał kontrargumenty, które 
zanegować mają oficjalną wersję wydarzeń. Poddał on w wątpliwość 
zwłaszcza to, że Ramil Szamsutdinow, który cieszył się bardzo dobrą 
opinią wśród nauczycieli, z własnej woli uczęszczał na różne patriotycz-
ne obozy i który przede wszystkim wybrał armię jaką przyszłą ścieżkę 
kariery, mógł po prostu od tak nie wytrzymać psychicznie służby i zabić 
swoich kolegów. Do sprawy odniósł się również jeden z liderów rosyj-
skiej opozycji pozasystemowej Aleksiej Nawalny. W specjalnych wystą-
pieniach zaatakował on Putina, jego otoczenie oraz Jedną Rosję między 
innymi za to, że zniszczyli oni kontrolę cywilną nad armią (pytanie, czy 
takowa w ogóle kiedyś istniała realnie i trwale w Rosji?), a także za tole-
rancję obecnej w niej patologii, zwłaszcza w biedniejszych regionach. 
W tym kontekście wskazał on również, że rosyjska armia powinna być 
zorganizowana wyłącznie na podstawie kontraktu, więc najwyższy czas 
likwidować fikcję powszechnego wyboru, gdzie najbogatsi – na przykład 
w Moskwie i Petersburgu – i tak wykupują się od służenia. Obserwując tę 
dyskusję stwierdzić należy, że internetowe media stały się płaszczyzną, 
gdzie każdy chcący wystąpić, czy to z krytyką, czy też z konstruktywnymi 
wnioskami w sprawie zmian w armii Rosji, może to uczynić. I dzieje się 
tak w coraz większej liczbie spraw, w efekcie czego obywatel Rosji chcący 
czegoś się dowiedzieć, a także wyrazić swoje zdanie, żyje w podwójnej 
rzeczywistości. Ale co ważne, żyje coraz odważniej, co sprawia, że – powo-
li, ale jednak – wzrasta w Rosji stopień mentalności oporu i kontestacji 
wobec władz. A ten czynnik, jak dowodzi historia naszego sąsiada, oka-
zywał się często kluczowy w zakresie procesów prowadzących do roze-
rwania jego państwowości. 

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że Ramil Szamsutdinow nie jest 
etnicznym Rosjaninem i w związku z tym ze strony różnych środowisk 
padły oskarżenia o dyskryminację. W tym kontekście nie jest przypad-
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59kowe to, że z odezwą na pomoc prawną Szamsutdinowi błyskawicznie 
zareagowały kręgi prawnicze i społeczne związane ze społecznościami 
muzułmańskimi w Rosji. A to już kwestia bardzo delikatna, bo oficjal-
na ideologia państwowości rosyjskiej, czy też imperialne nawiązania 
w jej współczesnej działalności, opierają się na koncepcji państwa wielo-
narodowego. Motyw dyskryminacji może więc burzyć z trudem budo-
waną – choć sprawiedliwie oddać należy, że w wielu aspektach kreowa-
ną z sukcesami – koncepcję państwa federalnego, w którym różne ludy, 
przy ingerencji rozbudowanego aparatu państwa, żyją zgodnie i budują 
potęgę Rosji. 

W mediach pojawiły się również odniesienia do sprawy Artura Sakalaus-
kasa, czyli litewskiego szeregowego żołnierza wojsk wewnętrznych mini-
sterstwa spraw wewnętrznych ZSRR, który w lutym 1987 roku rozstrzelał 
ośmiu żołnierzy, którzy od dłuższego czasu brutalnie się nad nim znęcali. 
Jej przywoływanie stanowiło sygnał dezaprobaty dla władz, wskazujący 
że rosyjska armia nie może powrócić do złych praktyk Armii Czerwonej. 

Z B R O D N I A  I  K A R A ?

Biorąc pod uwagę powyższe wydaje się, że najbliższa prawdzie jest wersja 
wydarzeń przedstawiana przez Ramila Szamsutdinowa, którego sytuację 
w mediach rosyjskich często określa się pytającym sformułowaniem: 
„bohater czy przestępca?”. Oddaje to w zupełności stan zderzenia się 
dwóch rzeczywistości w jakich żyją Rosjanie. Bowiem z jednej strony sze-
regowy Szamsutdinow naruszył kodeks karny i zabił, ale z drugiej strony 
zabił ludzi, którzy się nad nim znęcali, a więc naruszyli prawo państwowe 
i godność jednostki w sposób powszechnie nieakceptowalny. A że nikt ich 
za to nie ukarał, więc zrobiła to sama ofiara. Na forach internetowych zde-
cydowana większość komentarzy posiada właśnie taką treść. W związku 
z tym społeczna debata, czy w tym przypadku Szamsutdinow w ogóle 
powinien odpowiadać karnie, dotyczy szerszej refleksji, czym jest prawo, 
zbrodnia i kara w rosyjskich rzeczywistościach.

C Z Y  R O S J A  I  J E J  A R M I A  Z N A J D U J Ą  S I Ę  W  C H A O S I E ?

W związku z tą całą sytuacją powstaje pytanie: czy wersja rozpowszech-
niana przez niezależne media w internetowej rzeczywistości oddaje 
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60 realny kontekst sytuacji i bieg spraw w Rosji? A może inaczej i szerzej: 

czy kazus Szamsutdinowa świadczy o chaosie w Rosji? Odpowiedź na 
tak postawione pytania jest złożona. Dotychczasowy życiorys Ramila 
Szamsutdinowa dowodzi, że wybrał on drogę kariery, którą stworzy-
ła putinowska Rosja, a w jakimś sensie i Rosja cara Piotra I. Pochodze-
nie chłopsko-wojskowe, dobra nauka w szkole, a jednocześnie aktywne 
uczestnictwo w wielu obozach patriotycznych, które w ostatnich latach 
są dość solidnie dofinansowywane i mają pozyskiwać najzdolniejszych 
aktywistów do pracy na rzecz państwa, i na koniec armia. Realizując ten 
ostatni etap, czyli wstąpienie do armii, Szamsutdinow miał szansę zostać 
dobrym oficerem, a po służbie, będąc zabezpieczonym materialnie woj-
skowym emerytem, zająć się czym tylko zechce. Czy model ten jednak 
realnie istnieje w Rosji? Owszem, a odsetek osób zadowolonych z kariery 
wojskowego w tym państwie, mimo różnych nadużyć, w ostatnich latach 
wzrósł, gdyż zrobiono wiele, żeby rosyjską armię wyciągnąć z atrofii lat 
90. Kampania syryjska jest tego dobrą ilustracją. Od wspomnianych wyżej 
reform z 2008 roku uległa ona silnej profesjonalizacji, w znacznej mie-
rze cieszy się szacunkiem społecznym, a praca w niej gwarantuje, jak na 
warunki rosyjskie, dość dobre i stabilne dochody oraz przede wszystkim 
rozwiązuje problemy mieszkaniowe, czego symbolem jest na przykład 
wojskowe budownictwo mieszkaniowe w rejonach podmoskiewskich. 
Więc gdzie jest problem? I jak ma się do tego Szamsutdinow?

Otóż rosyjska machina państwa, jeśli analizować ją szczegółowo 
i w kontekście sprawy Szamsutdinowa, to zdecydowanie nie chaos, a po 
prostu określona droga rozwoju, która nie jest tożsama z tzw. zachod-
nią. Istotą tej ustrojowej konstelacji jest to, że sektor bezpieczeństwa, 
a zwłaszcza sprawy sił zbrojnych, jako główny gwarant systemu poli-
tycznego i podstawa realizacji polityki zagranicznej, stanowi szczególną, 
wyodrębnioną część państwa, która nie jest poddana czy to obywatelskiej, 
czy też innej niezależno-politycznej kontroli przez jakiś organ czy gru-
pę społeczno-polityczną. Jest on autonomiczną częścią państwa i jeśli 
pojawią się w nim patologie, to będą one zwalczane przez sam aparat 
państwa. Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej w oficjalnej doktrynie pań-
stwowej stanowią symbol jej potęgi oraz egzystencji, co implikuje fakt, że 
militarystycznie postrzegające świat elity Rosji nie porzucą w najbliższym 
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61czasie masowego poboru. Więc jeśli ujawnił się problem „fali”, to będzie 
on zwalczany (niezależnie od metod i rezultatów) przez samą armię na 
polecenie Kremla, a nie z udziałem niezależnych komisji o charakterze 
społeczno-eksperckim.

W N I O S K I

Sprawa Szamsutdinowa jeszcze przed nami, gdyż na grudzień tego roku 
zaplanowane są jego badania, co jest niezwykle ważne, gdyż mogą one 
zadecydować o zmianie kwalifikacji czynu. Same skomplikowane pro-
cesowe boje zajmą pewnie wiele czasu, a ich wynik, jak to w Rosji, może 
okazać się różny. A oskarżonemu, zamiast dożywocia, zostanie wydany 
niski wyrok. Niemniej jednak na podstawie analizy początków sprawy 
Szamsutdniowa widać jak ewoluuje Rosja. Między innymi z powodu 
funkcjonowania Internetu i postawy Rosjan nie jest już ona państwem 
totalitarnym, jakim był choćby ZSRR, i coraz więcej problemów staje 
się przedmiotem aktywnych debat w sieci. Zmusza to władze, kierują-
ce się swoich rządach postawą neopolicystyczną, do refleksji i działań, 
które dość często uwzględniają postulaty niezadowolonych. Pod tym 
jednak warunkiem, że nie narusza to istoty systemu. Z drugiej jednak 
strony Rosja nie jest też demokracją i widać wyraźne zaostrzenie kursu 
budowy struktur państwa – w tym armii – jako głównych gwarantów 
potęgi, w sposób wyraźnie oddzielony od zasad pluralizmu i aktywnego, 
niekontrolowanego przez władze, wpływu społeczeństwa. Co przyniesie 
ten model? Trudno powiedzieć, ale kazus Szamsutdinowa pokazuje, że 
warto informacje z Rosji, zwłaszcza te tragiczne, analizować w szerszym 
kontekście, a nie wyłącznie w myśl częstego imperatywu, że „Rosja to stan 
umysłu”. Taka percepcja pozwoli zrozumieć o wiele więcej.

I na końcu należy stwierdzić, że sprawa Szamsutdinowa posiada tak-
że wymiar uniwersalny. Pokazuje ona jasno, że w warunkach współ-
czesnych, mimo niespotykanego dotąd rozwoju wszelkich technologii, 
młoda jednostka, gdy „chcą zrobić z niej mężczyznę” w armii z pobo-
ru powszechnego, może nie poradzić sobie, gdy ktoś nadużywa swojej 
pozycji służbowej. Ω



SYTUACJA ORGANIZACJI 
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31 grudnia 1999 roku podczas sylwestrowego 
orędzia telewizyjnego, ku zaskoczeniu 
milionów telewidzów, Borys Jelcyn zrezygnował 
z funkcji prezydenta Federacji Rosyjskiej

Niewielu przewidywało wówczas, że krok ten spowoduje zdecydo-
waną zmianę w systemie władzy w państwie. Jelcynowska Rosja była 
miejscem rozkwitu społeczeństwa obywatelskiego i swobodnego 
funkcjonowania ogromnej ilości organizacji pozarządowych. Na nie-
szczęście połączyło się to z brakiem tradycji demokratycznych i oby-
watelskich w społeczeństwie rosyjskim oraz z faktem, że nie powstała 
tam w latach 90. silna klasa średnia, która w państwach zachodnich 
jest motorem napędowym społeczeństwa obywatelskiego. Otworzyło 
to drogę oligarchii do wpływu na organizacje pozarządowe w zamian 
za ich finansowanie. Na takim gruncie powstał system holdingów 
politycznych, który gwarantował współpracującej z oligarchami wła-
dzy stałe poparcie ze strony zależnego trzeciego sektora. 
Wątpiono wówczas, że ten specyficzny krąg powiązań uda 
się przerwać w krótkim czasie. Przecież fasadowy sektor 
obywatelski miał tak ważną rolę do odegrania w symbio-
tycznym związku władzy z oligarchią. 

jelcynowska rosja była 
miejscem rozkwitu 
społeczeństwa 
obywatelskiego 
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64 A C TA  E ST  FA B U L A
Wybrany na prezydenta w marcu 2000 roku Władimir Putin zaczął 
jednak posługiwać się taktyką małych kroków w celu centralizacji 
władzy w państwie i ograniczenia wszelkich głosów sprzeciwu wobec 
nowego kierownictwa – w tym ze strony środowisk, które do tej pory 
miały duży wpływ na decyzje podejmowane na moskiewskim Kremlu. 
Ochoczo wykorzystywane dotychczas przez drugi sektor (biznesowy), 
organizacje pozarządowe zaczęły być traktowane jako zagrożenie 
dla suwerenności państwa i już od 2002 roku można zaobserwować 
zaostrzenie przepisów dotyczących ich działalności, rejestracji i finan-
sowania. Zagrożeni mogli czuć się też sami oligarchowie – razem z sek-
torem obywatelskim stali na drodze do pełni władzy w państwie, tak 
pożądanej przez Władimira Putina. Społeczeństwo nie dostrzegało 
w tym niebezpieczeństwa. Wielość działających wówczas organizacji 
pozarządowych nie spełniała bowiem oczekiwań Rosjan co do wyglą-
du społeczeństwa obywatelskiego w ich kraju. Według badania prze-
prowadzonego w roku 2001, aż 73 % uczestników sondy deklarowało 
swoją niechęć do działania trzeciego sektora. 

Na pierwszy ogień poszły organizacje finansowane z zagranicy – to 
wobec nich wymagania zaczęły wzrastać, podczas gdy wzrosła licz-
ba organizacji finansowanych przez państwo. Stwierdzić można, że 
była to ich powolna inkorporacja w struktury państwa. Zachował się 
wiec system podziału na niezależne, lecz słabnące organizacje oby-

watelskie z jednej strony i quasi-sektor zależny od państwa 
z drugiej. Do organizacji drugiego typu, które nazwać moż-
na potiomkinowskimi, należały min. ruchy młodzieżowe 
Наши oraz Россия молодая. Wkrótce utworzono również 
tzw. Izbę Społeczną Federacji Rosyjskiej, która w założeniu 
reprezentować miała społeczeństwo rosyjskie i jego potrze-
by, ale w rzeczywistości złożona jest z ludzi wybieranych 

przez Kreml. Artykułuje ona swoje żądania wobec władzy, ale zawsze 
w granicach określonych przez elitę rządzącą.

Pod koniec 2005 roku postanowiono „zmodernizować” kilka aktów 
prawnych uchwalonych za czasów wcześniejszej władzy. Dokument 
zaaprobowany przez Dumę Państwową 23 grudnia nosił tytuł „O wpro-

organizacje 
pozarządowe zaczęły 

być traktowane 
jako zagrożenie dla 

suwerenności państwa 
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65wadzeniu zmian do niektórych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej” 
i zmiany te dotyczyły m.in. ustawy z roku 1995 „O organizacjach poza-
rządowych”. Wchodząca w życie w 2006 roku ustawa utrudniała funk-
cjonowanie zarówno organizacji międzynarodowych, jak i rodzimych. 
Dotyczyła łącznie ok. 500 tysięcy organizacji pozarządowych dzia-
łających na terytorium Federacji Rosyjskiej, w tym 150 tys. organi-
zacji porządku publicznego i 5000 oddziałów zagranicznych orga-
nizacji pozarządowych. Wymagano m.in. ponownej rejestracji, co 
było utrudnione ze względu na nagminne wydłużanie tego proces do 
maksimum. Od tego czasu organizacje pozarządowe składać musiały 
dodatkowo sprawozdania ze swojej działalności oraz znalazły się pod 
kontrolą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zważając na czas, w którym te obostrzenia powstały, można 
domniemywać, że wynikały one ze strachu przed zaangażowaniem 
ruchów społecznych w tzw. kolorowe rewolucje, które miały miejsce 
krótko wcześniej w Gruzji i na Ukrainie, i które dążyły do 
zmian społeczno-politycznych w tych państwach. 

Ponad rok później zdecydowano o kolejnych zmianach 
w zasadach finansowania organizacji pozarządowych 
z budżetu. Od tego czasu za podział dotacji dla trzeciego 
sektora miało odpowiadać kilka organizacji wybranych 
przez zależną od władzy Izbę Społeczną. Nietrudno było domyślić się, 
że takie posunięcie oznacza korzyści dla organizacji, które są lojalne 
wobec władzy. 

Z Ł U D N E  N A D Z I E J E 

W 2008 roku wybory na prezydenta Federacji Rosyjskiej wygrał Dmi-
trij Miedwiediew, wspierany przez partię rządzącą. W marcu tego 
samego roku, jeszcze przed wystąpieniem na stanowisko głowy pań-
stwa stwierdził, że za jego prezydentury rosyjskie organizacje spo-
łeczne powinny odgrywać większą rolę niż dotychczas. Rzeczywiście – 
okres Miedwiediewa był czasem pewnej odwilży od ograniczeń wobec 
sektora społecznego, jednak miało to związek z zakrojonymi na dużą 
skalę zmianami, które nastąpiły na krótko przed jego wejściem na 
urząd, a o których wspominałem wcześniej. Prezydent nie wprowa-

okres miedwiediewa był 
czasem pewnej odwilży 
od ograniczeń wobec 
sektora społecznego 
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66 dzał nowych obostrzeń, ale nie dążył też do liberalizacji ustalonego 
wcześniej porządku. Pod wieloma względami był kontynuatorem 
wcześniej ustalonej linii politycznej. Jeżeli już organizacje społecz-
ne odgrywały większą rolę w okresie jego prezydentury, to głównie 
te pozostające pod kontrolą władzy. Krótkie „rozluźnienie” mogło 
wynikać też ze strachu władzy przed wyborami w roku 2008. Wła-
dimir Putin, aby działać w zgodzie z prawem, musiał opuścić urząd, 
a moment ten wykorzystać mogła opozycja demokratyczna. Image 
nowego prezydenta musiał więc być nieco bardziej „prospołeczny”. 
Stąd przemówienia Miedwiediewa, szczególnie na początku jego 
prezydentury, które obfitowały w hasła kreujące go raczej na opozy-
cjonistę, aniżeli człowieka związanego z partią rządzącą. 

R A DY K A L N Y  C O M E B A C K 

Powracający na urząd w 2012 roku Putin liczyć mógł na niższe poparcie 
niż w latach 2000–2008, na co wskazywały zarówno sondaże poprze-
dzające wybory, jak i ich wyniki, które dla partii Jedna Rosja oraz dla 
nowo wybranego Prezydenta były mniej optymistyczne niż dotych-
czasowe. Społeczeństwo wyrażało swoje niezadowolenie nie tylko 
w urnach wyborczych, lecz także na ulicznych protestach. Był to jeden 
z większych przejawów społecznej niestabilności w dotychczasowej 
karierze politycznej Putina. 

W tym czasie kanał NTW emituje film „Anatomia protestu”, który 
sugeruje, że demonstracje finansowane były za pomocą pieniędzy 
z zagranicy. Następstwem protestów oraz ówczesnego poglądu Puti-
na na temat organizacji pozarządowych w Rosji – uważał bowiem, że 
są one idealnym narzędziem zagranicznej agentury do działania na 
terytorium państwa jest uchwalona w listopadzie 2012 roku „ustawa 
o agentach zagranicznych”. Ustanowienie tego aktu prawnego ozna-
czało dużo dalej posunięte ograniczenia wobec trzeciego sektora, niż 
miało to miejsce dotychczas. Kolejny raz zwiększone zostały bariery 
rejestracyjne dla organizacji pozarządowych w Rosji. 

Nowe przepisy zaczęły obejmować również cudzoziemców i bez-
państwowców będących w zarządzie organizacji tego typu, a nawet 
po prostu należących do nich. 
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67Trzeci sektor musiał ponadto zgodzić się na rozległą kontrolę. Insty-
tucje nadzorcze mogą od tej pory interweniować w wewnętrzne spra-
wy pozarządowych organizacji i w określonych sytuacjach nałożyć na 
nie karę pieniężną lub zawiesić ich działalność na okres, który zależny 
jest od wykroczenia. 

W roku 2015 pojawiła się natomiast ustawa mówiąca o „organi-
zacjach niepożądanych”, a wraz z nią tzw. stop-lista wymieniająca 
te właśnie organizacje. Na celowniku znalazł się m.in. amerykański 
think tank National Endowment for Democracy, którego działalność 
została zakazana.

D O L A  C Z ŁOW I E K A  P RY WAT N E G O

Nurtuje pytanie: dlaczego Rosjanie zgodzili się na przebieg przemian 
ograniczający wielkość obywatelskiego sektora w kraju?

Poza wspomnianym wcześniej brakiem tradycji obywatelskich, 
przyczyny szukać warto zwłaszcza w rosyjskiej mentalności. Wynikiem 
ery komunistycznej jest powstanie „człowieka prywatnego”, co łączyć 
należy z zaproponowanym przez Aleksandra Zinowjewa pojęciem 
„homo sovieticus”. Przez lata totalitarnego reżimu w ludziach wytwo-
rzył się strach przed podejmowaniem obywatelskich działań, gdyż 
mogło się to spotkać z represjami. Z tego też względu niemała część 
mieszkańców Rosji wycofuje się z życia publicznego uważając, że 
życie prywatne, dodatkowo w materialnym wymiarze, jest dla nich 
najważniejsze. Nadto z niechęcią patrzą na „mieszanie się” zwykłych 
ludzi w działania władzy.

Społeczeństwo pozbawione umiejętności uczestnictwa 
w rządzeniu, nie potrafiło wytworzyć mechanizmów kon-
troli władzy, a to z kolei wykorzystali nieliczni. Mimo dal-
szego funkcjonowania różnego rodzaju organizacji poza-
rządowych, Rosjanie nie koncentrują się na możliwościach 
wynikających z ich istnienia.

Komunistyczny „człowiek prywatny” pozostał więc nim 
również w nowej Rosji – pozwolił na zwycięstwo Borysa 
Jelcyna w wyborach w 1996 roku, a następnie zgodził się 
na system zaoferowany przez Władimira Putina. 

niemała część 
mieszkańców 
Rosji wycofuje się 
z życia publicznego 
uważając, że życie 
prywatne, dodatkowo 
w materialnym 
wymiarze, jest dla 
nich najważniejsze 
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68 Kolejnym wyróżnikiem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest 
aktywny udział inteligencji rosyjskiej w obalaniu systemu radzieckie-
go i w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w Rosji w latach 90. 
Wtedy też przedstawiciele tej grupy zauważyli trudności w realizacji 
haseł i postulatów, o które walczyli, a to z kolei doprowadziło do „kry-
zysu inteligencji”. Skompromitowana inteligencja nie przejawiała 
już tak wielkiej aktywności, kiedy zaczęło dochodzić do ograniczeń 
w sferze wolności obywatelskiej i do wytwarzania się władzy autory-
tarnej w Rosji. Mało tego. Duża część inteligencji do dziś popiera eki-
pę Jednej Rosji oraz prezydenta Putina – wielu pamięta chaos i biedę 
lat 90., i uważa obecną sytuację za stabilną.

Opisane w artykule zmiany dokonane w rosyjskim prawie 
w XXI wieku, wpływające na działalność trzeciego sektora, oraz nie-
przygotowanie Rosjan do społecznego działania, rzutują na obraz spo-
łeczeństwa obywatelskiego w Federacji Rosyjskiej. Dla części specja-
listów jego istnienie jest tylko pozorem, inni wskazują na wschodnią 
specyfikę sektora obywatelskiego, który po prostu w wielu kwestiach 
nie godzi się z jego zachodnim wzorcem. Bez względu na opcję, któ-
rą uzna się za prawdziwą, nie sposób nie zauważyć, że jest to sprawa 
permanentnie dokuczliwa dla władzy w Rosji.

Pod koniec 2016 roku Putin grzmiał, że nie pozwoli na obce wpły-
wy wywierane przy pomocy organizacji pozarządowych i stwierdził, 
że najprawdopodobniej niektóre NGOsy szukają sposobów obej-
ścia prawa w celu pozyskiwania zagranicznych dotacji. Zapowiedział 
jeszcze dokładniejsze kontrole. Niedługo przed tym poszerzono listę 
„agentów zagranicznych”, na której znalazł się m.in. ośrodek badania 
opinii społecznej Centrum Lewady. Ostatnie lata nie wskazują przeto 
na ewentualność liberalizacji prawa dotyczącego trzeciego sektora lub 
jakąkolwiek zmianę, wpływającą na znaczną poprawę jego liczebno-
ści i aktywności w Rosji. Ω



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
2 

/ 
JE

SI
EŃ

 2
0

19
 

69Bibliografia: 

Książki: 

Bieleń Stanisław, Skrzypek Andrzej, Bariery modernizacji Rosji, Warszawa 2014. 
Kanończuk Wojciech. Imperium Putina. Fundacja im. Stefana Batorego. Warszawa 2007.
Kapuśniak Tomasz, Cicha kontrrewolucja w Rosji, IEŚW, Lublin 2008. 

Artykuły i dokumenty: 

Bartnicki Adam, Stefanowicz Karolina. Społeczeństwo obywatelskie – przypadek rosyjski. 
str. 14 – 15 http://biblioteka.oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/03/bartnicki-adam-
stefanowicz-karolina-spoleczenstwo-obywatelskie-przypadek-rosyjski.pdf  
[access: 28.04.2018] 

Chawryło Katarzyna. Organizacje zagraniczne na celowniku Kremla. https://www.osw.waw.
pl/pl/publikacje/analizy/2015–07-15/organizacje-zagraniczne-na-celowniku-kremla 
[access: 09.05.2018]

Volk Yevgeny . Russia’s NGO Law: An Attack on Freedom and Civil 
Society. http://www.heritage.org/research/reports/2006/05/
russias-ngo-law-an-attack-on-freedom-and-civil-society 

Wróbel Anna. Putin: Rosja nie pozwoli na wpływanie 
na nią poprzez NGO https://fakty.interia.pl/swiat/
news-putin-rosja-nie-pozwoli-na-wplywanie-na-nia-poprzez-ngo,nId,2318997 

Охотин Григорий. Свобода снизу: развитие гражданского общества в России. 
http://www.last30.ru/issue/civil-society/opinion/ 

Федеральный закон „О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации” http://docs.cntd.ru/document/901963172 



EWOLUCJA 
KONFLIKTU 
W DONBASIE 
W LATACH 
2014–2019

Witold Jan Dobrowolski



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
2 

/ 
JE

SI
EŃ

 2
0

19
 

71

Wojna na Ukrainie trwa już szósty rok i nic nie 
zapowiada, żeby prędko się zakończyła 

W Polsce ze względu na stopniowy spadek zainteresowania mediów, 
środowisk politycznych i społeczeństwa po pierwszym roku wojny, 
powstał nieco zafałszowany obraz „zamrożonego konfliktu”. W rze-
czywistości zestawianie sytuacji w Donbasie z położeniem Osetii, 
Naddniestrza, czy Karabachu jest bardzo mylne. Mimo ograniczenia 
szerokich i dynamicznych działań zbrojnych do wojny pozycyjnej, 
wynikającej z porozumień mińskich i szeregu negocjacji pokojowych, 
konflikt nadal jest w fazie aktywnej. Wedle oficjalnych danych śred-
nio każdego dnia ginie ukraiński żołnierz; ocenia się też, że podobne 
straty odnotowywane są również po stronie sił separatystycznych.

Za początek wojny na Ukrainie uznaje się agresję wojsk Federacji 
Rosyjskiej i zajęcie Krymu w marcu 2014 roku po zwycięstwie Rewolu-
cji Godności na Majdanie i obaleniu rządu prezydenta Janukowycza. 
Na samym Krymie jednak do otwartych walk nie doszło, a ukraińska 
armia i marynarka przyjęły tam przeważnie pozycję bierną wobec 
inwazji. W tamtym momencie w regionie tym trwała również szeroka 
wojna propagandowa i szerzenie dezinformacji dotyczącej zajmowa-
nia wschodnich okręgów Ukrainy przez kolumny wojsk rosyjskich. 
W rzeczywistości Kreml nie zastosował wobec wschodniej części kra-
ju tego samego schematu, co na Krymie, lecz za pomocą propagandy 
i służb rozpoczął destabilizację terytorium, by oderwać je od ukraiń-
skiego państwa. 

W okresie marca i kwietnia ulice miast administracyjnych wschod-
nich obwodów, jak Charkowa, Ługańska i Doniecka, były opanowane 
przez prorosyjskie demonstracje, a zwolennicy Majdanu stali się głów-
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72 nym celem bojówek organizowanych przez rosyjskie służby. Lokalne 

władze i milicja najczęściej przyjmowały postawę bierną lub wrogą 
nowym władzom w Kijowie. Pierwsze starcia o charakterze ulicznym 
miały miejsce w Charkowie i Doniecku, gdzie nacjonaliści z Prawego 
Sektora starli się z bojówkarzami rosyjskimi. 14 marca w Charkowie 
dochodzi do pierwszej potyczki wojny na Ukrainie, podczas której ma 
miejsce wymiana ognia między ukraińskimi nacjonalistami, a bojów-
ką separatystów dowodzoną przez Arsena „Motorolę” Pawłowa. Tego 
samego dnia powstaje pierwszy batalion ochotniczy. 

Lata polityki Partii Regionów, wyniszczającej ukraińską regular-
ną armię i jej zdolności bojowe, doprowadziły do sytuacji, w której 
w momencie konfliktu była ona w stanie rozkładu, pozbawiona sprzę-
tu, organizacji i o słabym morale. Gdy w lutym wojsko otrzymało od 
prezydenta Janukowycza rozkaz o relokacji do Kijowa w celu pacyfi-
kowania protestów, transporty wojskowe zostały zablokowane przez 
cywili. Sytuacja ta powtórzyła się na wschodzie, gdy armia została 
wysłana do pacyfikacji prorosyjskich bojówek okupujących admini-
stracje miejskie i budujących barykady na rogatkach miast. Pod Kra-
matorskiem konwój ukraińskiego wojska został najpierw zablokowa-
ny przez prorosyjsko nastawionych cywilów, a następnie bez oporu 
rozbrojony. Ten stan rzeczy sprawił, że z ochotników na Majdanie 
zaczęły się formować bataliony pod egidą ukraińskiego MSW, mają-
ce wspierać armię w zażegnaniu zagrożenia oderwania wschodnich 
obwodów od Ukrainy. Tego typu ugrupowania ochotników spacyfiko-
wały prorosyjskie siły w Charkowie, gdzie jeszcze kilka dni wcześniej 
ogłoszono powstanie Charkowskiej Republiki Ludowej. W Odessie 
w maju czasie zamieszek zginęło 48 osób, z czego 40 stanowili akty-
wiści antymajdanu, a miasto pozostało w ukraińskiej strefie wpływów. 
W obwodzie donieckim i ługańskim powstała Doniecka i Ługańska 
Republika Ludowa, kierowane przez lokalnych prorosyjskich biznes-
menów lub oficerów rosyjskich służb, a Kijów stracił nad tymi teryto-
riami kontrolę. Rozpoczęła się tzw. „dziwna wojna”.



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
2 

/ 
JE

SI
EŃ

 2
0

19
 

73Był to okres braku zdecydowania władz w Kijowie w postępowa-
niu wobec nowopowstałych republik ludowych. Ogłoszona zostaje 
co prawda Operacja Antyterrorystyczna, a wojska ukraińskie zajmują 
pozycję wokół miast zajętych przez separatystów, lecz w większości 
przypadków pozostają bierne. Równocześnie separatyści przepro-
wadzają śmiałe ataki na ukraińskie konwoje i posterunki graniczne. 
Nad strategicznym miastem Słowiańskiem zestrzeliwano ukraińskie 
wojskowe śmigłowce, a na terenach separatystów pojawiło się coraz 
więcej dobrze wyposażonych oddziałów, między innymi czeczeńskich 
najemników Kadyrowa. Separatyści sformowali szereg batalionów jak 
Prawosławna Armia czy Wostok, którego kadra wywodziła się byłych 
komandosów rosyjskich i ukraińskich sił specjalnych. Na początku 
maja ochotnicy z batalionu Azow, przy wsparciu ukraińskiej armii, 
wyzwolili nadmorski Mariupol z rąk separatystów. Pod koniec maja 
doszło do pierwszej poważnej bitwy tej wojny, gdy ukraińskie siły 
specjalne dokonały desantu na lotnisku w Doniecku, a więc samym 
sercu DNR. Podczas walki separatyści stracili ponad setkę zabitych. 
Doszło również do szturmu sił ukraińskiego MSW na Słowiańsk, lecz 
po oczyszczeniu z sił przeciwnika kilku barykad na rogatkach miasta 
Ukraińcy wycofali się. Obie strony umocniły swoje pozycje i główną 
rolę zaczęła odgrywać wymiana ognia artyleryjskiego. Po licznych 
zestrzeleniach samolotów i śmigłowców, ukraińska armia wycofała 
się ze stosowania sił powietrznych w konflikcie. Pozbawieni wówczas 
jeszcze profesjonalnych kadr dowódczych i wsparcia wojsk Federacji 
Rosyjskiej, separatyści byli bardzo źle zorganizowani i podzieleni, co 
uniemożliwiało im skuteczne wykorzystanie słabości strony ukraiń-
skiej. W samym Doniecku dochodziło wielokrotnie do wzajemnych 
walk pomiędzy formacjami prorosyjskimi, często o podłożu krymi-
nalnym, jak starcie batalionu Wostok z Ludową Milicją Donbasu, 
która dokonała rabunku centrum handlowego sieci Metro. Ówczesny 
premier DNR Denis Puszylin sam przyznawał, że nawet w Doniecku 
jego władza była słaba. W pewnym momencie Ługańska i Doniecka 
Republika Ludowa znajdowały się w stanie wojny, ale do poważniej-
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74 szych starć nie doszło. Do tego warto wspomnieć o fakcie istnienia sze-

regu ugrupowań, które nie uznawały władz ługańskich i donieckich. 
Przykładowo Minister Obrony DNR Igor Striełkow, były pułkownik 
GRU, w okupowanym przez siebie mieście Słowiańsku uznawał się 
za przywódcę, który nie czuł się w jakikolwiek sposób lojalny wobec 
władz w Doniecku i tworzył alternatywną do DNR administrację.

Impas zmieniło dopiero dojście do władzy Petro Poroszenki, wybra-
nego w wyborach prezydenckich w maju, który wojowniczo obiecał 
paradę niepodległości Ukrainy na alejach Doniecka. Ukraińska armia, 
przy wsparciu szeregu batalionów ochotniczych, w czerwcu przepro-
wadziła zmasowaną ofensywę, w ramach której wyzwolono szereg 
miast jak Kramatorsk, Marinka, Krasnoarmijsk. Prawdopodobnie 
na mocy porozumienia z władzami ukraińskimi, Słowiańsk zostaje 
porzucony przez wojska Striełkowa, które pieszo pokonują drogę 
50 km do Doniecka. Przy pomocy systemu przeciwlotniczego BUK, 
przekazanego siłom separatystów przez Federację Rosyjską, w lipcu 
separatyści zestrzeliwują cywilny samolot Malaysia Airlines, zabija-
jąc 298 osób. Wywołuje to silne międzynarodowe zainteresowanie 
konfliktem, jak i nową falę ostrej krytyki wobec Federacji Rosyjskiej 
po zajęciu Krymu.

Stolica DNR została otoczona i odcięta przez siły ukraińskie, 
w Ługańsku walki toczyły się już na ulicach miasta. To był moment, 
gdy na Kremlu zdano sobie sprawę, że separatyści zostaną szybko 
pokonani, jeśli nie otrzymają bezpośredniego wsparcia. Na Ukrainę 
wkroczyły regularne oddziały Federacji Rosyjskiej, czego pierwszym 
sygnałem stało się zmasakrowanie ukraińskiego zgrupowania pancer-
nego przez rakiety systemu artyleryjskiego Grad. Nikt nie przygoto-
wywał jednak Ukraińców na klęskę, jaka miała dopiero nadejść. Ukra-
ińskie wojska i bataliony ochotnicze szturmowały miasto Iłowajsk 
w okolicach Doniecka, jednak ku zaskoczeniu strony ukraińskiej, sepa-
ratystów wsparły batalionu czołgów Federacji Rosyjskiej, które zaczęły 
zamykać pierścień okrążenia wokół zgrupowanych pod Iłowajskiem 
sił ukraińskich. Ostatecznie w kotle zostało uwięzionych kilkuset ukra-
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75ińskich ochotników, w tym większość składu batalionu specjalnego 
przeznaczenia Donbas. Siły te zostały doszczętnie rozbite, a powsta-
ły na podstawie porozumienia z separatystami korytarz życia, przez 
który wycofywali się z kotła Ukraińcy, został ostrzelany przez rosyjską 
artylerię. Zginęło ponad 200 ochotników. W tym czasie wojska rosyj-
skie wkraczają również na teren wybrzeża nad Morzem Azowskim, 
zdobywają Nowoazowsk i jako cel ofensywy obierają Mariupol, pod 
którym ostatecznie zostają zatrzymane. Linia frontu do września 
ustabilizowała się, wojska ukraińskie wycofały się z Ługańska, a pier-
ścień okrążenia wokół Doniecka został zlikwidowany przez siły rosyj-
skie. We wrześniu doszło do pierwszego porozumienia mińskiego 
w sprawie zawieszenia ognia. Od ponad miesiąca przywódcą DNR 
był Aleksander Zacharczenko, charyzmatyczny i bezkompromisowy 
lider separatystów, który w tamtym momencie słynął z ciągłych gróźb 
o ofensywie na Kijów. Mimo porozumień mińskich, zawieszenie ognia 
okazało się fikcją, a obie strony korzystały z ciężkiej artylerii i systemu 
Grad na wszystkich odcinkach frontu. 

Drzazgą w oku separatystów pozostawało jednak donieckie lot-
nisko, znajdujące się rękach ukraińskich. Siły prorosyjskie przepro-
wadzały szereg szturmów i ataków na nowy terminal zajęty przez 
Ukraińców. Ostatecznie walki o lotnisko zmieniły się w ukraiński mit 
narodowy, a broniących żołnierzy zaczęto nazywać cyborgami. Sama 
bitwa o lotnisko zatraciła charakter strategiczny i taktyczny, stając się 
walką symboliczną. Rangę znaczenia bitwy podnosiły również media 
na całym świecie, relacjonując walki godzina po godzinie. Ze względu 
na błędy dowództwa i brak woli polityków dla wsparcia walki obroń-
ców, ostatecznie lotnisko padło, a ruiny zdobyli separatyści. Obrona 
portu lotniczego trwała 242 dni. 

Był styczeń 2015 roku. Separatyści rozpoczęli zimową ofensywę, 
a jej celem stał się tzw. worek debalcewski, w którym znajdowało się 
zajęte przez Ukraińców latem 2014 roku miasto Debalcewo, będące 
istotnym elementem połączenia kolejowego między Donieckiem 
a Ługańskiem. Separatyści rozpoczęli ofensywę przy mobilizacji więk-
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76 szości swoich sił i wsparciu rosyjskich sił pancernych oraz dowódz-

twa, składającego się z oficerów rosyjskiej armii. Ofensywa zakładała 
odcięcie zgrupowanych w worku wojsk ukraińskich, a następnie ich 
zniszczenie. Równocześnie w styczniu zapowiedziana została przez 
Zacharczenkę ofensywa na Mariupol, wkrótce separatyści omyłkowo 
ostrzelali miasto z Gradów zabijając 29 cywilów. Po tej wizerunkowej 
kompromitacji ofensywę oficjalnie odwołano.

Podczas bitwy o Debalcewo ukraińskie wojska pozostały bierne 
i nie podejmowały żadnych działań przeciwko zamknięciu okrążenia, 
co doprowadziło ostatecznie do rozbicia broniących się w okrążeniu 
sił ukraińskich. Części oddziałów udało się wycofać. Wraz z upadkiem 
Debalcewa i rozbiciem sił ukraińskich, 20 lutego kończy się najwięk-
sza bitwa pancerna w Europie od czasu II Wojny Światowej, w trakcie 
której w walkach wykorzystano dziesiątki czołgów. Dane na temat 
strat różnią się skrajnie, zależnie od źródeł. Strona ukraińska podała 
informację o 179 poległych żołnierzach rządowych oraz aż 2 tysiącach 
zabitych separatystów i żołnierzy rosyjskich. Separatyści podawa-
li informację o stratach w liczbie 70 zabitych i 2 tysiącach zabitych 
Ukraińców.

Podczas bitwy o Debalcewo doszło do tzw. Operacji Szyrokińskiej 
na wybrzeżu Morza Azowskiego. Wykorzystując przerzucenie więk-
szości sił separatystów do walk o Debalcewo, pułk Azow przeprowa-
dził ofensywę i zniszczył dwie linie obronne separatystów, zdobywając 
szereg miejscowości i odrzucając wroga od Mariupola. Ze względu na 
wydany przez naczelne dowództwo rozkaz wstrzymania ofensywy, 
pierwotny sukces operacji nie został w pełni wykorzystany i walki 
zamarły w punkcie, którym jest nadmorska miejscowość Szyrokino. 
Walki miejskie o tą miejscowość trwają aż do lata 2015 roku, gdy Azow 
zostaje zluzowany przez oddziały piechoty morskiej, a zrujnowa-
ne walkami miasto, w obecności międzynarodowych obserwatorów, 
ostatecznie zostaje przekazane stronie ukraińskiej. W tym momencie 
większość batalionów ochotniczych albo zostaje rozformowanych, 
albo wchodzi w szeregi Gwardii Narodowej i Sił Zbrojnych Ukrainy.
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W tym momencie skończyła się dynamiczna faza konfliktu i rozpo-
częła się trwała wojna pozycyjna. Na podstawie porozumień mińskich 
obie strony wycofały z frontu sprzęt ciężki w postaci czołgów, ciężkiej 
artylerii, Gradów. Od tego momentu większość strat po obu stronach 
będzie wynikać z ostrzału lekkiej artylerii oraz ognia snajperskiego. 
Wielokrotnie również dochodzi do walk oddziałów rozpoznawczych 
obu stron, wysyłania grup zwiadowczych i dywersyjnych za linie wro-
ga. Takie grupy nierzadko były likwidowane, co było chętnie wyko-
rzystywane przez propagandę obu stron. Momentami dochodziło 
również do lokalnego wstrzymania ognia, gdy dowódcy obu stron 
zawierali takie porozumienia. Oficjalnie ogłaszane wstrzymanie walk 
miało miejsce kilka razy do roku w okresie 2016–2019. Pretekstami 
do rozejmów zazwyczaj był okres zasiewu i zbierania upraw, a tak-
że święta Bożego Narodzenia. Równocześnie porozumienia te były 
bardzo szybko łamane, głównie przez stronę separatystów, często 
z tragicznym skutkiem dla strony ukraińskiej. Latem 2019 roku rozejm 
został zerwany przez separatystów w momencie, gdy ostrzelali oni 
precyzyjnym ogniem moździerzy pozycje ukraińskie, zabijając grupę 
żołnierzy. Na niektórych odcinkach frontu walki pozycyjne zmieniały 
się w otwarte i dynamiczne starcia obu stron. W 2018 roku na jed-
nym z odcinków pod Awdijiwką separatyści wykorzystali do ostrzału 
ukraińskich pozycji ciężką artylerię, po czym szturmem zdobyli część 
pozycji znajdujących się na terenie zabudowanym. Już kolejnej nocy 
Ukraińcy przeprowadzili szereg kontrataków, wypychając separaty-
stów z terenów miejskich. Mimo formalnego wstrzymania ognia na 
mocy porozumień mińskich, obie strony w praktyce się do niego nie 
stosowały. Na różnych odcinkach frontu dochodziło do nieustającej 
wymiany ognia, na innych przez długi czas nie miały miejsca żadne 
walki.

W samych republikach DNR i LNR w tym okresie dochodziło do 
likwidacji wszelkich grup nielojalnych wobec służb rosyjskich i władz 
republik ludowych. Chaos z początków wojny stał się powoli prze-
szłością, większość znanych watażków sił separatystycznych zginęła 
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78 w tajemniczych zamachach, a część – jak Igor Striełkow – wyjechała 

do Rosji. Sam Zacharczenko zginął w zamachu na swoje życie latem 
2018 roku, a na stanowisku przywódcy DNR zastąpił go Denis Puszylin. 
Latem 2018 roku doszło również do zmiany ukraińskiej Operacji Anty-
terrorystycznej, na Operację Sił Połączonych, co prócz wartości propa-
gandowej, oznaczało zmianę szeregu procedur i biurokracji związanej 
z konfliktem. W listopadzie 2018 roku doszło do incydentu na Morzu 
Azowskim, którego konsekwencją było wzięcie do niewoli ukraińskich 
marynarzy, ich uwięzienie i w konsekwencji wprowadzenie przez pre-
zydenta Poroszenkę stanu wojennego w części obwodów Ukrainy. 
Decyzja ta była silnie krytykowana jako populistyczna i spóźniona.

Na Ukrainie zbliżały się wybory prezydenckie 2019 roku, a pozycja 
Petra Poroszenki, który promował się z pozycji wojskowych i patrio-
tycznych, była zagrożona przez Wołodymira Zełeńskiego, aktora 
i komika, idącego na kompromis między Ukrainą Majdanu a Ukra-
iną rosyjskojęzyczną, który zdobył ogromną popularność w społe-
czeństwie. W tym czasie ukraiński Internet dosłownie zalały nagrania 
przedstawiające sukcesy wojsk ukraińskich, nagrania z dronów, przed-
stawiające precyzyjny ostrzał pozycji separatystów, ujęcia likwidacji 
wrogich snajperów. Analitycy zauważyli, że ma to związek z wybo-
rami i prawdopodobnie miało na celu wzmocnić kampanię prezy-
dencką Poroszenki. Zełeński jednak wybory prezydenckie wygrał, 
a parę miesięcy później jego partia Sługa Narodu wygrała wybory 
parlamentarne. Sam Zełeński w czasie kampanii wyborczej ogłosił, 
że będzie dążył do pokojowego rozwiązania konfliktu w Donbasie. 
I rzeczywiście nowa polityka Zełeńskiego zaczęła wchodzić w życie, 
a sztab Operacji Sił Połączonych rozpoczął budowę obrazu medial-
nego wstrzymania ognia ze strony ukraińskiej. Zakaz prowadzenia 
walk ze strony Kijowa spotyka się z ostrzałami moździerzowymi sepa-
ratystów, co w praktyce doprowadziło do śmierci kolejnych żołnierzy. 
Reagując na te wydarzenia prezydent Zełeński wykonał telefon do 
prezydenta Rosji Putina, jednak stonowany język Zełeńskiego i brak 
bezpośredniego oskarżenia Rosji o agresję zostały wykorzystane przez 
rosyjską propagandę w tonie: „Jeśli prezydent Ukrainy uważa, że nale-
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79ży przestać strzelać, niech zakaże tego swoim żołnierzom”. Ze strony 
Zełeńskiego doszło też do prób demilitaryzacji, między innymi w stra-
tegicznym miejscu w Stanicy Ługańskiej, gdzie obie strony dzielił 
zniszczony most. Umowa zakładała stopniowe wycofywanie się żoł-
nierzy obu stron, likwidację umocnień i następnie naprawę mostu. 
Porozumienie to jednak zostało zerwane przez stronę separatystów. 
Nakaz wstrzymania ognia przez ukraińskie wojska, ostrzeliwane przez 
separatystów każdego dnia, musiał stać się fikcją i w praktyce nadal 
dochodzi do działań zaczepnych oraz bezpośrednich ostrzałów pozycji 
separatystów z moździerzy i broni kierowanej. Regularnie w mediach 
społecznościowych są publikowane nagrania z walk bądź likwidacje 
wrogich umocnień przez ukraińskich żołnierzy. Nie wpływa to jednak 
na sztab Operacji Sił Połączonych, który nadal buduje obraz bierności 
wojsk ukraińskich.

Wraz z przejęciem władzy przez rząd Wołodymira Zełeńskiego 
trudno mówić o wstrzymaniu działań wojennych, co stanowiłoby 
realizację obietnic nowego prezydenta, a wręcz mamy do czynienia 
z ograniczoną eskalacją. Ostrzały i walki mają miejsce na większości 
odcinków frontu, a próby porozumień i rozejmów są regularnie zry-
wane przez stronę separatystów. Można zaryzykować stwierdzenie, że 
sytuacja taka ma prowadzić do niszczenia wiarygodności Zełeńskiego, 
który zdobył ogromną większość głosów oraz cieszy się w społeczeń-
stwie ukraińskim dużą popularnością. Obecnie próbuje on utrzymać 
ten trend wykonując szereg populistycznych akcji, jak te wymierzone 
przeciwko skorumpowanym urzędnikom, tragicznej jakości ukraiń-
skich dróg czy masowym nielegalnym wycinkom lasów. Sam konflikt, 
według analityków i międzynarodowych obserwatorów, ma trwać 
jeszcze przez lata, a jego zamrożenie bądź rozwiązanie pokojowe 
poprzez integrację tych terytoriów z Ukrainą pozostaje nierealne. 
Do dziś w konflikcie po obu stronach poległo około 5 tysięcy żołnierzy, 
a ponad 10 tysięcy zostało rannych, zginęło również około 3 tysięcy 
cywilów. Ponad półtora miliona ludzi opuściło strefę walk i okupowa-
ne przez separatystów terytoria. Ω



MOŁDAWIA
Krzysztof Karnkowski

KRAJ, KTÓRY SIĘ WYMYKA

Po raz pierwszy do Mołdawii trafiłem w 1994 roku. 
W Polsce zbliżał się koniec jedynej kadencji 
Lecha Wałęsy, krajem rządzili postkomuniści, 
a wspomnienie nauki języka rosyjskiego jako 
kwestii politycznej było zupełnie świeże 



Na ruski w podstawówce notorycznie nie chodziłem, wciąż koja-
rzył mi się z jakąś formą opresji, był melodią sypiącego się, jak 
się zdawało dziesięciolatkom, komunizmu. W chwilę później 
ten sam język zaczął kojarzyć się z handlarzami, mafią, setkami 
innych ciemnych spraw, słowem – nie miał najlepszych konota-
cji. I z takim bagażem kulturowych uprzedzeń wylądowałem, nie 
mając na to żadnego wpływu, w dziwnym kraju, w którym tro-
lejbusy za oknem hałasowały jak samoloty, a ludzie zagadywali 
mnie na ulicy po rosyjsku. Starałem się im nie odpowiadać lub 
spławiać wyuczoną frazą, że nie jestem stad i nic nie rozumiem. 
Rozchodziliśmy się w swoją stronę. 

Mój pierwszy wyjazd do Mołdawii spędziłem trochę w dobro-
wolnym areszcie domowym, jednak świat docierał do mnie przez 
okno i telewizor. Rosyjskiej przewagi w telewizji nie czuło się tak 
mocno. Nieliczna oferta lokalna przekaz miała mieszany języko-
wo, dostępna była też jednak i telewizja rumuńska, i rosyjska. 
I – trochę z jeszcze innego świata – tyraspolska, nadawana ze 
stolicy nieuznawanego przez cały świat, zbuntowanego, proro-
syjskiego Naddniestrza, z którym dopiero co skończyła się woj-
na. Gdy raz udało nam się tam pojechać na dyplomatycznych 
numerach, zobaczyłem kraj wyludniony, wytłumiony niedawną 

MOŁDAWIA
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82 wojną, z żołnierzami patrolującymi drogi i obsadzającymi mosty. 

Poza wojskiem, jedyne co pamiętam z tej wyprawy to wielkopo-
wierzchniowy sklep, cały zawalony jednym jedynym produktem – 
przecierem pomidorowym w słoikach. Mołdawia właściwie pod 
tym względem przypominała bardziej Polskę sprzed kilku lat, 
z ulicznym handlem, mnóstwem szemranego towaru, bazara-
mi oraz pirackimi kasetami audio i wideo. Na ulicach królował 
wówczas język rosyjski, tu przewaga była już całkiem jedno-
znaczna. Wszechobecny był na szyldach, plakatach, w muzyce 
słuchanej przez taksówkarzy, w przekleństwach kierowców tro-
lejbusów, gubiących co chwila pantografy. Kilka razy kursowałem 
tam i z powrotem, jednak przez dwa lata, gdy bywałem wów-
czas w Kiszyniowie, tylko raz usłyszałem rozmowę przechod-
niów w języku rumuńskim. Wszystko zaś działo się w czasie, gdy 
państwo budowało już swoją tożsamość, opartą na wspólnym 
z Rumunią dziedzictwie kulturowym, widoczną choćby we współ-
czesnym nazewnictwie kiszyniowskich ulic, mołdawskich miast, 
wreszcie w przyjęciu oficjalnej nazwy Mołdowa. Państwem rządził 
zaś wówczas postkomunistyczny, lecz nastawiony prorumuńsko, 
były aparatczyk Mircea Snegur, który zyskał pewną popularność, 
dzięki doprowadzeniu do zakończenia wojny z Naddniestrzem, 
nie uznającym niepodległościowych i prorumuńskich tendencji 
panujących w reszcie dawnej sowieckiej republiki. Dość szybko 
stracił jednak władzę na rzecz innego dawnego komunisty, Petru 
Łuczyńskiego, który nastawiony był bardziej prorosyjsko, co jed-
nak nie wpłynęło na porozumienie z Naddniestrzem. Przeciwnie, 
doszło do utrwalenia podziału kraju. Na swoim kawałku próbował 
wprowadzić system prezydencki, co spowodowało ostry konflikt 
z parlamentem. Dramatyczne spory między ośrodkami władzy 
staną się odtąd lokalną tradycją. Państwo tymczasem praktycznie 
przestanie działać, pracownicy pensje zaczną dostawać w produk-
tach, niekiedy nic nie wartych, emeryci nie dostaną nic, a wszyst-
kich ratować będą niezły klimat i przydomowe uprawy.

Nic więc dziwnego, że gdy kolejny raz przyjechałem do Moł-
dawii w 2001 roku, nastroje w kraju były bardzo radykalne. 
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83Mołdawia miała już wtedy trzeciego z kolei prezydenta – Vladi-
mira Woronina, który w odróżnieniu od poprzedników nie był 
żadnym „byłym komunistą”, a komunistą pełną gębą, odwołują-
cym się do wzmocnionych permanentnym kryzysem sowieckich 
resentymentów, wybranym dużą większością głosów jako kandy-
dat partii komunistycznej, która w tym samym czasie rozpoczę-
ła kilkuletni okres dominacji w mołdawskim życiu politycznym. 
Jedną z decyzji nowych władz było ograniczenie nauki języka 
rumuńskiego, co spowodowało masowe protesty opozycji, ja zaś 
odkrywałem ze zdziwieniem, jak silny jest podział na samym 
dole społeczeństwa. 

Latem 2001 roku poznałem grupkę młodych ludzi z miej-
scowych środowisk – trudnej do jednoznacznego zdefiniowa-
nia – okołomuzycznej subkultury trochę metali, trochę punków, 
rosyjskojęzycznych. Zaprzyjaźniłem się z Olgą, jedną z dziewczyn 
z tej ekipy. Gdy byłem w Kiszyniowie rok później, protesty trwa-
ły nadal. I co ciekawe, gdy normalnie w centrum nadal słychać 
było na ogół rosyjski, w dniu wielkiej demonstracji proeuropej-
sko nastawionych Mołdawian rumuńskojęzycznych, na ulicach 
i w parkach słychać było tylko ten drugi język. Moja przyjaciółka 
zaś błagała mnie, bym choćby w żartach nie powiedział do niej 
nawet słowa po rosyjsku, rozmawialiśmy więc tylko po angiel-
sku. Widziałem, że czuje się zagrożona, a gdy kilka dziewczyn 
z demonstracji podeszło do nas z ulotkami, udawała przed nimi 
Polkę. Natomiast w knajpach, w których bujałem się ze swoimi 
znajomymi, po rumuńsku nie mówi nikt. Gdy o to pytam, moi 
znajomi opowiadają, że obie frakcje nie przenikają się nawza-
jem, nie ma przyjaźni pomiędzy mówiącymi w dwóch różnych 
językach Mołdawii. Jednak przenikanie to widzę, choć tylko raz, 
w dość wyjątkowej sytuacji. Po wypadku drogowym trafiam do 
kiszyniowskiego szpitala. I tu pierwszy raz słyszę wreszcie język 
rumuński, posługują się nim między sobą lekarze, którzy jed-
nak w rozmowie z niższym personelem medycznym przełączają 
się automatycznie na rosyjski. Robiący chwilę później światową 
karierę z przebojem Dragostea Din Tei, zespół O-zone gra koncerty 
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84 na wielkich scenach, lecz śpiewając po rumuńsku, płyty wydawać 

musi w Bukareszcie.
Ostatni raz przed kilkunastoletnią przerwą jestem w Kiszy-

niowie latem 2003 roku. Później kontakty się urywają, jednak 
po kilku latach odnajdujemy się na Facebooku. Ze zdziwieniem 
widzę, że moi przyjaciele wśród znajomych mają wielu o rumuń-
sko brzmiących imionach i nazwiskach. Coś wiec musiało się 
zmienić, jednak dopiero na miejscu zobaczyłem skalę tej zmia-
ny. W 2009 roku krajem wstrząsnęły potężne protesty, których 
echa dotarły również do rzadko interesującej się tym państwem 
Polski, w końcu niecodziennie gdzieś płonie niemal równocześnie 
pałac prezydencki i siedziba parlamentu. W efekcie Woronin – po 
drodze oskarżany o próby wprowadzania dyktatury, lawirujący 
wraz z komunistami między Rosją a Zachodem – traci władzę. Po 
tych wydarzeniach, krucha koalicja demokratyczna wybrała pre-
zydenta Timofiego, pozbawionego zaplecza politycznego sędzie-
go. Partia komunistyczna zacznie się sypać. Kolejne wybory, tym 
razem znów bezpośrednie, dają zwycięstwo kandydatowi coraz 
bardziej wpływowych socjalistów, Igorowi Dodonowi – politykowi 
prorosyjskiemu, który współpracować musi z demokratycznym, 
proeuropejskim rządem. Układa się to, jak to w Mołdawii, bardzo 
różnie. W 2019 roku ponownie dochodzi do kryzysu, w wyniku 
którego egzotyczny sojusz demokratów i socjalistów pozbawia 
wpływów szarą eminencję mołdawskiej polityki, oligarchę Vla-
dimira Platohniuka. 

Lecz choć wpływy Rosji w polityce pozostają znaczące, a Moł-
dawia – zaopatrzona w rumuńskie paszporty, więc i wszystkie 
prawie korzyści z członkostwa w Unii bez wynikających z niego 
ograniczeń – nie myśli raczej o łączeniu się z Rumunią, to Rosja-
nie przegrali inną bitwę. Do Kiszyniowa wracam latem 2018 roku 
i ląduję w zupełnie innym mieście. Język rosyjski praktycznie 
zniknął z szyldów, reklam, przestrzeni publicznej. Zniknął też 
z rozmów. Oczywiście zostali ludzie, mówiący w tym języku, sta-
li się jednak coraz bardziej marginalizowaną kulturowo grupą. 
W niektórych sklepach czy urzędach dogadać można się już tylko 
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85po rumuńsku (oczywiście, gdy ma się szczęście, i po angielsku). 
Olga, która po drodze znalazła sobie swoją niszę i żyje z poka-
zów artystycznego puszczania baniek mydlanych z wykorzysta-
niem multimediów, mówi mi, że musi nauczyć się tego języka, 
ponieważ coraz częściej nie może porozumieć się z dziećmi, dla 
których urządza show. Mój rosyjskojęzyczny taksówkarz nato-
miast bardzo narzeka i myśli już tylko o tym, że wkrótce przenosi 
się do Polski. Osób z polskimi korzeniami zarówno w Mołdawii, 
jak przede wszystkim na Naddniestrzu nie brakuje, mają swo-
je parafie, kościoły i szkoły, i dzielnie przechowują i pielęgnują 
swoją polskość.

Obok rumuńskojęzycznych szyldów i nazw ulic, pojawiają 
się też dość często graffiti rumuńskich nacjonalistów, piszących 
o jedności Besarabii (krainy historycznej, obejmującej dzisiejszą 
Mołdawię, lecz również kawałek Ukrainy z miastem Izmaił, uho-
norowanym zresztą jedną z głównych – lecz brzydszych i wciąż 
w duchu raczej trochę sowieckich, a trochę eurazjatyckich – ulic 
Kiszyniowa) z Rumunią. Zwolennicy jedności rozdają ulotki na 
ulicy Stefana Wielkiego, głównej i najbardziej reprezentacyjnej 
arterii stolicy. Jednak tak naprawdę prawie wszystkim pasuje 
sytuacja obecna. Rumunom zresztą również, trudno bowiem 
wyobrazić sobie w o wiele biedniejszym od Niemiec kraju opera-
cję porównywalną ze zjednoczeniem NRD i RFN. Elity wolą być 
ważne u siebie, na szczeblu państwowym, nie prowincjonalnym, 
na jaki zepchnęłaby ich oficjalna hegemonia Bukaresztu. Można 
więc być pewnym, że Mołdawia będzie geopolitycznie lawirować, 
poprawiając jednak swoją sytuację ekonomiczną dzięki swemu 
wyjątkowemu położeniu i rumuńskim paszportom, umożliwia-
jącym pracę w Unii. Jednak kulturowo dokonała się tu po cichu 
rewolucja, o której właściwie nigdzie nie można u nas przeczytać. 
Rosyjskie – sowieckie wręcz – pozostało Naddniestrze, choć i tu 
wiele się zmieniło, zniknęła bieda, a i w supermarketach kupić 
można wszystko. To jednak temat na inną opowieść. Ω
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WIZERUNEK 
BOLSZEWIKÓW 
W KARYKATURACH 
PRASY ROSYJSKIEJ 
W POLSCE W CZASIE 
WOJNY POLSKO - 
-BOLSZEWICKIEJ1

Pierwsza gazeta skierowana do mniejszości rosyjskiej 
w II Rzeczypospolitej ukazała się już 11 dni po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Było to 
„Warszawskaja Gazieta” („Gazeta Warszawska”) 
redagowana przez Gieorgija (Jerzego) Ledkiewicza

Gazeta ukazywała się trzy razy  w tygodniu: we wtorki, w czwartki 
i soboty. Została jednak zamknięta wraz z końcem roku po wyda-
niu zaledwie 13 numerów. W roku 1919 w Warszawie ukazywało 
się znacznie więcej tytułów prasowych: były to dzienniki „War-
szawskaja Riecz” („Rzecz Warszawska”), „Swobodnoje Słowo” 

1 Niniejszy tekst jest poprawioną i uzupełnioną wersją artykułu pod tytułem Propaganda 
antybolszewicka w karykaturach prasy rosyjskiej w Polsce (lata 1919–1920) opublikowanego 
w: Polska–Mazowsze. Dzieje polityczno-militarne, gospodarka, kultura. Księga Jubileuszowa 
dedykowana prof. Januszowi Szczepańskiemu w 65. rocznicę urodzin i 40-lecie pracy naukowej, 
red. A. Koseski, R. Turkowski; Pułtusk 2013, s. 429–446.

Adam Radosław Suławka
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88 („Wolne Słowo”), „Russkoje Echo” („Echo Rosyjskie”) oraz tygo-

dniki Niedielja Swobodnago Słowa” („Tydzień Wolnego Słowa”) 
„Echo” („Echo”) i „Buduszczieje” („Przyszłość”), jednakże żaden 
z nich nie dotrwał do roku 1920 – były one zamykane przez polskie 
władze, bądź upadały z przyczyn finansowych. W następnym roku 
ukazywały się kolejne dzienniki: „Warszawskoje Słowo” („Słowo 
warszawskie”), przekształcone następnie w „Nowoje Warszawsko-
je Słowo” („Nowe Słowo Warszawskie”), a także konkurencyjny 
wobec niego „Swoboda” („Wolność”), który w roku 1921 zmieni 
nazwę na „Za Swobodu” („Za Wolność”) i pod takim tytułem 
będzie się ukazywał aż do roku 1932. Ponadto w roku 1920 ukazy-
wał się tygodnik „Ogoniok” („Warkoczyk”), a także jednodniówki 
o treści satyrycznej „Sztyk” („Bagnet”), „Osa” („Osa”) oraz „Pie-
tuszok” („Kogucik”)2. Z wymienionych wcześniej tytułów, rysun-
ki satyryczne ukazywały się w „Niedielja Swobodnago Słowa”, 
„Buduszczieje”, „Ogoniok”, „Sztyk”, „Osa” oraz „Pietuszok”. Zwra-
ca uwagę fakt, iż owe karykatury były tworzone w stylu przypomi-
nającym tzw. Łuboki, czyli wykonywane techniką drzeworytniczą 
grafiki ludowe z wierszowanym opisem, które od wielu stuleci 
były obecne w kulturze rosyjskiej3.

Pierwszym spośród omawianych w tym tekście czasopism, 
w których publikowano rysunki satyryczne, był wydawany w War-
szawie ilustrowany tygodnik literacko-społeczny pt. „Niedielja 

2 Więcej informacji na temat zawartości wspomnianych czasopism oraz okoliczności 
ich wydawania w A. R. Suławka, Prasa rosyjska i rosyjskojęzyczna w II Rzeczypospolitej 
(1918–1939), Warszawa 2019 (maszynopis pracy doktorskiej).

3 Łuboki były używanymi na terenie Rosji od XVII stulecia rysunkami satyrycznymi, 
do których najczęściej dołączano wiersz opisujący rysunek. Najwięcej z nich powsta-
ło w XVII i XVIII stuleciu. Pod koniec XIX wieku przeżywały swój renesans; ponadto 
rosyjska propaganda chętnie wykorzystywała je w czasie wojny rosyjsko-japońskiej 
w latach 1904–1905. Więcej na temat łuboków i ich wpływu na rosyjską kulturę w: 
S. M. Norris, Tsarist Russia, Lubok style: Nikita Mikhalkov’s Barber of Siberia (1999) and post-
soviet national identify, „History journal of Film, Radio and Television”, vol. 25, no. 1, pp. 
101–118. Zob. także Łubok [w:] Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych Władysława Kopa-
lińskiego, wersja elektroniczna: http://www.slownik-online.pl/kopalinski/FCAFE0712D-
597624C12565EF00531617.php (ostatni dostęp: 31.10.2019).



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
2 

/ 
JE

SI
EŃ

 2
0

19
 

89Swobodnago Słowa”, zawierającego treści satyryczne, literac-
kie i społeczne. Równolegle do niego wydawano dziennik „Swo-
bodnoje Słowo”, który jednak koncentrował się wyłącznie na 
tematyce polityczno-społecznej. Redaktorem obydwu pism był 
Władimir Antonowicz Horwitz-Samojłow, z pochodzenia Żyd, 
który przeszedł na prawosławie. Przed odzyskaniem niepodle-
głości przez Polskę redagował ukazujące się w Warszawie rosyjski 
dziennik „Warszawskaja Mysl’”, okres I wojny światowej spędził 
w Rosji, zaś do Warszawy powrócił na początku 1919 roku, gdzie 
był przez krótki czas redaktorem naczelnym innego dziennika 
„Warszawskaja Riecz”. Był on współpracownikiem Straży Kreso-
wej – organizacji powołanej w roku 1918 w celu obrony polskiego 
stanu posiadania na Kresach (wcześniej jednak był aresztowany 
przez polskie władze pod zarzutem szpiegostwa na rzecz bol-
szewików, a następnie wypuszczony na wolność, prawdopodob-
nie więc polski wywiad zamierzał go wykorzystać w działaniach 
operacyjnych). Podobnie jak w wypadku „Warszawskiej Rieczy”, 
redagowane przez Horwitza pisma miały szerzyć propolską propa-
gandę wśród rosyjskiej oraz zrusyfikowanej ludności białoruskiej, 
ukraińskiej i żydowskiej na Kresach Wschodnich, obydwa nie 
przetrwały jednak długo („Swobodnoje Słowo” został zamknięty 
po 95 numerach, zaś „Niedielja” już po 8). Sam Horwitz-Samojłow 
w następnym roku, również z ramienia Straży Kresowej, będzie 
redagował dziennik „Warszawskoje Słowo”, który nie cieszył się 
poważaniem wśród Rosjan na Kresach, aczkolwiek wśród ludności 
nierosyjskiej musiał budzić nieco większe zainteresowanie, gdyż 
po zajęciu Kijowa planowano szersze rozpowszechnianie tego 
pisma na wschodzie. Z czasem gazeta utraciła wsparcie strony 
polskiej, jesienią 1920 roku została przekształcona w „Nowoje 
Warszawskoje Słowo” (wówczas jednak nie było już ono wspierane 
przez Straż Kresową), jednak i w tej postaci przetrwała tylko do 
lutego 1921 roku. Sam Horwitz zaprzestał wówczas działalności 
wydawniczej, w dodatku parę lat później został on zdemaskowa-
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90 ny jako agent sowieckiego wywiadu noszący pseudonim opera-

cyjny „Iwanow”4.
Autorami karykatur zamieszczanych na łamach „Niedie-

lji” byli M. Heitman i Artur Szyk – ten ostatni służący w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej w oddziałach generała Stanisława 
Bułak-Bałachowicza5. Już na stronie tytułowej 1. numeru pisma 
zamieszczono karykaturę ukazującą bolszewizm w sposób iście 
apokaliptyczny; jako czwartego jeźdźca apokalipsy – śmierć dosia-
dającą wychudłego konia pośród lasu krzyży (Rys.1).

Inny rysunek, tym razem autorstwa Artura Szyka, ukazywał 
żołnierzy Armii Czerwonej jako bandę rabusiów i szabrowników 
(Rys.2).

Ponadto jesienią 1919 roku ukazywał się w Warszawie tygodnik 
„Buduszczieje”, który nie był finansowany przez Straż Kresową, 
zaś jego celem była, jak zapewniała we wstępie do 1. numeru 
redakcja, obrona narodowych i kulturalnych praw mniejszości 

4 Szerzej na temat działalności prasowej oraz szpiegowskiej W. Horwitz-Samojłowa 
w: Ł. Dryblak, Inspiracje i forma współpracy polskich instytucji państwowych z wydawcami 
i redakcjami pism rosyjskich w latach 1919–1935- zarys problematyki, „Dzieje Najnowsze” 
2016, nr 1, s. 40–41; Idem, Między Zachodem a bolszewikami. Problem emigracji rosyjskiej 
w Polsce w latach 1918–1920 [w:] Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Rzeczpospolita mię-
dzy Wschodem a Zachodem, red. Ł. Dryblak, A. Laskowska; Warszawa 2014, s. 45, 47–48; 
W. Koczik, Razwiedcziki i riezidienty GPU za priediełami otcziznyj, Moskwa 2004, s. 468–
471, wersja elektroniczna: http://m.tululu.org/book_55558.xhtml (ostatni dostęp: 
31.10.2018 r.); A. R. Suławka, Prasa rosyjska i rosyjskojęzyczna…, k. 46–59, 69, 77–79. Więcej 
na temat Straży Kresowej i jej relacji z polskimi władzami państwowymi w: J. Gierowska-
-Kałłaur, Straż Kresowa a Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich: współdziałanie czy rywalizacja?, 
Warszawa 1999; N. Zielińska, Towarzystwo Straży Kresowej 1918–1927, Lublin 2006.

5 Artur (Arthur) Szyk ( 1894–1951), znany polsko-żydowski karykaturzysta i ilustrator. 
Urodzony w Łodzi, jako karykaturzysta debiutował w roku 1912 na łamach „Śmiechu”. 
W roku 1919 wraz z Julianem Tuwimem wydał ilustrowaną publikację „Rewolucja 
w Niemczech” w sposób prześmiewczy przedstawiający rewolucję niemiecką. W tym 
samym czasie służył w wojsku jako oficer oraz kierownik artystyczny Departamentu 
Propagandy. Od roku 1921 przebywał na emigracji w Paryżu, później w Wielkiej Bryta-
nii oraz USA. Współpracował z takimi czasopismami jak „Time”, „Esquire” czy „Collier”. 
Wydał liczne ilustracje poświęcone historii Polski, Żydów oraz USA. Informacje biogra-
ficzne wraz ze slajdami prac autora znajdują się na stronie http://www.szyk.org/time-
line (ostatni dostęp: 15.09.2012 r.) Więcej informacji na temat jego życia i działalności 
w: J. Ansell w: Artur Szyk, Artysta, Żyd, Polak, Budapeszt -Kraków 2007 oraz http://szyk.
com/about-szyk/index.htm?mnHd=2&mnSubHd=11 (ostatni dostęp: 31.10.2019 r.).
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Rys.1 Okładka 
pierwszego numeru 
tygodnika „Niedielja 
Swobodnago 
Słowa” z karykaturą 
M. Heitmana pod 
tytułem „Jego 
Wysokość Bolszewizm”.

Rys.2 „Piękno i duma 
rosyjskiej rewolucji”: 
żołnierze bolszewiccy 
mordujący i rabujący 
zwykłych Rosjan. 
Karykatura autorstwa 
Artura Szyka.  Źródło: 
„Niedielja Swobodnago 
Słowa”, nr 5/1919, s. 6.
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92 rosyjskiej w odrodzonym państwie polskim6. Jego redaktorem 

był współpracujący wcześniej z „Warszawskaja Gazieta” i „War-
szawskaja Riecz” G. Ledkiewicz, który założył go wraz z niewielką 
grupą byłych współpracowników „Rieczi”, odsuniętych stamtąd 
wcześniej przez Horwitza. Pismo liczyło 8 stron objętości i miało 
niewielki format. Zamieszczane w nim karykatury były przedru-
kami z ukazującej się kilka miesięcy wcześniej „Niedielji Swobo-
dago Słowa”. „Buduszczieje” zakończyło swój żywot po zaledwie 
9 numerach z przyczyn finansowych7.

Jedną z form karykatur, pochodzących oryginalnie z „Niediel-
ji”, były „Żytieli Sowdepii” – rysunki przedstawiające grupy spo-
łeczne Rosji Sowieckiej z tekstowym komentarzem, oryginalnie 
zamieszczone w drugim numerze „Niedielji”. Później te rysunki 
zostały przedrukowane w 9. numerze „Buduszczieje”, jednakże 
już bez komentarza. Na rysunku tym jako „obywatel trzeciej 
kategorii” została przedstawiona postać inteligenta, co miało 
ukazywać bolszewizm jako ustrój niemający poszanowania dla 
kultury i nauki (Rys.3). 

W następnym roku pojawiło się w Warszawie inne czasopismo 
wydawane w języku rosyjskim, pismo przeznaczone nie tylko dla 
Rosjan, ale i dla znającej język rosyjski ludności zamieszkującej 
wschodnie obszary dawnej Rzeczypospolitej. Dnia 1 lutego 1920, 
jak już wcześniej wspomniano, Straż Kresowa rozpoczęła wydawa-
nie nowego rosyjskojęzycznego tygodnika pt. „Ogoniok”. Pismo 
nosiło początkowo podtytuł „Illustrirowannyj jeżeniedielnik”, 
a następnie „Illustrirowannyj narodnyj jeżeniedielnik”. Redakto-
rem pisma był Marian Maciejewski. Jak wspomniano, było ono 
dystrybuowane przede wszystkim na tzw. Kresach Wschodnich 
w znacznych nakładach, wynoszących od 5 do 10 tysięcy egzem-
plarzy (w dystrybucji pisma udział brał również Oddział II NDWP, 
kolportując go wśród ludności cywilnej na obszarach przyfronto-

6 „Buduszczieje”, nr. 1/1919, s.1.  
7 Zob. International Instiut Voor Soziale Geschiedenis (IIVSG); Boris Viktorovic Savinkov 

Papers (BVSP) inv. 143; P. Simanski, Położienije russkoj gaziety w Pol’szy [1920], k. 4 
(kolekcja online).
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Rys.3 Inteligent jako 
obywatel trzeciej 
kategorii w państwie 
sowieckim. Źródło: 
„Buduszczieje”, 
nr 9/1919, s. 5.
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94 Rys.4 Strona tytułowa 

pierwszego numeru 
tygodnika „Ogoniok”.

Rys.5 Cesarz Wilhelm 
wysyła Lenina i Trockiego 
do Rosji w celu wywołania 
rewolucji. Zwraca uwagę 
fakt iż postać Lenina 
dość mozno różni się 
od tego jak wyglądał 
w rzeczywistości. 
Fragment serii „Istorija 
russkoj riewoluciji w 22 
kartinkach”. Źródło: 
„Ogoniok”, nr 3/1920, s. 8



FR
O

N
D

A
 L

U
X

 9
2 

/ 
JE

SI
EŃ

 2
0

19
 

95wych na Wołyniu i Białorusi)8. Pismo posiadało stały dział saty-
ryczny, znajdujący się na ostatniej, 8 stronie pisma. Co ciekawe 
właśnie dzięki licznym ilustracjom „Ogoniok” cieszył się całkiem 
sporą popularnością wśród ludności na ziemiach wschodnich – na 
przykład w powiecie borysowskim w kwietniu 1920 roku sprzeda-
no 400 egzemplarzy tego pisma9. Samo kierownictwo Straży Kre-
sowej sukces swojego periodyku tłumaczyło sobie w następujący 
sposób: „Forma obrazkowa przemawia do pierwotnych umysłów 
o wiele silniej niż słowo drukowane”10. Pismo ewidentnie propa-
gowało polski punkt widzenia w kwestiach przyszłości politycznej 
Kresów Wschodnich. Było ono skierowane nie tylko do etnicznych 
Rosjan, lecz także do posługującej się językiem rosyjskim ludno-
ści zamieszkującej ziemie wschodnie dawnej I Rzeczypospolitej. 
Pismo rozpoczęto wydawać w związku z wpływami Antona Deni-
kina na Kresach oraz możliwością przeprowadzenia plebiscytu 
dotyczącego przynależności państwowej tych terenów11. Z tego też 
powodu zamieszczane w nim materiały propagandowe różniły się 
zawartością od tych zamieszczanych we wcześniej omówionych 
pismach, przybierając nie tylko antybolszewicki, ale i w wielu 
punktach antyrosyjski charakter. (Rys.4)

Od numeru 1 do 7 na ostatniej stronie „Ogoniok” zamieszczano 
historię „Istorija russkoj riewoluciji w 22 kartinkach”, na których 
przedstawiono propagandową wizję rewolucji październikowej. 
W jej myśl wskutek agenturalnej działalności Rasputina i carycy 
Rosja przegrywała na froncie I wojny światowej. Rasputin został 

8  Biblioteka Publiczna miasta stołecznego Warszawy Dział Rękopisów (BPW DR), Zarząd 
Cywilny Ziem Wschodnich (ZCZW) akc. 1690; „Ogoniok” [1920], k. 113; Wojkowe Biu-
ro Historyczne (WBH); Oddział II NDWP sygn. I.301.8.867; List Oddziału II NDWP do 
Oddziału II Frontu Lit[ewsko]-Biał[oruskiego] i Oddziału II Frontu Wołyńskiego w spra-
wie rosyjskiego pisma ludowego „Ogoniok” [1920], b. p.

9 J. Gierowska Kałłaur, Straż Kresowa..., s. 20; 1920 marzec [30] Borysów. Raport instruk-
tora Straży Kresowej powiatu borysowskiego za marzec 1920 [w:] Raporty Straży Kresowej 
1919–1920 Ziem północno-wschodnich opisanie, red. Joanna Gierowska-Kałłaur, Warsza-
wa-Pułtusk 2011, s. 1005; 1920 kwiecień [30] Borysów.  Raport instruktora Straży Kresowej 
powiatu borysowskiego za kwiecień 1920 [w:] tamże, s. 1009.

10 BPW DR, ZCZW akc. 1690; „Ogoniok”…, k. 113.
11 N. Zielińska, Towarzystwo Straży Kresowej..., s. 164–170. 
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96 jednak zabity, później zaś carat obalony; władzę w imperium prze-

jął Kierenski. Jednakże cesarz niemiecki Wilhelm wysłał do Rosji 
nowych agentów: Lenina i Trockiego, którzy po przejęciu władzy 
zaczęli żyć na koszt uciemiężonego narodu rosyjskiego. (Rys.5) 
W międzyczasie Niemcy zostały pokonane przez Ententę, ponad-
to w Rosji pojawili się walczący z bolszewizmem biali generało-
wie, którzy jednak zamieszkującym w jej granicach narodom nie 
mieli do zaoferowania nic poza przywróceniem wyzysku i ucisku 
z czasów przedrewolucyjnych. Wolność przynosi dopiero polskie 
wojsko. Serię kończy obrazek polskiego żołnierza bratającego 
się z przedstawicielami kresowych narodów dawnego Carstwa 
Rosyjskiego (Rys.6).

Na ostatniej stronie numerów 8–10 drukowano inną serię 
rysunkową pod tytułem „Pietruk-bolszewik w 6 kartinkach”. 
Tytułowy bohater był wiejskim bumelantem, który zaciągnął 
się do Armii Czerwonej, by żyć kosztem pracy innych. On i jego 
kamraci zostają jednak poskromieni przez czystych i szlachetnych 
żołnierzy Wojska Polskiego, co wybija im z głowy dalszą tego typu 
działalność (Rys.7).

Najczęściej autorami karykatur zamieszczanych w „Ogoniok” 
byli polscy rysownicy. Jednym z nich był Antoni Romanowicz 
(1895–1963), najbardziej znany z działalności propagandowej 
z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku12. Na okładce 8. numeru 
pisma zamieszczono jego rysunek pt. „Za Swobodu narodow”, 
dość jasno opowiadający się za koncepcją federacyjną Józefa Pił-
sudskiego (Rys.8).

W późniejszych numerach na łamach „Ogoniok” zamieszczano 
karykatury z polskiej prasy (najczęściej z tygodnika „Mucha”). 
Jedną z nich był rysunek zatytułowany „Krasnaja Zastawa”, autor-
stwa Bogdana Nowakowskiego (1877–1945), oryginalnie zamiesz-
czona w 6 numerze „Muchy” z 1919 roku. W tamtym wydaniu opis 

12 Więcej na temat Antoniego Romanowicza i jego twórczości plebiscytowej w: J. Krzyk, 
Spacerownik Powstańczy, Katowice 2011, s. 78–94 (tamże również zdjęcia karykatur) oraz 
H. Górska, E. Lipiński, Z dziejów karykatury polskiej, Warszawa 1977, s. 164, 202, 228, 350 
(informacje o jego twórczości na łamach „Muchy”).
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Rys.6 Ostatni obrazek z serii „ Istorija russkoj riewoluciji w 22 kartinkach”. Po pokonaniu 
bolszewików następuje braterstwo i przyjaźń pomiędzy Polakiem i przedstawicielami 
narodów kresowych dawnego Carstwa Rosyjskiego: Litwinem, Łotyszem, Estończykiem, 
Finem, Białorusinem i Ukraińcem. Źródło: „Ogoniok”, nr 7/1920, s. 8.

Rys.7 Polscy żołnierze 
pokonujący a następnie 
pouczający bolszewickich 
szabrowników (fragment 
serii Pietruk- bolszewik 
w 6 kartinkach). Źródło: 
„Ogoniok”, nr 10/1920, s. 8.



Rys.8 Karykatura pod tytułem „Za wolność 
narodów” autorstwa Antoniego 
Romanowicza zamieszczona na okładce 
8 numeru tygodnika „Ogoniok”. Alegoryczny 
Polak przypominający Tadeusza 
Kościuszkę wyzwala przedstawicieli 
narodów kresowych z niewoli rosyjskiej. 
Zwraca uwagę często wykorzystywany 
w antyrosyjskiej propagandzie motyw 
przedstawiania Rosji jako gigantycznej 
i zaborczej ośmiornicy obejmującej swymi 
mackami sąsiednie państwa i narody. Pod 
rysunkiem znajdował się również tekst 
opisujący jego treść.



Rys.9 Karykatura Bogdana Nowakowskiego 
oryginalnie zamieszczona w tygodniku „Mucha”, 
a następnie przedrukowana w „Ogoniok” ze 
zmienionym tytułem oraz dodanym wierszem 
(tutaj: „Czerwona nawała”) i opisem karykatury. 
Źródło: „Ogoniok”, nr 17/1920, s. 8.
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pod rysunkiem miał postać dialogu Lenina z Trockim o antyse-
mickim podtekście (Lenin: „Słuchajno Trockij, a masz ty rezerwy 
dla naszej bolszewickiej armii?; Trockij: „Za sobą nie, za to przed 
nami najmniej z trzykroćstotysięcy; Lenin: „Gdzie?”; Trockij: „Na 
Nalewkach w Warszawie” [Nalewki podówczas były zamieszkałą 
głównie przez ludność żydowską dzielnicą Warszawy])13. We wspo-
minanym przedruku pod rysunkiem zamieszczono jednak wiersz 
o zupełnie innej treści, mającej charakter antyrosyjski (Rys. 9). 

Mimo całkiem sporej popularności pismo nie przetrwało zbyt 
długo ze względu na sytuację na froncie wojennym. Ostatni 24. 
numer pisma ukazał się pod koniec lipca 1920 roku, w chwili 
największych sukcesów ofensywy Armii Czerwonej. Wprawdzie 
już po zwycięskim odparciu ofensywy bolszewików pojawiły się 
pomysły reaktywowania pisma14, jednak ostatecznie nie doszły 
one do skutku.

Szczególnie interesujące dla omawianej tematyki są mate-
riały opublikowane we wspomnianych wcześniej satyrycznych 
jednodniówkach. Zostały one wydane latem 1920 roku w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej (aczkolwiek nie były datowane), 
z myślą o walczących u boku Wojska Polskiego żołnierzach rosyj-
skich formacji sprzymierzonych (głównie Armii gen. Stanisła-
wa Bułak-Bałachowicza)15. Ich zawartość została przygotowana 

13 A. de Lazari, O. Rjabow, Russkije i Poljaki głazami drug druga. Satiriczieskaja grafika, Iwano-
wo 2007, s. 54. Więcej na temat twórczości B. Nowakowskiego m. in. na łamach „Muchy” 
w: H. Górska, E. Lipiński, op. cit., s. 154, 175, 197, 222, 349.

14 WBH; Oddział II NDWP sygn. I.301.8.867; List Szefa Biura Prasowego Oddziału II NDWP 
do Kierownika Wydziału 6 Biura Prasowego Oddziału II NDWP z 28 VIII 1920 r., b. p.; 
List Kierownika Wydziału Prasowego Straży Kresowej do Oddziału II NDWP z 25 VIII 
1920 r., b. p.

15 Stanisław Bułak-Bałachowicz  (1883–1940)-  rosyjski, białoruski i polski oficer wojsko-
wy urodzony na Litwie. Weteran I wojny światowej, następnie walczył przeciwko bol-
szewikom najpierw po stronie „białych”, a następnie Polaków. Po zakończeniu działań 
wojennych za cichym przyzwoleniem Polski wszczął nieudaną rebelię antybolszewicką 
na obszarze Białorusi (tzw. powstanie słuckie). Po podpisaniu traktatu ryskiego pozo-
stał w Polsce, gdzie usiłował prowadzić działalność polityczną i społeczną. Zginął z rąk 
gestapo w Warszawie w 1940 roku. Więcej na jego temat w: M. Cabanowski, Generał 
Stanisław Bułak-Bałachowicz. Ostatni Kmicic II RP i wyklęci żołnierze wojny polsko-sowieckiej 
1920 roku, Warszawa 2013.
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Rys.10 Okładka 
jednodniówki satyrycznej 
„Sztyk” z karykaturą 
„Sowietskaja gorilla” 
(„Goryl sowiecki”). 
Na następnej stronie 
znajdował się 
wierszowany opis 
karykatury.
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przez Rosyjski Komitet Polityczny. Pierwsza z nich, pod tytułem 
„Sztyk” („Bagnet”), liczyła 8 stron objętości i kosztowała 5 marek. 
Jej redaktorem był Nikołaj Sklewicki. Ostrze satyry tego pisma 
było wymierzone w ideologię komunistyczną z pozycji rosyjskiej. 
Na jego stronie tytułowej znajdowała się ponadto karykatura 
pt. „Sowieckaja gorilla”, przedstawiająca bolszewizm jako goryla 
niewolącego kobietę zakutą w kajdany. Na winiecie pisma nato-
miast znajdowały się postaci żołnierzy Rosyjskiej Ludowej Armii 
Ochotniczej generała Stanisława Bułak-Bałachowicza, nadziewa-
jących na bagnet czerwoną gwiazdę, co świadczy o grupie doce-
lowej tego pisma (Rys.10).

Jeden z rysunków zamieszczonych w piśmie pt. „Kitajsko-
je naczalstwo” („Chińskie kierownictwo”) jest wymierzony 
w Wszechrosyjską Komisję Nadzwyczajną do Walki z Kontr-
rewolucją, Spekulacją i Nadużyciami Władzy (Czeka), ukazując 
ją jako opanowaną przez Chińczyków, gnębiącą rosyjskich chło-
pów instytucję. Celem tego rysunku było ukazanie bolszewizmu 
jako narzuconego z zewnątrz, obcego Rosji i rdzennym Rosjanom 
ustroju (Rys.11).

Innym przykładem tego typu propagandy była zamieszczona 
na ostatniej stronie pisma karykatura pt. „Niemieckaja igrusz-
ka” („Niemiecka zabawka”) na której ponownie ukazano postać 
gnębionego rosyjskiego chłopa. Tym razem jest on męczony 
przez Lenina i Trockiego, którzy zostali ukazani jako zabawki 
w rękach cesarza niemieckiego. Pismo „Sztyk” było rozpowszech-
nione w obozach jenieckich wśród wziętych do niewoli żołnierzy 
Armii Czerwonej. Materiały w nim zawarte były ręcznie powiela-
ne i rozpowszechniane w formie ulotek (Rys. 12).

Kolejną jednodniówką wydaną w tym okresie była również 
redagowana przez N. Sklewickiego „Osa”. Na jej stronie tytułowej 
znalazł się rysunek autorstwa Artioma Kano, propagujący ideę 
„trzeciej Rosji”, głoszoną przez sprzymierzonego z Polską Borisa 
Sawinkowa16 (Rys. 13). Wspomniana „trzecia Rosja” jest na nim 

16 Boris Sawinkow (1879–1925)-  bojownik rewolucyjny i pisarz urodzony w Warszawie. 
Przed I wojną światową jako członek Partii Sojcalistów-Rewolucjonistów organizował 
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Rys.11 „Chińskie kierownictwo”- 
karykatura ukazująca Czekę 
jako opanowaną przez 
cudzoziemców (w tym wypadku 
Chińczyków) instytucję 
gnębiącą chłopów rosyjskich. 
Źródło: „Sztyk”, nr 1/1921, s. 3.



Rys.12 Lenin 
i Trocki jako 
zabawki 
w niemieckich 
rękach gnębiące 
rosyjskiego chłopa. 
Źródło: „Sztyk”, 
nr 1/1921, s. 8.



Rys.13 Strona tytułowa 
jednodniówki „Osa” wraz 
z karykaturą A. Kano i jej 
wierszowanym opisem.
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spersonifikowana pod postacią młodego mężczyzny, trzymającego 
w obu rękach carskiego urzędnika oraz bolszewickiego bojówka-
rza, którzy według wyobrażenia autora reprezentowali dwie siły 
jednakowo ciemiężące naród rosyjski. Co ciekawe, wspomnia-
na karykatura została powielona również na stronie tytułowej 
gazety „Posliedniaja Prawda”, która była spreparowanym przez 
Wydział VI Oddziału II NDWP fikcyjnym organem „zielonych” 
oddziałów partyzanckich, jakie podrzucano na obszarach przy-
frontowych z myślą o szeregowych żołnierzach Armii Czerwonej17.

W tymże piśmie ponownie odwołano się do schematu ukazu-
jącego bolszewicką władzę jako nowych, jeszcze okrutniejszych 
ciemiężycieli ludu rosyjskiego. W ilustracjach zatytułowanych 
„Kartinki diadia Artjoma” („Kartki wujka Artioma”) przedsta-
wiono Trockiego (tym razem przedstawionym w sposób zbliżony 
do antysemickich stereotypów), Lenina korzystającego z liczydła 
z ludzkich czaszek oraz kontynuującego w tym czasie pod bolsze-
wicką protekcją artystyczną karierę znanego przedrewolucyjnego 
śpiewaka operowego Fiodora Szaliapina z workiem pieniędzy, 
zestawiając ich ze zwykłym obywatelem Rosji Sowieckiej, którego 
ukazano jako ubranego w łachmany i zakutego w kajdany kościo-

zamachy na przedstawicieli władzy carskiej. Po rewolucji październikowej prowadził 
działalność przeciwko bolszewikom przy wsparciu Francji, Wielkiej Brytanii, a tak-
że Polski (m in. w Warszawie współredagował dziennik „Swoboda”, którego tytuł rok 
później zmieniono na „Za Swobodu”). Wkrótce po podpisaniu traktatu ryskiego został 
wydalony z Polski; zamieszkał w Paryżu, gdzie próbował kontynuować działalność 
antykomunistyczną. W sierpniu 1924 roku został zwabiony do ZSRR w ramach operacji 
„Triest”, a następnie osądzony w pokazowym procesie, na którym odciął się od swojej 
wcześniejszej działalności. Skazany na 10 lat więzienia, według oficjalnej wersji popeł-
nił samobójstwo, wyskakując z okna na Łubiance w dniu 7 maja 1925 roku. Więcej na 
jego temat w: A. S. Kowalczyk, Sawinkow, Warszawa 1992; R. B. Spence, Boris Savinkov. 
Renegade on the Left, Boulder 1991.

17 Zob. K. Paduszek, Działalność propagandowa służb informacyjno-wywiadowczych wojska 
polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919–1921: organizacja, metody, treści, Toruń 
2004, s. 90–91, 119–123 (tamże również okładka jednego z numerów wspomnianej 
gazety wraz z przedrukiem karykatury.
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trupa. Wyraźnym celem autora było ukazanie, że duet Lenin-  
-Trocki jest jeszcze krwawszą i okrutniejszą wersją obalone-
go cara; w dodatku osoby uprzywilejowane w dawnym ustroju 
wciąż mogą liczyć na dawne dostatki, jeśli tylko uznają ich wła-
dzę (Rys.14).

Ostatnią ze wspomnianych jednodniówek był „Pietuszok” 
(„Kogucik”), której redaktorem naczelnym był tym razem W. Jela-
gin. Na jej stronie tytułowej opublikowano karykaturę ukazującą 
dwóch czerwonoarmistów grabiących Cerkiew z kosztowności 
liturgicznych, by przeznaczyć je na samogon i akcję propagando-
wą poza granicami Rosji (przy czym pierwsza z tych rzeczy zdaje 
się ważniejsza dla wspomnianych żołnierzy) (Rys.15).

We wspomnianym piśmie opublikowano między innymi wier-
szowaną historię „Piesnja o Liewkie Bronsztiejnie” („Pieśń o Lew-
ku Bronszteinie”), która ponownie ukazuje jednego z liderów 
rewolucji bolszewickiej w sposób odwołujący się do antysemickich 
stereotypów. Zostaje w niej ukazany na czele żołnierzy bolsze-
wickich (którzy z kolei przypominają członków hordy Czyngis-  
-chana), prowadząc ich na Warszawę, gdzie jednak sromotną klę-
skę zadaje im personifikacja Polski pod postacią kobiety z mie-
czem i tarczą z białym orłem. Ponownie więc Armia Czerwona 
i jej przywódca zostaje ukazany jako element barbarzyński i obcy 
wobec Rosji, ponadto Polska jest przykładem obrońcy cywilizacji 
przed nieludzkim barbarzyństwem, jakim jest ideologia komu-
nizmu (Rys.16).

Na łamach ukazujących się w rosyjskiej i rosyjskojęzycznej 
prasie emigracyjnej w Polsce latach 1919–1920 karykatur naj-
częściej powtarzają się następujące schematy: bolszewizm to 
władza obca, narzucona narodowi rosyjskiemu z zewnątrz przez 
Niemców, rękami obcoplemieńców. Bolszewicy są barbarzyńcami 
niszczącymi rosyjską kulturę, religię prawosławną i gnębiącymi 
wszystkie warstwy rosyjskiego społeczeństwa z chłopami na czele. 
Jeśli nawet wśród ich zwolenników są rdzenni Rosjanie, to są to 
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Rys.15 Strona tytułowa 
jednodniówki „Pietuszok”.

Rys.14 Karykatura 
„Kartinki djady Artioma”. 
Źródło „Osa”, s. 4.
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bumelanci i osoby z marginesu społecznego, chcące żyć kosztem 
pracy innych. Są przy tym siłą wręcz apokaliptyczną, zagrażają-
cą całej cywilizacji. Przy tym dawna władza carska nie jest wiele 
lepsza od bolszewików, najlepiej jest, aby powstała nowa Rosja, 
demokratyczna. Przy tym zdecydowana większość z tych pism 
była w mniejszym bądź większym stopniu kontrolowana przez 
władze polskie, dlatego bardzo często pojawia się również inny 
motyw: Wojska Polskiego jako jedynej siły gwarantującej pokój 
i stabilizację na tzw. Kresach Wschodnich oraz broniącej zamiesz-
kujące te tereny przed uciskiem tak bolszewików, jak i białych 
rosyjskich nacjonalistów. Przesłanie propagandowe owych kary-
katur było więc zgodne z broszurami propagandowymi przygo-
towanymi przez Oddział II dla żołnierzy Armii Czerwonej18, z tą 
wszakże różnicą, iż najczęściej były one pozbawione akcentów 
antysemickich (było to zrozumiałe ze względu na fakt, że adresa-
tami wspomnianych periodyków byli w dużym stopniu rosyjsko-
języczni Żydzi). Pewnym wyjątkiem były karykatury adresowane 
do żołnierzy Armii gen. Bułak-Bałachowicza, w których odwoły-
wano się do antysemickich klisz przy portretowaniu postaci Lwa 
Trockiego. Zwraca uwagę fakt, że duża część owych karykatur była 
dziełem najlepszych ówczesnych polskich rysowników „oddele-
gowanych” na ten „odcinek frontu” wojny propagandowej, takich 
jak Bogdan Nowakowski, Antoni Romanowicz czy Artur Szyk. 
Zwraca również uwagę styl oraz rymowany opis odwołujący się 
do popularnych w kulturze rosyjskiej łuboków. Fakty są jednak 
takie, że tego typu działania propagandowe nie przyniosły więk-
szych efektów. Fiaskiem zakończyła się próba budowy państwa 
ukraińskiego, Białorusini zachowali obojętność lub wręcz wrogość 
wobec państwa polskiego. Wielu przedstawicieli tych narodów 
w czasie wojny polsko-bolszewickiej uległo agitacji bolszewickiej 

18 Zob. K. Paduszek, op. cit., s. 113–114.
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i czynnie wystąpi przeciw Polakom19. Raczej niewielkie efekty 
dała również propaganda szerzona wśród jeńców bolszewickich 
w obozach. Co prawda ok. 25 tysięcy z nich wstąpiło do oddziałów 
sojuszniczych, jednak w późniejszych walkach jesienią 1920 roku 
wielu z nich przejdzie z powrotem na stronę bolszewicką20. Trak-
tat ryski ostatecznie przekreślił plany federacyjne Piłsudskiego 
oraz koncepcję budowy „trzeciej Rosji”. Polska wprawdzie obro-
niła swoją niepodległość, jednak już w roku 1939 ZSRR zajmie 
wschodnie tereny Polski pod hasłem wyzwolenia narodów ukraiń-
skiego i białoruskiego. Przytoczone w niniejszej publikacji pisma 
natomiast, nawet jeśli w ograniczonym czasie i miejscu spełniały 
swoją propagandową rolę, obecnie można rozpatrywać jedynie 
w kategoriach ciekawostki historycznej. Ω

19 Więcej na ten temat w: J. Szczepański, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolsze-
wickim 1920 roku, Warszawa-Pułtusk 2000, s. 275–283, 395–398, 453–469.

20 Tamże, s. 482.
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Helena Bławatska, ekscentryczna założycielka 
najbardziej wpływowego XIX-wiecznego ugrupowania 
ezoterycznego (Towarzystwa Teozoficznego), 
zdefiniowała credo magii w następujących słowach: 
„(…) istnieją w człowieku ukryte moce, które 
zdolne są uczynić z niego Boga na ziemi”1

Ów wiek XIX nacechowany był głębokim rozczarowaniem wobec 
religii tradycyjnych. W szczelinach rozbicia jednorodnego myśle-
nia, ukształtowanego poprzez funkcjonujące od stuleci doktryny 
religijne, pojawiało się natychmiast odrodzenie w nowych for-
mach religijności, zapewne będące wypadkową tęsknoty za mitem 
i sprzeciwem wobec „odczarowania świata”. Dało to asumpt do 
ponownego przypomnienia – czy też reinterpretacji – różnej pro-

1 Cytat za: S. Cranston, H.P.B. The Extraordinary Life & Influence of Helena Blavatsky Founder 
of the Modern Theosophical Movement, Michigan 1993, s. 132. 
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weniencji nauk ezoterycznych2 i okultystycznych3, a co za tym 

2 Ezoterykę zachodnią według koncepcji jednego z pierwszych jej badaczy, Antoine 
Faivre’a charakteryzują cztery istotne cechy, plus dwie mniej istotne, które nie muszą 
występować, są to: „(1) wiara w niewidzialny, pozaprzyczynowy układ odpowiedników 
pomiędzy widzialnymi i niewidzialnymi wymiarami kosmosu, (2) postrzeganie natury 
jako przenikanej i ożywianej boską obecnością albo siłą życiową, (3) koncentracja na 
wyobraźni religijnej jako mocy dającej dostęp do światów i poziomów rzeczywistości 
pośredniczących między światem materialnym a Bogiem (4) wiara w proces przemiany 
duchowej, dzięki której dochodzi do odnowy wnętrza człowieka i nawiązania przezeń 
ponownego związku z boskością. Dwie inne cechy, niemające charakteru obligatoryj-
nego, ale często pojawiające się w kontekście »ezoteryzmu« to: (1) wiara w podstawowe 
podobieństwo licznych czy nawet wszystkich tradycji duchowych, oraz (2) przekonanie 
o istnieniu mniej lub bardziej tajemnego przekazu wiedzy duchowej” („esotericism” 
[w:] Dictionary of Gnosis & Western Esotericism, red. W.J. Hanegraaff, Leiden 2006, s. 340). 
Wouter Hanegraaff wskazuje, iż koncepcja Faivre’a nie przystaje do zjawisk współcze-
snych, a jedynie do pewnych renesansowych i być może jeszcze osiemnastowiecznych 
zjawisk kulturowych, wykazując równocześnie „heurystyczną wartość” Faivre’owskich 
kategorii (tzn. niczego tak naprawdę nie wyjaśniają, ale są pomocne we wprowadzaniu 
w krąg pojęć, którymi tu trzeba operować) („esotericism” [w:] Dictionary…, op. cit., s. 340). 
Definiuje zatem Hanegraaff ezoterykę jako „wiedzę odrzuconą”, stając w opozycji do 
koncepcji Faivre’a, poprzez ukazanie owego mechanizmu odrzucenia, które w łonie pro-
testantyzmu „stopiły” luźne wcześniej wątki ezoteryczne w jeden, odrzucony właśnie 
wtedy kłąb idei (W. Hanegraaff, The Birth of Esotericism from the Spirit of Protestantism, 
[w:] „Aries” 10:2010, nr 2, s. 197–216). Powstało zatem nowe podejście uwolnione od 
kategoryzacji Faivre’a, zdefiniowane jako empiryczno-historyczne. Niezwykle trafnie 
ezoterykę dookreśla Maciej B. Stępień pisząc: „Jest to (zachodnia ezoteryka – Z.Ł.) zbiór 
idei ukształtowany przez zderzenie biblijnej i pogańskiej tradycji oraz długofalowe 
skutki tego spotkania, do którego należą wielorako powiązane ze sobą nurty religij-
no-filozoficzne o charakterze alternatywnym i dysydenckim w stosunku do głównego 
nurtu nauki i religii w kulturze zachodniej” (M. B. Stępień, Okultyzm. Studium ezoteryki 
zachodniej, Lublin 2015, s. 88).

3 Najogólniej rzecz biorąc, okultyzm to wiara w istnienie mocy tajemnych oraz uprawianie 
tajemnych nauk (m.in. astrologii, magii, alchemii, tajemnej medycyny i wróżbiarstwa). 
Skonstruowanie precyzyjnej definicji tego zjawiska nie jest jednak łatwe. W literatu-
rze naukowej dyskusja na ten temat wciąż trwa. Z jednej strony mamy więc definicję 
J.B. Rhine’a (okultyzm to „filozofowanie o rzeczach ukrytych” – hasło Occultism [w:] 
The Encyclopaedia Americana, New York 1963, t. XX, s. 609), a z drugiej – E.A. Tiryakiana 
(„okultyzm to celowe praktyki, techniki lub procedury, przenoszone na siły przyrody, 
przedmioty i osoby, wymagające wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności”). Na temat 
tej dyskusji pisze np. A. Mrozek-Dumanowska, Człowiek w labiryncie magii, Warszawa 
1990, s. 48. Jak słusznie zauważa J. Sieradzan, definicja okultyzmu jest tak płynna, iż to, 
co dla jednych badaczy jest okultyzmem dla innych oznacza satanizm czy ezoteryzm 
i na odwrót (J. Sieradzan, W kręgu pojęć: ezoteryzm, okultyzm, satanizm [w:] Ezoteryzm, 
okultyzm, satanizm w Polsce, red. Z. Pasek, Kraków 2005, s. 219). Najprostszą definicję 
terminu okultyzm znajdziemy we Francuskim słowniku Roberta, który podaje, iż jest to: 
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idzie pojawienie się ich indywidualnych, czy też zrzeszonych pod 
szyldem stowarzyszeń lub zakonów magicznych, propagatorów. 

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych w ówczesnej Polsce był 
Czesław Czyński (1858–1932), urodzony w Turzynku pod Raciąż-
kiem, długoletni przedstawiciel Zakonu Martynistów na Rosję 
i kraje słowiańskie, przyjaciel i uczeń jednego z najwybitniejszych 
luminarzy okultyzmu Gerarda Encausse’a (1865–1916), bardziej 
znanego pod swym ezoterycznym pseudonimem Papus. Człowiek 
pozujący na arystokratę (często przyjmujący różne nazwiska), 
oskarżony w najgłośniejszej medialnej sprawie dwudziestolecia 
międzywojennego o propagowanie satanizmu i doprowadzenie 
do samobójstw wśród swych uczniów. Krótką historię jego losów 
będzie stanowić niniejszy tekst. 

Pochodzący z wielodzietnej frankistowskiej rodziny, syn Józefa 
Czyńskiego i Matyldy z domu Sygietyńskiej, ze względu na udział 
rodziców w powstaniu styczniowym4 swe pierwsze lata życia spę-

„całość wiedzy tajemnej i praktyk z nią związanych” (R 6:877). Z czasem zamiast terminu 
„okultyzm” zaczęto stosować nowe określenia: „parapsychologia” i wreszcie „psycho-
tronika” (Z. Musiał, B. Wolniewicz, Psychotronika jako neookultyzm, „Studia Filozoficzne” 
1975, nr 7 [116], s. 155). Jednak wielu spośród spadkobierców okultyzmu, wywodzące-
go się z linii przekazu kultywowanych zwłaszcza w zakonach magicznych, tego typu 
określenia (psychotronika, parapsychologia) nie przypadły do gustu, zapewne również 
przez ich celowe konotacje stricte naukowe (psychotronika i parapsychologia miały być 
bowiem w swych założeniach nauką). Wykształcił się również termin pseudookultyzm 
(D. Fortune, Sane Occultism, London 1938, s. 7–8), którym to mieniący się „prawdziwy-
mi” okultystami nazywali „szarlatanów”, mających zarabiać pieniądze na naiwności 
łatwowiernych (spragnionych pokazów wyższych mocy, często będących zręcznymi 
oszustwami). Obecnie badacze ezoteryki zachodniej odnoszą się do terminu okultyzm 
na dwóch obszarach, typologicznym i opisowym. W sensie typologicznym „okultyzm” 
jest szerokim zbiorem praktyk, idei i nauk wywodzących się z doświadczeń prowadzo-
nych na gruncie magnetyzmu zwierzęcego (mesmeryzmu) i spirytyzmu. W znaczeniu 
opisowym będzie to pewien zbiór ezoteryzmów propagowany poprzez E. Leviego i jego 
naśladowców pod szyldem l’occultisme (W.J. Hanegraaff , hasło Occult/Occultism [w:] Dic-
tionary, op. cit., s. 888). Ma rację M.B. Stępień, iż różnicy znaczeniowej pomiędzy ezotery-
ką, a okultyzmem mającej leżeć w ujęciu analogicznym jak pomiędzy teorią a praktyką, 
nie udało się jak dotąd wykazać (M.B. Stępień, op. cit., s. 156–157).

4 Udział Józefa Czyńskiego w powstaniu potwierdza S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, 
Warszawa 1983, s. 572, natomiast o działaniach konspiracyjnych Matyldy Czyńskiej zob.: 
J. Biechoński, Jedna z wielu, [w:] „Kronika Powszechna”, R.4, nr 5/1.02.1913, s. 91. 
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dza w Paryżu, uczęszczając do słynnej Szkoły Polskiej w Paryżu, 
tzw. Batignolskiej5. Polityczna odwilż sprowadza rodzinę Czyń-
skich do Galicji, znający dobrze język francuski Czesław szu-
ka zajęcia w różnych miastach nauczając francuskiego w Stryju, 
Jarosławiu i Krakowie. Będąc również praktykantem w Księgarni 
Polskiej we Lwowie, zaczytywał się – jak twierdzą jego współpra-
cownicy6 – w dziele Carusa Lavatera Zasady fizyognomiki i freno-
logii: wykład popularny o poznawaniu charakteru z rysów twarzy 
i kształtów głowy. Kształtując swój młody światopogląd, wyraźnie 
kierował się w stronę dyscyplin naukowych odbieranych jednakże 
już naówczas jako swoiste obrzeża, swego dalszego istnienia nie-
pewne, a dotychczas trwające tylko ze względu na brak aparatury 
badawczej mogących je w pełni zdyskredytować. Świadczą o tym 
pierwsze broszury jego autorstwa: Nauka „Volapuk’a” w 12–stu 
lekcjach przez Cz. Czyńskiego (1887); Grafologia, podręcznik do roz-
poznawania z pisma stanu moralnego osób, tychże zdolności i skłon-
ności towarzyskich (1888); O suggestji hypnotycznej w pedagogice 
według sprawozdania z kongresów naukowych w Tuluzie i Nancy 
(1886–1887) (1889); O najnowszych systemach badań człowieka na 
podstawie grafologji, fizyognomonji, frenelogji, chiromancji czy fizy-
ologji ręki itd. (1890).

Po roku 1890 jego zainteresowania radykalnie intensyfikują 
się wokół hipnozy, zjawisk mediumicznych, okultyzmu i ezote-
ryki. Koresponduje i bierze udział w kursach najwybitniejszych 
badaczy hipnozy tamtych lat (ukończył kurs hipnoterapii doktora 
Julesa Bernarda Luysa). Peregrynuje po wielu miastach z pokaza-
mi hipnozy i rzekomo odkrytą przez siebie metodą leczniczą z jej 
użyciem. Nadaje sobie tytuł doktora (z braku nigdy nie ukończo-
nych, ale rozpoczętych studiów, nie może takiego w żaden sposób 
posiadać), by w swej publikacji z 1890 roku, atakowany za swe 
pokazy przez wiele środowisk, a przede wszystkim przez leka-

5 L. Hass, W ujarzmionej stolicy – bez loży (1831–1905), [w:] „Ars Regia”, 1994, 3/3–4 (8–9), 
s. 83. 

6 O Czesławie Czyńskim, „Kurier Lwowski” nr 13, Lwów 13. I. 1895 r., s. 3. 
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rzy, pisać: „Hipnotyzm jest środkiem leczniczym, dobrym i zba-
wiennym, wie o tym świat lekarski za granicą. Ja w tym kierunku 
mam specjalne wykształcenie jakiego żaden z tutejszych lekarzy 
nie ma – a więc przed kim mam zdawać egzamin z mojej nauki, 
kto jest kompetentnym zadawać mi pytania w tej mierze? Na to 
odpowiedzi nikt nie znajdzie – ale natomiast nasuwa się logicz-
ny wniosek: Którykolwiek z naszych lekarzy chciałby hipnotyzm 
zastosować jako środek leczniczy, powinien bezwarunkowo pod-
dać się ścisłemu egzaminowi. Ponieważ na razie dr Ochorowicz 
i ja jesteśmy jedynymi w Polsce specjalistami nauk hipnotycznych, 
przeto do nas należy egzaminować lekarzy i wydawać świadec-
twa uzdolnienia”7. Powołuje się tu celowo na wielkiego polskiego 
naukowca, badacza hipnozy i mediumizmu, Juliana Ochorowicza 
(1850–1917), z którym wymienił kilka zdawkowych lisów, a któ-
rego prawdopodobnie nigdy osobiście nie poznał, celem uwiary-
godnienia swych „badań” i osoby. 

Do szerokiego grona publiczności nazwisko Czyński docie-
ra za sprawą skandalu związanego z rzekomym uwiedzeniem 
hipnotycznym. Rozkochawszy w sobie arystokratkę, baronównę 
Hedwigę von Zedlitz (1855–1922) finguje (jest bowiem formal-
nie żonaty z inną kobietą) dnia 8 lutego w Hotelu Europejskim 
w Monachium ślub, którego podwaliną są niemałe włości i pie-
niądze wybranki. Ponieważ rodzina Hedwigi jest również bez-
kreśnie zainteresowana jej majątkiem, rusza proces mający swe 
echa literackie w całej niemal Europie. Czyński oskarżony jest 
w nim o stosowanie hipnozy względem swej partnerki celem jej 
uwiedzenia. Biegli jednakże nie są tu jednomyślni, co od zarzutu 
owego uwiedzenia pod wpływem hipnozy Czyńskiego uwalnia, 
spędza za to kilka lat w więzieniu skazany za oszustwo (brak roz-
wodu przed ślubem)8. 

7 Czesław Czyński, O najnowszych systemach badań człowieka na podstawie grafologji, fizy-
ognomonji, frenelogji, chiromancji czy fizyologji ręki itd., Kraków 1890, s. 26. 

8 Na temat procesu zob.: Z. Łagosz, Czesław Czyński – uwodziciel hipnotyczny, [w:] Antropo-
logia Miłości, t. VII, Miłość czarowna, red. B. Płonka-Syroka, K. Marchel, A. Syroka, Wrocław 
2015, s. 157–168.
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Po czasie spędzonym w więzieniu (znosi go bardzo ciężko, 
podejmując próbę samobójstwa), udaje się do Petersburga, 
gdzie rozpoczyna się złoty wiek jego działalności. Wraz ze swym 
mistrzem, wspomnianym już Papusem, propaguje ezoteryczny 
system zwany martynizmem, bywając częstym gościem na dwo-
rze carskim. Mieszkając w samym centrum Petersburga, w pobli-
żu Zaułku Kołokolnego, organizuje seanse ze słynnym polskim 
medium Janem Guzikiem (1875–1928), na które zapraszani są 
między innymi G. von Mebes i N. Roerich9. Odwiedza go rów-
nież książę Mikołaj Jusupow, będący wielkim wrogiem Raspu-
tina (Czyński miał z tymże rywalizować o władzę nad duszami 
carów). Jak twierdzi Douglas Smith, początkowo książę – by nie 
zostać zdemaskowanym – pojawiał się u Czyńskiego w przebra-
niu. W późniejszym okresie dzięki rzekomo trafnym przepowied-
niom, Czyński stał się nauczycielem Jusupowa10. 

Wykładnią ezoterycznej wiedzy, który to zawładnął umysłami 
wielu renomowanych osobistości ówczesnego świata, był wspo-
mniany już kilkukrotnie martynizm. System a raczej prąd ideowy 
powstały pod wpływem pism Louisa Claude’a de Saint-Martina 
(1743–1803) i dwóch innych protoplastów: Martineza de Pasqu-
ally’ego (1727–1775) i Jeana Baptiste’a Willermoza (1730–1824), 
zwany już wówczas martynizmem, stanowił swoisty konglome-
rat przenikających się idei filozoficznych i ezoterycznych. Każdy 
w wyżej wymienionych kodyfikatorów wnosił do martynizmu 
poszczególne składowe systemu: teurgię i magię (de Pasqually), 
masońską kodyfikację (Willermoz) i chrześcijańską mistykę i gno-
zę (de Saint-Martin)11. Ważką rolę odgrywały tu również wątki 
wywodzące się z tradycji kabalistycznej, jednakże w znacznym 
stopniu przetworzone, a zatem różniące się od kabały klasycznej. 
Mieczysława Sekrecka uważała martynizm za przejaw „trzeciej 

9 Z. Łagosz, Punar Bhava. Czesław Czyński i Aleister Crowley w świetle XX wiecznej tradycji 
ezoterycznej, Gdynia-Kraków 2016, s. 135. 

10 D. Smith, Rasputin, Warszawa 2018, s. 227. 
11 Z. Łagosz, Martynizm Papusa – Gerard Encausse jako kontynuator ezoterycznej tradycji, [w:] 

„Studia Religiologica”, 2014, Tom 47, Numer 3, s. 225–236.
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drogi”, a zatem przejaw szukania własnego miejsca między reli-
gijnością tradycyjną, a filozofią oświeceniową12. Był zatem ów 
system ściśle chrystocentryczny, ale zdecydowanie antyklery-
kalny; ezoteryczny, ale główne odnośniki rytuałów czerpały ze 
struktury aniołów i archaniołów chrześcijańskich. Należy również 
podkreślić, iż mimo identyfikowania wielu ezoterycznych koncep-
cji pod wspólnym szyldem, do czasów G. Encausse’a martynizm 
sensu stricto nie istniał. Istnieli natomiast teoretycy ezoteryzmu 
inspirujący jego właściwego twórcę (Papus). Stłoczył on pod szyl-
dem „martynizmu” wiele całkowicie niekompatybilnych ze sobą 
ezoterycznych systemów, spajanych wyłącznie przez: a) język 
francuski, b) predylekcję dla (lub chociaż neutralność w stosun-
ku do) kilku centralnych idei teozofii chrześcijańskiej, takich jak 
np. idea reintegracji (sięgająca korzeniami neoplatonizmu i sta-
rożytnego hermetyzmu), oraz c) papier, na którym Papus dru-
kował swoje dzieła13. 

Z owym „odrodzonym” czy też „nowym” martyznizmem zapo-
znał Czyńskiego mistrz Papus, nadając mu wysokie stopnie wta-
jemniczenia i ezoteryczne imię „Punar Bhava”. 

W październiku 1910 roku otrzymał pierwsze zaproszenie od 
cara. Podczas odwiedzin w carskim pałacu, ubrany w ceremonial-
ne szaty, z mieczem w ręku i w zakreślonym magicznym kręgu, 
przywoływał ducha Mikołaja II, który przepowiedział rzekomo 
wielką wojnę i wielki chaos w imperium14. Od tej pory był regu-
larnym gościem na dworze, gdzie w 1911 roku przeprowadził 
seans z Guzikiem. Jako zaufany cara (rywalizował o wpływy 

12 M. Sekrecka, Louis-Claude de Saint-Martin, Filozof Nieznany w świetle krytyki, [w:] „Kwar-
talnik Neofilologiczny”, 1965, t. 2., s. 65. 

13 Zob. J.-F. Var,(hasło) Martinism. First Period, [w:] Dictionary…, s. 770–779; Idem, (hasło) 
Pasqually, Martines de, [w:] Dictionary…, s. 931–936; Idem, (hasło) Willermoz, Jean-Bap-
tiste, [w:] Dictionary…, s. 1170–1174; A. McCalla, (hasło) Saint-Martin, Louis-Claude de, [w:] 
Dictionary…, s. 1024–1031; J.-P. Laurant, (hasło) Papus, [w:] Dictionary…, s. 913–915; Idem, 
(hasło) Saint Yves d’Alveydre, Joseph Alexandre, [w:] Dictionary…, s. 1031–1032; M. Introvi-
gne, (hasło) Martinism. Second Period, [w:] Dictionary…, s. 780–783; L. Toth, (hasło) Gnostic 
Church, [w:] Dictionary…, s. 400–403.

14 A. Kolpakidi, Okkultnyje siły SSSR, Sankt Petersburg 1998, s. 127.
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z G. Rasputinem), Czyński posługiwał się wpływami na dworze, 
przeprowadzając seanse magii i spirytyzmu, hipnozy i uzdrawia-
nia. Co więcej zgromadził wokół siebie wielu uczniów, których 
nauczał spirytyzmu i magii. Dzięki bliskim stosunkom z carem, 
poznał najważniejsze osoby w kraju, co bezpardonowo wykorzy-
stał, o czym można przeczytać w policyjnej notatce: „W ciągu dnia 
odwiedzają go różne osoby, należące przede wszystkim do klasy 
średniej – choć zdarzają się także osoby zamożne, które tytułują 
go profesorem, doktorem lub chiromantą. Podczas seansów spiry-
tystycznych posługiwał się on, między innymi, kaliską mieszczan-
ką Machowską, płacąc jej za seanse, podczas których ona czyniła 
i tworzyła to, co wcześniej nakazywał jej Czyński. Oprócz tego, 
Czyński przyjmuje na siebie wypełnianie za pieniądze wszystkich 
poleceń, posługując się pomocą osób trzecich. Tak więc mąż wspo-
mnianej Machowskiej, kaliski mieszczanin Seweryn Nikołajewicz 
Machowski (ul. Żukowskiego dom nr 18) na polecenie Czyńskie-
go śledził hrabiego Iwana Iwanowicza Graciadiej -Kiriłłowa (Kan. 
Jekaterinskij, d. nr 52) w celu stwierdzenia, z kim ten ostatni 
utrzymywał kontakty, które to informacje były potrzebne księżnej 
Szczetininej; później tenże Machowski, z polecenia Czyńskiego, 
obserwował sędziego wojskowego w Warszawie Grigorija Grigo-
riewicza Peretca, który zamieszkiwał w Petersburgu (Dmitrowskij 
Piereułok, d. nr 7) u jakiejś damy bez zameldowania. W końcu 
z prośbą o pomoc zwrócił się do Czyńskiego hrabia Aleksiej Ana-
tolewicz Orłow-Dawydow (Anglijskaja Nabierieżnaja dom nr 20); 
szantażował go belgijski poddany Bernard Leoravaudt, próbują-
cy wymusić za coś od grafa 100 tys. rubli. Wyraziwszy gotowość 
udzielenia hrabiemu pomocy w zakończeniu szantażu, Czyń-
ski rozdął tę sprawę, oświadczając hrabiemu, że przygotowy-
wany jest napad na niego, i rekomendował mu wspomnianego 
Machowskiego jako ochroniarza. Ten ostatni, jakoby w celach 
ochrony, zawsze wystawał u wejścia do domu hrabiego, i hra-
bia Orłow-Dawydow niejednokrotnie, wsiadając do powozu lub 
podjeżdżając do domu, widywał Machowskiego w okolicach swo-
jego domu. W tym samym celu uchronienia hrabiego Orłowa -  
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-Dawydowa przed szantażem Leoravaudta Czyński, otrzymaw-
szy od hrabiego kilka tysięcy rubli, jeździł do Paryża; w ślad za 
nim przybył i sam hrabia Orłow-Dawydow, który, przekazawszy 
sprawę jednemu z najlepszych adwokatów Paryża, przekonał się 
tam, że Czyński również jest szantażystą, umiejętnie wymusza-
jącym od niego pieniądze. Wszystko to działo się około półtora 
miesiąca temu, przy czym obecnie hrabia Orłow-Dawydow nie 
utrzymuje żadnych kontaktów z Czyńskim”15.

Mocne działania propagandowe i znajomości z dworem car-
skim skutkują powstawaniem nowych lóż. Na lata 1909–1910 
datuje się zawiązanie lóż w Petersburgu („Sfinks” i „Apołłonij 
z Tijany”), loży we Władymirze, przeniesioną później do Moskwy, 
oraz loży w Kijowie („św. Andriej Pierwozwanny”). Przywództwo 
owych zostaje nadane prominentnym politykom, a ich szeregi 
zasilają znani pisarze i artyści. Prócz złaknionych „wiedzy tajem-
nej” dusz, Czyński przyciąga również uwagę carskiej Ochrany, 
podejrzewany o szantażowanie wpływowych osób z carskiego 
dworu. Swym „nauczaniem” czy też zręcznymi intrygami dora-
bia się sporego majątku Koczewo (st. Poczt. Borosiwo – Sulekoje 
w guberni nowogrodzkiej), do którego to w 1911 roku zostaje kar-
nie zesłany. Przyczyną owego stanu rzeczy jest uwiedzenie jednej 
z dam dworu i – z dużym prawdopodobieństwem – wyciągnięcie 
z niej informacji tyczącej nadchodzącego wybuchu I wojny świa-
towej, które to jako jasnowidz obwieszcza w prasie rosyjskiej16. 

By nie stracić życia salwuje się ucieczką do Warszawy (w Rosji 
za pośrednictwem swych uczniów rozgłasza informację o swojej 
śmierci), gdzie ścigany przez służby cara symuluje obłęd lokując 
się w Tworkach. Gdy jego poszukiwania ustają, znów wchodzi 
na salony ówczesnej stolicy, rozpowszechniając w dalszym ciągu 
nauki martynizmu. Przyciąga osoby z różnych środowisk – głów-

15 Notatka Szefa specjalnego oddziału departamentu policji z kwietnia 1911 r. (SARF, f.102 1905 
d.12, str.2. L.149–151ob 3. cd.), za: O. Płatonow, Tainaja istorja masonstwa 1731–1996, wyd. II 
popraw., Moskwa 1996, s. 593.

16 Z. Łagosz, Czesław Czyński. Czarny adept, Warszawa 2017, s. 128–129. 
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nie inteligenckich – dbając szczególnie o pozyskiwanie młodzieży 
akademickiej. 

W roku 1926 w łonie polskiego martynizmu następuje rozłam. 
Grupa uczniów pisze list do władz w Lyonie, wytykając Czyńskie-
mu sposób postępowania nielicujący z powagą tytułu17. Nieste-
ty pomimo szeroko zakrojonej kwerendy nie udało się po dzień 
dzisiejszy uzyskać odpowiedzi na pytanie jaką treść rzeczony list 
zawierał. Następstwem owych wydarzeń było powstanie schizmy 
wśród członków zakonu. Czyński wraz z grupą swych wiernych 
uczniów zakłada Ordo Albi Orientis, zakon zbliżony nazwą (nie 
wiemy jakie prace były tam prowadzone) do Ordo Templi Orien-
tis, do którego Czyński z dużym prawdopodobieństwem nale-
żał18. Czym było O.A.O., jakie nauki wykładało oraz jaka była jego 
liczebność jest przedmiotem badań.

Rok 1930 to wybuch niezwykle głośnej „afery satanistów”. 
Wydarzeń celowo sprokurowanych przez Stanisława Wotow-
skiego19, na kanwie kilku samobójstw (jeden z samobójców był 
uczniem Czyńskiego), mających na celu całkowite zdyskredytowa-
nie w oczach opinii publicznej osoby Czyńskiego i jego działalno-
ści na kanwie reprezentowanych zakonów (O.A.O. i martynistów). 
Owe zabiegi przyniosły zakładany skutek, jednak – pomimo 
nawoływań prasy – do wytoczenia procesu przeciwko Czyńskie-
mu nigdy nie dochodzi (brak wystarczających dowodów). 

Opuszczony, samotny i mentalnie rozbity Czyński usuwa się 
w cień, prowadząc niezwykle ascetyczny tryb życia. Namaszczo-
ny ostatnim sakramentem umiera w 1932 roku, a wraz z nim 
polski zakon martynistów, który aż po dziś dzień nie zdołał się 
odrodzić. Ω 

17 J. Czarnomski, Dzieje masońskiego bractwa Martynistów, [w:] „Słoneczniki” nr 2/1933, s. 6. 
18 Na temat Zakonu O.T.O. oraz prawdopodobnej adherencji Czyńskiego zob.: Z. Łagosz, 

Czesław Czyński a Ordo Templi Orientis – poszlakowa próba ukazania domniemanej adheren-
cji w zakonie tajemnym, [w:] I. Trzcińska, A. Świerzowska (red.) Wyobraźnia w kulturze. 
Duchowość, sztuka, literatura s. 115–129.

19 Na temat „afery satanistów” zob.: Z. Łagosz, Sekta Diabła, powieść S.A. Wotowskiego jako 
mitotwórcza koncepcja realnych wydarzeń „procesu satanistów”, [w:] „Fronda Lux” nr 80/2016, 
s. 234–253.



KULISY NIEUDANEJ 
UCIECZKI STEPANA 

Z ZAKŁADU KARNEGO 
WE WRONKACH (1938)

Tomasz Krok



Stepan Bandera – urodzony w 1909 roku terrorysta i jeden z głównych 
ideologów ukraińskiego nacjonalizmu – już od czasów młodości zwią-
zany był z podziemnymi szowinistycznymi organizacjami ukraińskimi: 
Ukraińską Wojskową Organizacją oraz Czarnym Tryzubem, z którymi 
sympatyzował, będąc jeszcze uczniem gimnazjum. W 1929 roku w wieku 
20 lat wstąpił do Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, gdzie 3 lata póź-
niej został referentem propagandy w Egzekutywie Krajowej (Małopolska 
Wschodnia) oraz stał się odpowiedzialny za „akcję antymonopolową”, 
mającą uszczuplić dochody państwa polskiego z akcyzy. Awans Bandery 

w OUN posuwał się błyskawicznie; już w 1933 roku objął kierownictwo 
Egzekutywy Krajowej, rozwijając działalność terrorystyczną organizacji, 
w tym w szczególności terror indywidualny, skutkujący licznymi zabój-
stwami politycznymi. Wśród nich można wymienić morderstwo pol-
skiego polityka i zwolennika pojednania polsko-ukraińskiego Tadeusza 
Hołówki czy zabójstwo dyrektora ukraińskiego gimnazjum akademickie-
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go we Lwowie Iwana Babija, a przede wszystkim udany zamach na życie 
ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, dokonany w dniu 
15 czerwca 1934 roku w Warszawie przed Klubem Towarzyskim przy ul. 
Foksal. Pieracki został trzykrotnie trafiony w tył głowy przez młodego 
mężczyznę, któremu pomimo pościgu udało się zbiec. 

Początkowo o zamach podejrzewani byli członkowie Obozu Naro-
dowo-Radykalnego, gdyż resort kierowany przez Pierackiego zamknął 
drukarnię, w której odbijany był organ ONR „Sztafeta”. Było to jednak 
mało prawdopodobne, zważywszy na fakt, iż przed swoją śmiercią Pie-
racki zdradzał swoją fascynację nacjonalizmem, a nawet podejmował 
rozmowy z członkami Obozu Narodowo-Radykalnego, próbując nakłonić 
narodowców do współpracy z rządem. 

Już 17 czerwca, dwa dni po zbrodni, prokuratura badająca sprawę 
mogła jednak z całą pewnością potwierdzić odpowiedzialność ukra-
ińskich nacjonalistów. Stało się tak za sprawą materiału wybuchowe-
go (puszki), który wypadł podczas ucieczki zabójcy Pierackiego. Był on 
skonstruowany w identyczny sposób, co pociski bombowe znalezione 
w Krakowie w pokoju ukraińskiego studenta Jarosława Karpyńca, aresz-
towanego niedawno za przynależność do OUN. 

Organom ściągania udało się namierzyć osobę odpowiedzialną za 
kontakt z zamachowcami. W tym celu wysłano do Gdańska (gdzie pod 
kierownictwem Andrzeja Fedyny działała ekspozytura OUN) funkcjo-
nariusza policji ze Lwowa, przodownika Józefa Budnego, świetnie roze-

znanego w zagadnieniach związanych z ukraińskim nacjona-
lizmem. 22 czerwca Budny zauważył w towarzystwie Fedyny 
mężczyznę posługującego się językiem niemieckim, którego 
wygląd odpowiadał rysopisowi mordercy Pierackiego, który 
wsiadł na statek płynący do Niemiec. Wieczorem zaalarmo-
wana przez Budnego centrala poinformowała polski MSZ, 
który postanowił natychmiast zareagować. Dyrektor departa-
mentu politycznego w resorcie Tadeusz Schaetzel zadzwonił 

do ambasadora Józefa Lipskiego w Berlinie z poleceniem interwencji 
u władz niemieckich i zażądania pojmania, następnie wydania wskazane-
go mężczyzny jako podejrzanego o zabójstwo polskiego ministra. Lipski 
zwrócił się wprost do gestapo i zażądał od dyżurnego oficera zatrzyma-

dla nikogo nie było 
tajemnicą, że niemcy 

wspierali politycznie 
oraz finansowo 

ukraińskie organizacje 
polityczne 
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nia odpowiadającemu rysopisowi podejrzanego, który znajdował się na 
statku płynącym do Niemiec. 

Zatrzymany miał przy sobie niedawno wystawiony przez Konsulat 
Generalny Rzeszy niemieckiej w Gdańsku dowód osobisty, wydany na 
nazwisko „Eugen Skyba”. Tak naprawdę nazywał się on Mykoła Łebed i był 
jednym z czołowych liderów OUN-u. Niemcy przewieźli go do Berlina, 
a ambasador Lipski od samego Heinricha Himmlera zażądał jego ekstra-
dycji. Dla nikogo nie było tajemnicą, że Niemcy wspierali politycznie oraz 
finansowo ukraińskie organizacje polityczne, które pełniły dla nich rolę 
destabilizatora w Rzeczypospolitej, a także przyszłego sojusznika w woj-
nie ze Związkiem Sowieckim. Niemcy były ponadto w szczególnie deli-
katnej sytuacji. Zabójstwo zostało dokonane zaledwie w kilka godzin po 
odjeździe z Warszawy ministra Josepha Goebbelsa, którego witał i żegnał 
w Warszawie właśnie Pieracki. Po kilkugodzinnych pertraktacjach Łebed 
został przewieziony specjalnym samolotem LOT-u prosto do Warszawy.

Dziś wiemy, że przygotowania do zamachu rozpoczęły się już w 1933 r. 
gdy do Warszawy przyjechał właśnie sam Łebed, który przeprowadzał 
rozpoznanie w stolicy. Na odwołanie zabójstwa w 1934 roku nalegali 
Niemcy, a miało to związek z polepszeniem stosunków polsko-niemiec-
kich po dojściu do władzy Adolfa Hitlera. Do zamachu doszło jednak za 
sprawą nacisków radykalnej grupy „młodych” z OUN ze Stepanem Ban-
derą na czele.

25-letniego Banderę zatrzymano w związku z ciążącymi na nim zarzu-
tami o pomoc w przygotowaniu zamachu na Pierackiego, inspirowa-
niu innych zbrodni popełnionych na terenach Wschodniej Małopolski, 
a przede wszystkim za przynależność do nielegalnej organizacji, która – 
jak głosiło oskarżenie – dążyła do „[…] oderwania od Państwa Polskiego 
jego południowo-wschodnich województw”. Postawiono mu zarzuty 
i wraz z 12 osobami, pośród których nie znalazł się jednak morderca Pie-
rackiego (Hryhorijowi Maciejce udało się ukryć we Lwowie, skąd zbiegł 
do Czechosłowacji, a następnie do Argentyny, gdzie zmarł w 1966 roku), 
przystąpił do procesu, który rozpoczął się 18 listopada 1935 roku przed 
Sądem Okręgowym w Warszawie.
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Rozprawa przypadła na czas, w którym w Polsce doszło do poważ-
nych zmian w stosunkach z mniejszością ukraińską. Marian Zyndram-
-Kościałkowski, który został nowym ministrem spraw wewnętrznych po 
Leonie Kozłowskim sprawującym przejściowo tę funkcję, podpisał ugodę 
z przedstawicielami Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokra-
tycznego, w wyniku czego partia ta z sukcesem wzięła udział we wrześnio-
wych wyborach parlamentarnych (1935). Poskutkowało to wniesieniem 
projektu ustawy, która poprzez amnestię zamieniała karę śmierci na karę 
dożywotniego więzienia, objęła ona oskarżonych w sprawie o zabójstwo 
Pierackiego. Bandera i Łebed skazani zostali na karę śmierci, która ze 
względu na amnestię została złagodzona na dożywocie. W tym samym 
czasie, od dnia 25 maja do 27 czerwca, odbyła się przed sądem przysię-
głych we Lwowie rozprawa przeciw 23 oskarżonym o zdradę stanu i sze-
reg zamachów na czele z Banderą. Wyrokiem sądu lwowskiego został on 
skazany siedmiokrotnie na karę dożywotniego więzienia. 

Bandera początkowo został umieszczony w więzieniu na Mokotowie, 
następnie w Więzieniu Ciężkim na Świętym Krzyżu, gdzie miała zostać 
podjęta pierwsza próba jego odbicia, o czym pisał biograf ukraińskie-
go nacjonalisty Grzegorz Rossoliński-Liebe: „Plan ten przewidywał ulo-
kowanie dwóch członków OUN przebranych za mnichów w klasztorze 
sąsiadującym z więzieniem. Zakładano, że przebrani nacjonaliści wydo-
staną go przez klasztor i uciekną z nim do lasu. Jednak strażnicy więzien-
ni i policja z pomocą swoich konfidentów odkryli ten plan i zatrzymali 
operację uwolnienia Bandery na jej początkowym etapie, bez zwracania 
uwagi opinii publicznej na ten incydent”. Wobec tych wydarzeń Banderę 
postanowiono przenieść do więzienia we Wronkach – zakładu karnego 
o wyższych standardach bezpieczeństwa, gdzie OUN również podjął 

próbę uwolnienia swojego lidera.

Jak wspominał po latach oskarżyciel w procesie Pierackiego 
Władysław Żeleński w artykule Zabójstwo Ministra Pierackie-
go opublikowanym w 1973 r. na łamach paryskich „Zeszytów 
Historycznych”: „W roku 1938 miałem w rękach akta sprawy 

wyrokiem sądu 
lwowskiego został on 

skazany siedmiokrotnie 
na karę dożywotniego 

więzienia 
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związanej z udaremnionym w zarodku przygotowaniem do ucieczki Ban-
dery z więzienia we Wronkach. O ile pamiętam, próba nie miała poważ-
nego charakteru”. O tym, jaki miała „charakter” i czy istniały jakikolwiek 
szanse jej powodzenia, możemy się dowiedzieć analizując akta sprawy 
prowadzonej przez Komendę Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej 
oraz Samodzielny Referat Informacyjny Oddziału II SG WP, działający 
przy VII Dowództwie Okręgu Korpusu w Poznaniu.

*

1 sierpnia 1938 roku do Komendy Obwodu Straży Granicznej we Wronkach 
zgłosił się informator z Szamotuł (Wielkopolska) Jan Miłek, który stwier-
dził, że 10 lipca przyszedł do niego były strażnik więzienia we Wronkach, 
gdzie przebywał Stepan Bandera – Piotr Zaborowski, który zaproponował 
mu współudział w uwolnieniu lidera OUN z Więzienia Izolacyjnego we 
Wronkach. We wspólnych rozmowach twierdził on, że przekupił jednego 
ze strażników więziennych – Wincentego Kujawskiego – w celu wypusz-
czenia Bandery z aresztu za 50 tysięcy złotych. Miłkowi zlecił natomiast 
zorganizowanie transportu zbiega, który miał zostać przetransporto-
wany do granicy polsko-niemieckiej pod legendą rzekomego przemytu 
kokainy. Jak zeznał Miłek: „Mnie natomiast [Zaborowski] prosił, abym 
wynalazł jakąś taksówkę, która by za jakieś 300 zł podjęła się wywieźć 
do granicy niemieckiej uwolnionego więźnia. Przy tem obiecał mi odpo-
wiednie wynagrodzenie. Również mówił mi abym wyszukał odpowied-
niego człowieka, który ułatwiłby więźniowi przejście do gra-
nicy do Niemiec, dodając że o cenie nie będzie się mówić, co 
zrozumiałem, że ile zażąda dany osobnik za przeprowadzenie 
przez granicę, to mu zapłaci”. Jak Zaborowski zapewnił Miłka: 
„Niemcy na przyjęcie wykradzionego więźnia [byli] już przygo-
towani”. Podczas rozmów z Miłkiem, Zaborowski przyznał, że 
nie będzie to jego pierwsza robota dla OUN, ponieważ od kilku miesięcy 
pełnił już rolę kuriera, który woził dla organizacji pieniądze i dokumenty 
po całej Polsce.

Początkowo podkomisarz Komendy Obwodu Straży Granicznej we 
Wronkach – Majewski – uznał sprawę za wymysł, jak brzmiał meldunek 
do Komendanta Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej: „Sprawę 

grupa członków oun 
postanowiła go wykraść 
z więzienia, robią to 
zupełnie prywatnie 
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nadaną przez Miłka, mimo polecenia brania w niej udziału uważano za 
wątpliwą i zmyśloną przez Miłka. Wątpliwość tą nasuwało to, iż wiado-
mym mi było, że w więzieniu izolacyjnym we Wronkach nie odsiadują 
kary więzienia więźniowie polityczni i przypuszczano raczej, że Miłek ma 
jakiś osobisty ukryty osobisty cel, podając tą aferę do tut. K. Ob. Chcąc 
jednak upewnić się czy taka afera jest możliwa sprawdzono drogą poufną 
czy podany przez Miłka więzień odbywa karę więzienia we Wronkach”. 
Wkrótce potwierdzono, że w więzieniu faktycznie znajduje się Bandera. 
Sam Miłek, który miał pracować w więziennictwie, a którego to zwol-
niono – jego zdaniem niesłusznie – swym czynem chciał udowodnić, 
że był niewinny. Jak tłumaczył, nie zgłosił sprawy do policji, a do Straży 
Granicznej, ponieważ nie miał do tej pierwszej zaufania. Jak brzmiała 
treść jednego z raportów: „[…] [Miłek] nie ufa, że Policja utrzyma tajem-
nicę i sprawę potrafi należycie zlikwidować, jak również nie ufa, że jego 
nazwisko policja utrzyma w tajemnicy”. 

Co ciekawe według wspomnień jednego członków OUN Zynowija 
Knysza, akcję próbowano przeprowadzić pomimo sprzeciwu członków 
organizacji: „Spotkałem się z Romanem Szuchewyczem1, który poinfor-
mował mnie, że Banderę przewieziono do Wronek, grupa członków OUN 
postanowiła go wykraść z więzienia, robią to zupełnie prywatnie, pienią-
dze ma przywieźć do Gdańska specjalny łącznik z emigracją w Ameryce. 
Krajowy Zarząd do sprawy nic nie ma, odniosłem wrażenie, że Zarząd 
jest nawet przeciwny całej akcji, nie wahałem się jednak ani chwili, gdy 
trzeba przyjaciela wyciągnąć z więzienia, to nie czas na zastanowienia 
się”. Ówczesny przewodniczący Krajowej Egzekutywy OUN Lew Rebet nie 
wyraził zgody na akcję, najprawdopodobniej obawiając się prowokacji 
polskiej policji, w wyniku której mógł zginąć Bandera.

1 Roman Szuchewycz (1907 - 1950) – działacz Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, prze-
wodniczący referatu bojowego Krajowej Egzekutywy Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów, przewodniczący Krajowej Egzekutywy OUN-B na Generalne Gubernatorstwo, 
kapitan 201 batalionu Schutzmannschaft, generał i naczelny dowódca Ukraińskiej 
Powstańczej Armii, przewodniczący Sekretariatu Generalnego Ukraińskiej Głównej 
Rady Wyzwoleńczej.
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Straż Graniczna postanowiła poinformować o planowanej akcji 
Oddział II Sztabu Generalnego WP, tj. Samodzielny Referat Informacyj-
ny działający przy VII Dowództwie Okręgu Korpusu w Poznaniu, który 
miał plan, aby użyć Miłka jako „przynętę” w celu aresztowania organizato-
rów odbicia Bandery. Jak głosił meldunek szefa Samodzielnego Referatu 
Informacyjnego majora Leonidasa Szumskiego do centrali Oddziału II: 
„Wobec tego uzgodniliśmy dalszy plan działania, a to: – Początkowo 
żadnych innych władz nie wtajemniczać. Plan działania przedstawiony 
przez inspektora Świderskiego oraz dyrektywy udzielone przez niego 
informatorowi – utrzymać, a to: – Informator ma się zgodzić na wszelkie 
propozycje przez nich wysuwane, a o wszystkim natychmiast donosić. 
Przewodnik będzie mu dostarczony, z którym zostanie skontaktowany 
w dniu 2.VIII. br. Taksówkę ma zamówić sam informator”.

Inspektor Gustaw Świderski, który nadzorował sprawę z ramienia 
Straży Granicznej, do roli przewodnika mającego odegrać swoją rolę przy 
markowaniu przemycenia trzech osób (na czele z Banderą), udających 
amatorów kokainy, wyznaczył swojego zaufanego człowieka, niejakie-

go Jana Głąba. Osobie tej stworzył legendę zażyłej znajomo-
ści z informatorem Miłkiem. Zaborowskiemu poprzez Miłka 
przedstawiono drogę ucieczki z Szamotuł przez Wronki do 
granicy. Po zaakceptowaniu planu ucieczki przez Zaborow-
skiego, doszło do spotkania z podstawionym przewodnikiem; 
jak przekazał Miłek: „Przewodnikowi Zaborowski powiedział, 
że rozchodzi się o przeprowadzenie trzech osób przez grani-
cę, które udają się do Niemiec po kokainę. Zapytał go o cenę, 

a następnie zaproponował po 100 zł od osoby. Przewodnik zażądał po 500 
zł, gdyż jak oświadczył za robotę z kokainą na mniej nie może się zgodzić. 
Stanęło na tym, że zgoda, bo cena nie odgrywa roli a interes. Równocze-
śnie Z.[aborowski] powiedział przewodnikowi, że informator dnia 5.VIII. 
br. przybędzie do niego i da mu dalsze instrukcje”. Zaborowski poinfor-
mował Miłka, że to właśnie oni we dwóch udadzą się pod mur więzien-
ny, aby na hasło podane przez więźnia, przerzucić mu linę, a następnie 
przeprowadzić przez most na drugą stronę rzeki, gdzie będą oczekiwać 
dwóch organizatorów odbicia wraz z przewodnikiem. Jak zeznał Miłek: 
„Zaborowski proponował […] żebym stał gdzieś pod murem więziennym 

zaborowski powiedział, 
że rozchodzi się 

o przeprowadzenie 
trzech osób przez 

granicę, które udają się 
do niemiec po kokainę 
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jako posterunek obserwacyjny. Na moje zapytanie, jak oni owego więź-
nia będą wykradać z Więzienia, powiedział mi, że ów strażnik więzien-
ny będzie miał klucze. W dalszym ciągu Zaborowski mówił do mnie, że 
fakt wykradzenia więźnia odbije się na naczelniku więzienia, gdyż spra-
wa ta oprze się o śledztwo, a w śledztwie postarają się oni tj. sprawcy 
wykradzenia dowieść, że naczelnik więzienia pobrał łapówkę w sumie 
200 tys. złotych”. 

Oprócz przygotowania planu zasadzki na Banderę i jego towarzyszy, 
Oddział II prowadził także obserwacje osób zaangażowanych w odbicie 
więźnia. Poza śledzeniem Zaborowskiego „dwójka” zajęła się przede 
wszystkim obserwacją Wincentego Kujawskiego, strażnika więzienia 
we Wronkach, który miał wypuścić z celi Banderę. Został on scharakte-
ryzowany następującymi słowami: „Życiowy malkontent. Przekonania 
polityczne skłania ku lewicy skrajnej – komunizującej […]. Służbę w stra-
ży Kujawski traktuje jako zło konieczne, dające mu środki utrzymania. 
Wódkę pije, lecz na służbie stara się być zawsze trzeźwy”. Wraz z Kujaw-
skim inwigilacją została objęta także jego żona, również podejrzewana 
o udział w przygotowaniu odbicia Bandery. Wspólny plan Straży Gra-
nicznej oraz Oddziału II miał polegać na zatrzymaniu uciekinierów na 
gorącym uczynku, jak napisał w raporcie do Wielkopolskiego Okręgu 
Straży Granicznej podkomisarz Majewski z Komendy Obwodu 
Straży Granicznej we Wronkach: „Postanowiono przystąpić do 
likwidacji sprawy w dniu 7. VIII. 38 r. i sprawców przytrzymać 
na gorącym uczynku […] odbyto spotkanie z Głąbem, któremu 
pokazano trasę po której będzie prowadził taksówkę wraz 
z nieznanymi osobnikami oraz umówiono się z nim jak się 
zachować w razie aresztowania jadących z nim przestępców”. Jednocze-
śnie prowadzono wzmożoną obserwację Stepana Bandery w więzieniu 
we Wronkach oraz przekupionego strażnika Kujawskiego za pomocą 
kilkunastu szeregowców Straży Granicznej opłaconych przez Oddział II. 

Plan obławy się jednak nie udał, ponieważ Zaborowski poinformo-
wał Miłka, iż mocodawcom z OUN nie udało się zorganizować na czas 
odpowiedniej sumy pieniędzy. Podstawionemu przewodnikowi Janowi 
Głąbowi miał natomiast Zaborowski oznajmić osobiście, że „jeden z koka-
inistów zachorował” i robota przewidziana jest na inny termin. Wobec 

życiowy malkontent. 
przekonania polityczne 
skłania ku lewicy 
skrajnej – komunizującej 
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tego Straż Graniczna oraz Odział II SG WP postanowiły przekazać sprawę 
Wydziałowi Śledczemu Policji w Poznaniu, który miał dokończyć sprawę. 
Osobistą decyzją naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych majora Bolesława Krzymowskiego przystąpiono 
do natychmiastowej likwidacji sprawy, bez przeprowadzania zasadzki, 
która jego zdaniem wiązałaby się ze zbyt dużym ryzykiem.

Komenda Straży Granicznej we Wronkach kontynuowała jednak kon-
takt operacyjny z Miłkiem, który na spotkaniu 18 sierpnia ostatecznie 
potwierdził, że jednym z Ukraińców widzianych w otoczeniu Zaborow-
skiego był członek OUN Michał Kuśpiś, ukarany wcześniej za napad na 
pocztę w Gródku Jagielloński pięcioletnim wyrokiem, który spędził w wię-
zieniu we Wronkach.

Jak głosił meldunek Komendanta Wielkopolskiego Okręgu Straży 
Granicznej do centrali Straży Granicznej w Centrali podsumowujący całą 
sprawę: „Policja Państwowa przystąpiła do jednoczesnego aresztowania 
Zaborowskiego Piotra w Warszawie i starszego strażnika więziennego 
Kujawskiego Wincentego i jego żony we Wronkach. Wymienieni z całą 
dokładnością potwierdzili posiadane informacje oraz przyznali się do 
zarzucanego im czynu i zeznali, że pierwszy z nich otrzymał od Kuśpisia 
na tę robotę kilkaset złotych, a drugi jako zaliczkę dostał 200,– zł. […] 
Jednocześnie na terenie Lwowa aresztowano Kuśpisia Michała”. 

O dalszym losie aresztowanych spiskowców informowały artykuły pra-
sowe. Jak głosiły informacje przytoczone przez „Lecha. Gazetę Gnieźnień-
ską”: „Według aktu oskarżenia w dniu 16 maja br. Kuśpiś po ukończeniu 
odsiadywania kary we Wronkach, udał się do Warszawy, gdzie spotkał 
się z Zaborowskim i począł go namawiać do współudziału w uwolnie-
niu zamachowca Bandery. […] Po odczytaniu aktu oskarżenia nastąpiło 
przesłuchanie Kuśpisia. Kuśpiś przyznał się do zorganizowania ucieczki 
Bandery”. „Drugi oskarżony Piotr Zaborowski zeznał, że Kuśpiś, który 
należał do OUN, gdy sprawa wzięła zły obrót, groził mu kilkakrotnie 
zastrzeleniem i wymordowaniem całej rodziny”. „Prokurator domagał się 
kary 8 lat więzienia dla Kuśpisia, zaś dla innych oskarżonych od 2–5 lat”.

Michał Kuśpiś uznany za osobę kierującą spiskiem został skazany na 
8 lat, Piotr Zaborowski na 3 lata, Wincenty Kujawski na 3,5 roku, a jego 
żona na 6 miesięcy więzienia. 
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W wyniku nieudanej próby odbicia Bandery z Wronek postanowiono 
go przenieść do więzienia w Brześciu nad Bugiem, które udało mu się 
ostatecznie opuścić 13 września 1939 roku, gdy administracja więzienna 
w obliczu nasilonych działań wojennych zdecydowała się na wypuszcze-
nie skazańców. Ω
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Akta sprawy przeciw O.U.N. – sprawa wykradzenia więźnia politycznego, Samodzielny 
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Rossoliński-Liebe G., Bandera. Faszyzm, ludobójstwo, kult, Warszawa 2018.
Sąd apelacyjny w Poznaniu zatwierdził wyrok na wspólników Stefana Bandery, w: 

„Ilustrowany Kuryer Codzienny” z dn. 5 marca, nr. 64, r. XXX, Kraków 1939 r.
Sensacyjny proces o usiłowane uwolnienie z więzienia Bandery, w: „Lech. Gazeta Gnieźnieńska” 

z dn. 20 grudnia, nr. 290, r. XXXVII, Gniezno 1938 r. 
Skóra W., Niemiecki aspekt sprawy zabójstwa ministra Bronisława Pierackiego, w: „Słupskie 
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Ludziom na Zachodzie często się wydaje, że Rosja ma 
te same cele co oni. Rozwój, dobrobyt. Nic bardziej 
mylnego. Głównym celem Rosji jest podbój.

Od tych słów francuskiego sowietologa Alaina Besançona zaczy-
nają się Cienie Imperium. Dokument Karola Starnawskiego uka-
zuje społeczności żyjące w wielkim politycznym cieniu rzucanym 
przez Rosję. Warto jednak zauważyć, że wspomniany sowieto-
log uważa, że Rosja nie jest już wielkim imperium, a papiero-
wym tygrysem, który za pomocą zręcznej dyplomacji utrzymuje 
w Zachodzie poczucie wielkości. Z drugiej strony przyglądając się 
bohaterom nie tylko tego dokumentu, trudno nie dostrzec jed-
nego: Rosja ma cały czas te same ambicje i państwa na wschodzie 
Europy dotkliwie to odczuwają.

Cienie Imperium nie skupiają się jednak na wielkiej polityce, ale 
trzech historiach zwykłych ludzi. Aleksiej mieszka wraz z rodziną 
w Górskim Karabachu – jednym z nieuznawanych państw. For-
malnie należy on do Azerbejdżanu, ale w większości zamieszkują 
go ludzie pochodzenia armeńskiego i w efekcie stanowi nieza-
leżne państwo. Efekty wojny z przełomu lat 80. i 90. są ciągle 
widoczne. Obawa przed rozpoczęciem nowego konfliktu jest 

Piotr Krajski

WSCHODNI 
PARALIŻ
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nadal odczuwalna, brak poczucia perspektywy i zawieszenia to 
coś, czemu próbuje przeciwstawić się Aleksiej, myśląc o karierze 
muzycznej. Gdy opowiada o swoich planach ma na sobie t-shirt 
z wyblakłą amerykańską flagą. Być może dla niego to tylko część 
ubioru, ale trudno nie odczuć, że ten symbol zachodniego świata 
tu nie pasuje. A być może to bezgłośny komentarz, że mieszkańcy 
Górskiego Karabachu raczej nie mogą liczyć na zainteresowanie 
ze strony mocarstwa zza oceanu i skazani są na stan politycznego 
zawieszenia, który w tym regionie odpowiada Rosji.

Kolejnym bohaterem dokumentu jest Timur, mieszkaniec Kry-
mu, który dołączył do Ukraińskiej Armii by walczyć na wschod-
nich terenach Ukrainy. Reżyser ukazuje jego prywatne życie, 
problemy z wynajmowaniem kolejnych mieszkań i niepewność, 
jaka dotyka jego związek. Gdy w przypadku Aleksieja odzywają się 
echa starego konfliktu i lokalnych podziałów, Timur jest uczest-
nikiem wojny obecnej, teoretycznie nie ogłoszonej, nazwanej 
hybrydową, pozbawionej perspektywy końca. To właściwie ciągłe 
bycie w gotowości, by wrócić na front.

Trzecim bohaterem dokumentu jest Aleksander. Jego histo-
ria pokazuje chyba najlepiej złożoność losów wielu mieszkańców 
byłych republik radzieckich. Litwin, który został przymusowo 
włączony do armii radzieckiej, którego we własnym kraju czekało 
by więzienie, zamieszkuje Gruzję, w której działał w partyzant-
ce w walce o Osetię. I znów w tym przypadku widzimy bardziej 
konsekwencje dla prywatnych losów bohatera. Aleksander, po 
wcieleniu do radzieckiej armii, ostatni raz własną siostrę widział 
w dzieciństwie. Teraz po wielu latach będzie miał okazję zobaczyć 
ją ponownie.

Choć Cienie imperium skupiają się bardziej na codziennych sytu-
acjach bohaterów, trudno nie dostrzec jednego: ich życie przepeł-
nione jest niepewnością, zmęczeniem, poczuciem zawieszenia. 
Ich losy zdają się symbolizować w pewien sposób kondycje spo-
łeczeństw: Ukrainy, Gruzji, mieszkańców nieuznawanych repu-
blik, którzy ciągle w pamięci mają niedawne konflikty. To ogólne 
osłabienie i destabilizacja, które – nawet jeśli nie pozwala Rosji 
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zyskać terytorialnej i gospodarczej przewagi – prowadzi do jed-
nego: utrzymania wpływu w regionie. Wszystkie te historie pod-
sumowuje jedno spostrzeżenie – na przestrzeni ostatnich 30 lat 
Rosja uczestniczyła w kilkunastu przygranicznych konfliktach.

Warto jednak zauważyć, że nie tylko do tego ograniczają się 
działania Rosji i nie jest to tak prosta taktyka. Dobrze pokazuje to 
zrealizowany dla Biełsatu reportaż Wyspa Krym: dejavu. I chociaż 
jest to materiał jedynie 30-minutowy, naznaczony mocno saty-
rycznym spojrzeniem, pokazuje on kilka istotnych elementów.

Tytuł reportażu Ihra Czajki nawiązuje do antyutopii Wasili-
ja Aksionowa Wyspa Krym. Powieść napisana przez rosyjskiego 
pisarza w 1979 roku opisywała wizję aneksji Krymu przez Zwią-
zek Radziecki. Od cytatu z powieści Aksionowa zaczyna się zresz-
tą sam reportaż: „Na wyspie liczą się tylko nastroje rosyjskie 
i panradzieckie. Bliski jest dzień, kiedy związek radziecki połknie 
wyspę”. Jako chichot historii można określić fakt, że samozwań-
czym liderem po prawdziwej aneksji staje się człowiek o nazwi-
sku Aksionow...

To co jednak najbardziej uderza w reportażu to spostrzeżenie 
przez Czajkę, że destabilizacja półwyspu krymskiego trwała na 
długo przed Euromajdanem. Chociażby w 2008 roku, gdy mer 
Moskwy na oficjalnym wiecu w Sewastopolu wołał o rozwiązanie 
kwestii floty czarnomorskiej. Obecne były także akcje palenia 
ukraińskich paszportów, czy niszczenia pomnika upamiętnia-
jącego ukraińską flotę. Politykę rosyjską dobrze charakteryzuje 
także wypowiedź jednego z deputowanych rosyjskiej dumy, który 
stwierdza, że prawdziwie „europejskie podejście” polega na utrzy-
maniu „stabilności systemów politycznych”, chociażby tak jak to 
się dzieje na Morzu Czarnym czy w Osetii, co można rozumieć 
jako działania siłowe.

W przypadku sytuacji na Krymie można scharakteryzować 
także działanie rosyjskiej dyplomacji, którą Alain Besançon okre-
śla „tupetem dyplomatycznym” – jest to rodzaj pewności w arty-
kułowaniu tez, ale także umiejętność zinstrumentalizowania 
pewnych wydarzeń, pomniejszania ich wagi, także opanowanie 
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spokojnego zaprzeczania faktom. Tak było chociażby w sytuacji, 
gdy Putin zapytany o rosyjskich żołnierzy na Krymie mówił, że 
mundur można kupić w każdym sklepie. Czajka przywodzi także 
inne przykłady: kiedy rzeczniczka służby bezpieczeństwa Kry-
mu na prośbę o opisanie sytuacji sugeruje, żeby zwrócić się do 
ministerstwa sprawiedliwości, nie odpowiadając o ministerstwo 
jakiego kraju jej chodzi. Jako rzeczniczka nie udziela w zasadzie 
żadnych informacji. W Wyspie Krym nie potrzeba dużej ironii ze 
strony twórców, żeby odczuć paradoksy i absurdy polityki dyplo-
matycznej nowych władz Krymu. Jest to jednak rodzaj dyploma-
cji, wobec której wszyscy stają się bezsilni. Poczucie humoru, jakie 
do swojego reportażu wprowadza Czajka, jest raczej śmiechem 
przez łzy, które zwiększają jeszcze mocno dwa spostrzeżenia. 
Aksionow zarządzający Krymem, to nie tylko prorosyjski polityk, 
działacz, który zawdzięcza swoją pozycję Rosji i dlatego gotowy 
jest na każdą formę działania. Aksionow w latach 90. był związany 
z zorganizowaną grupą przestępczą, zabójstwo nie jest dla niego 
obcą rzeczą. Drugim spostrzeżeniem jest wypowiedź dyrektor-
ki centrum prasowego sprzed przejęcia Krymu: „Nasi najbliżsi 
sąsiedzi powinni zrozumieć na ile fikcyjne stały się dziś granice. 
Wszystkie. Nawet granice tych państw, na których terytorium 
będą stacjonować wzmocnione siły NATO. Putin odwodnił, że na 
tym świecie, nie ma dla niego nic niemożliwego”.

Swój reportaż Czajka kończy cytatem z książki Nowa Zimna 
Wojna angielskiego dziennikarza Edwarda Lucasa :„Zachód prze-
grywa nowa zimną wojnę, bo nawet nie zauważył kiedy się roz-
poczęła, im bardziej zachód ustępuje, tym pewniej zachowuje się 
Rosja. Kłopotliwe, aczkolwiek uzasadnione pytanie jest następu-
jące: czym to się skończy? (...) Kawałek po kawałku Kreml posze-
rza swoją strefę wpływu”. Choć te spostrzeżenia, w perspektywie 
wydarzeń z ostatnich lat, nie wydają się być może czymś odkryw-
czym, pokazują one jednak pewną rzecz. Tytułowa nowa zimna 
wojna tym różni się od starej, że obecna granica strefy wpływów 
nie przebiega już w ścisły sposób jak po drugiej wojnie światowej. 
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W rozumieniu Rosji jest ona rzeczą płynną, na nowo nieustaloną, 
która dopiero zostanie ukształtowana przez silniejszą stronę.

W tym ujęciu słowa Besançona o pozornym utrzymywaniu 
przez Rosję statusu imperium o tyle tracą znacznie, że Rosja jest 
silna bezsilnościązachodu, a także silna mnogością działań, które 
wykraczaj poza sferę czysto militarną. Tę kwestię podkreśla tak-
że wspomniany Edward Lucas, wyliczając zakres agresywnych 
działań w repertuarze Rosji: pogróżki dyplomatyczne, wojna 
cybernetyczna, ekonomiczne uzależnianie państw, przenikanie 
rosyjskich struktur mafijnych do europejskiej gospodarki. Do 
tego dodać można by też tłumaczenie działań zbrojnych obroną 
rosyjskich mniejszości, czy walką z nacjonalizmem. W ostatnich 
latach głośna stała się także rozszerzona działalność rosyjskich 
„internautów”, rzeszy pracowników wywodzących się z tzw. 
rosyjskiej „farmy trolli” z Petersburga. Ich działania miały mię-
dzy innymi wpływać na zaostrzanie konfliktów na tle rasowym 
w Stanach, przez tworzenie organizacji dla czarnoskórych, czy 
organizowanie demonstracji. Tego obrazu przemyślanej strategii 
Rosji dopełnia charakterystyka Putina, dokonana przez Borysa 
Niemcowa. Jego wypowiedź podczas spotkania przed protesta-
mi w Rosji w 2012 roku po wyborach prezydenckich przedstawia 
także szerszy obraz sytuacji w kraju. Ukazuje to Kirił Nenashaev 
w dokumencie Putin Forever?.

Niemcow studzi niejako zapał młodych aktywistów z ruchów 
protestacyjnych, przyrównując rok 2012 do... roku 1989. Zauwa-
ża, że obecna sytuacja to „taka późna pierstorjska”, ale jeszcze 
nie z sierpnia 1991 roku. Z ironią Niemcow zauważa, że była już 
arabska wiosna, ale w Rosji zimy są dłuższe. Niemcow zdaje się 
w tych wypowiedziach świadomy, że ruchy opozycyjne w Rosji 
powinny mieć przed sobą raczej dłuższą perspektywę działania. 
Nawet jeśli główny bohater Putin Forever – trzydziestokilkulet-
ni aktywista urodzony po 1985 roku – reprezentuje grupę tych, 
którzy nie pamiętają komunizmu i mają inne spojrzenie na dzia-
łanie państwa oraz historię, co daje nadzieje na zmianę. Nie two-
rzą oni jednak większości, a jak sam zauważa, wielu ludzi w jego 
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wieku szuka jedynie stabilizacji. Jak zauważa Niemcow, trudności 
dopełnia fakt, że Putin to nie „patologiczny sadysta”, ale „zdrowy 
oszust”, ktoś kto prowadzi bardzo zdroworozsądkową politykę 
w ramach rzeczywistości w jakiej funkcjonuje. To także pokazuje 
Putin Forever. Dokument skupia się na całym szeregu antyrzą-
dowych demonstracji, które miały miejsce przed i po wyborach 
prezydenckich w Rosji w 2102 roku. Praktycznie na każdą demon-
strację antyrządową przypadała demonstracja poparcia dla Puti-
na. Dzień przed ogłoszeniem wyników do Moskwy zjeżdżały całe 
autobusy ludzi z prowincji, którzy mieli zagwarantować propa-
gandowo zadowalający wynik. Jednak przyczyn porażek wieloty-
sięcznych manifestacji opozycyjnych główny bohater upatruje nie 
w sile Putina i w sytuacji politycznej Rosji, ale w słabości liderów 
opozycji. Stanowisko Borysa Niemcowa wydaje się jednak reali-
styczne, nie tyle ostrożne, co dobrze rozumiejące to, jak długo-
letnie musi być działanie opozycji. Jednak nawet tak ostrożne 
podejście nie uchroniło go przed śmiercią. W 2015 roku został 
zastrzelony w centrum Moskwy.

Putin Forever można rozpatrywać jeszcze z innej strony, 
w zestawieniu z demonstracjami na Majdanie z przełomu 2013 
i 2014 roku. Winter on fire Ewgenia Afineevskiego stanowi doku-
mentalny zapis z ponad 90 dni protestów na Majdanie. Trzeba 
przyznać, że film silnie oddziałuje emocjonalnie na widza i łatwo 
można odczuć ukazaną w pierwszych dniach protestów euforię 
i nadzieję na zmianę. Poczucie wielkości wydarzenia podkreśla 
spostrzeżenia dzwonnika z monasteru św. Michała Archanio-
ła, znajdującego się tuż przy placu Niepodległości. 11 grudnia 
2013 roku w monasterze zaczęły bić wszystkie dzwony. Ostatni 
raz dzwoniły wszystkie naraz w... 1240 roku, podczas najazdu 
mongolskiego na Kijów. To zestawienie podświadomie sugeru-
je by wydarzenia na Majdanie odczytywać w podobny wzniosły 
sposób, w kolejnych ujęciach zostaje podkreślone zjednoczenie 
różnych grup na Ukrainie, dla których wydarzenia te mogą być 
czymś w rodzaju nowego początku, punktu odniesienia dla całego 
pokolenia. Ta euforia załamuje się jednak w kolejnych tygodniach. 
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Dokument Afineevskiego można potraktować jako zapis różnych 
etapów rewolucji i wyczytywać z niego gorzkie spostrzeżenia: 
opozycja na Majdanie zawodzi uczestników, próbując dogadać się 
z prezydentem, zachód ogranicza się do słownego poparcia i kry-
tyki władzy, wizja pokojowych rozwiązań zamienia się w krwawą 
walkę, która w ostatecznej perspektywie przekłada się na hybry-
dową wojną na wschodzie Ukrainy i utratę Krymu. Afineevski nie 
próbuje spojrzeć na te wydarzenia szerzej, nie pyta o polityczne 
motywacje, powody reakcji władz, na ile w tym wszystkim zawie-
rał się jakiś szerszy, świadomy plan, a na ile działania Rosji były 
reakcją na zastane wydarzenia, ale w oparciu o Winter on fire moż-
na dostrzec jedno: w optyce rosyjskiej nie ma możliwości utraty 
kontroli nad tym terytorium – jeśli nie można utrzymać własnych 
politycznych zwierzchników, pozostaje stała destabilizacja. Spra-
wia ona, że kraj taki jak Ukraina trwa w długotrwałej zapaści, 
jakby oderwany od Zachodu i Wschodu, jak dryfująca wyspa, na 
którą Rosja cierpliwie czeka, by ponownie przejąć nad nią pełna 
kontrolę. Z dokumentu można także wyczytać dodatkowe kwestie 
w zestawieniu z Putin Forever. Przytoczone wypowiedzi Borysa 
Niemcowa i ciągłe podkreślanie przez uczestników ruchów pro-
testacyjnych w Rosji konieczności ograniczenia się do pokojowej 
manifestacji pokazują świadomość konsekwencji, jakie wiążą się 
z bezpośrednim starciem. Liderzy rosyjskiej opozycji reprezen-
tują większą cierpliwość i świadomość długotrwałego procesu. 
Na Ukrainie społeczeństwo ulega euforii, które traci z oczu fakt, 
że poparte przez Putina ukraińskie władze mają ten sam cel: za 
wszelką cenę utrzymać status quo. Ktoś mógłby odpowiedzieć, że 
w tamtym momencie Ukraina miała i tak tylko dwie opcje: nie 
demonstrować i zaakceptować przesuniecie kraju w stronę rosyj-
skich wpływów przez Janukowicza, albo dokonać próby zmia-
ny. Zarzucana przez jednego z bohaterów Putin forever zbytnia 
ostrożność liderów rosyjskiej opozycji zdaje się jednak płynąć 
z ukraińskiego przykładu i tworzyć poczucie, że słowa o długiej 
rosyjskiej zimie w stosunku do nowej wiosny ludów nie są tylko 
żartobliwym porównaniem. We wszystkim tym najbardziej cier-
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pliwa okazuje się jednak Rosja, co widać na przykładzie wielolet-
nich działań na Krymie i wschodzie Ukrainy.

To w jaki sposób funkcjonują destabilizowane kraje dobrze 
pokazuje także Efekt domina. Dokument Elwiry Niewiery i Pio-
tra Rosołowskiego opowiada o Rafeaelu, który jest ministrem 
sportu w nieuznawanej republice Abchazji. W filmie nie potrzeb-
ny jest dodatkowy komentarz, ponieważ samo sportretowanie 
stolicy Suchumi celnie oddaje atmosferę kraju. Na czarnomor-
skiej plaży, wśród kąpiących się wystaje z wody wielki zardzewia-
ły wrak statku, w mieście widoczne są nadal skutki wojny z lat 
90., sczerniałe budynki pozbawione okien, opustoszałe osiedla. 
Wydaje się, że ludzie próbują wśród tego wszystkiego normal-
nie żyć, ale przeszłość nie tyle ciągle do nich wraca, oni w niej 
trwają. Tak jak główny bohater, który uczestniczył w walkach 
w latach 90. zastanawia się jak uczynić z Abchazji silny i dumny 
kraj. To pragnienie i próby jego realizacji przesycone są jednak 
mimowolnie humorystycznym tonem. Rafael chce zorganizować 
międzynarodowe mistrzostwa w domino. Jednak w wielkiej sali 
wypełnionej uczestnikami nagle gaśnie światło. Braki w dostawie 
prądu to zresztą ciągła bolączka Abchazji, której dostawy uza-
leżnione są od Rosji. Sam tytuł filmu można odczytywać w tym 
ujęciu na dwa sposoby. Z jednej strony jako efekt historycznych 
konfliktów, w których jedna kostka domina popchnęła następ-
ną, doprowadzając Abchazję do stagnacji. Z drugiej jako pewien 
obraz społeczeństwa. W pewnym momencie dwójka starszych 
mieszkańców opowiada o tym, że granie w domino, które stało 
się w pewien sposób narodowym sportem, dawało i daje im dwie 
rzeczy: sposób odreagowania traumatycznych przeżyć z prze-
szłości oraz pozwala... zabić nudę. W tym sensie efekt domina to 
konsekwencja wojny i trwania w politycznej niepewności, efekt 
zawieszenia, który zdaje się tak naprawdę ukazywać wiele krajów 
Europy Wschodniej, nie tylko republik nieuznawanych.

Te spostrzeżenia dopełnia reportaż o gruzińskiej wiosce o zna-
czącym tytule Aby był pokój i chleb. Nikozi to miejscowość odda-
lona 300 metrów od linii demarkacyjnej oddzielającej Gruzję od 
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Osetii Południowej. W 2008 roku stała się ona miejscem bombar-
dowań. Reportaż portretuje jej mieszkańców, ukazując w jakiej 
obawie przed wojną ciągle trwają. Poczucie bezradności dopełnia 
wypowiedź miejscowego popa, który zauważa, że centrum kul-
turalne tworzyli przez 14 lat by wszystko zamieniło się w ruiny 
w ciągu kilku godzin. Tytułowy Aby był pokój i chleb staje się toa-
stem i życzeniem jednej z starszych mieszkanek Nikozi, ale tak 
naprawdę wydaje się życzeniem wszystkich mieszkańców, pra-
gnieniem zdolności do podstawowej egzystencji pozbawionej 
ciągłego strachu. Zrozumiałe po doświadczeniach wojennych 
pragnienie minimum także zdaje się dobrze ukazywać społecz-
ną bierność w wielu krajach Wschodu. Z niego wyłania się obraz 
ludzi zmęczonych, którzy nie liczą na wielką polityczna zmianę, 
na ratunek z Zachodu, na europejską integrację – obraz ludzi, 
którzy chcieliby wyjść z paraliżu, z którego Rosja uczyniła swoją 
stałą strategię. Ω
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Lwów. Wieloetniczne i wielokulturowe 
miasto od wieków przyciągało przybyszów 
z najdalszych zakątków Starego Kontynentu
 
Założone zostało około roku 1250 przez księcia Daniela Halic-
kiego z Rurykowiczów (1201–1264). Lwów szczyci się wielowie-
kową tradycją oraz tolerancją dla przybyszów. W roku 1356 król 
Kazimierz Wielki (1333–1370) w dokumencie lokacyjnym Stare-
go Miasta zaznaczył, że wszyscy jego mieszkańcy (Polacy, Rusi-
ni, Ormianie, Żydzi, Tatarzy) mają prawo do zachowania swych 
własnych praw, religii i obyczajów. Dzięki temu miasto, położone 
na ważnym szlaku handlowym łączącym wschód z zachodem, 
przyciągało rzesze kupców pochodzących różnych stron Europy, 
między innymi Niemców, Żydów, Włochów, Greków i Ormian. 
Na ulicach Lwowa słychać było wiele języków. Żyjący obok sie-
bie przedstawiciele różnych narodów wytworzyli niepowtarzalną 
kulturową mozaikę, nadając miastu wyjątkowy charakter. Lwów 
jako jedyne miasto na świecie posiadało trzy metropolie różnych 
obrządków religijnych: ormiańską, rzymsko-katolicką oraz gre-
ko-katolicką. Śladami obecności wielu kultur i wyznań w Grodzie 
Lwa, oprócz wspomnianych świątyń, są także cmentarze katolic-
kie, grekokatolickie, ormiańskie, żydowskie, prawosławne. Dziś 
odwiedzający Lwów turyści z całego świata zachwycają się jego 
pięknem – malowniczymi uliczkami, wspaniałymi zabytkami, 
unikalną atmosferą. 

Rafał Michliński
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Dla wielu Polaków Lwów to miasto-symbol. Wymieniane jed-
nym tchem obok Wilna, jako symbole polskości odebrane macie-
rzy mocą pojałtańskiego porządku świata. Na każdym kroku 
można tu odnaleźć przykłady wielowiekowego istnienia Lwowa 
w granicach Rzeczypospolitej oraz ślady polskiej kultury. Nie-
zliczona liczba lwowian zasłużonych dla polskiej kultury i nauki 
jest tego najlepszym przykładem. Dość wymienić tu takie osobi-
stości urodzone bądź związane ze Lwowem, jak między innymi: 
Artur Grottger, Aleksander Fredro, Ignacy Łukasiewicz, Zbigniew 
Herbert, Kazimierz Górski, Stanisław Jerzy Lec, Stanisław Lem, 
Barbara Orwid. Spacerując lwowskimi ulicami, nie sposób nie 
natknąć się na architektoniczne ślady polskości miasta: rynek 
główny, bazylikę archikatedralną Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny we Lwowie, lwowską operę, Cmentarz Łyczakowski 
we Lwowie – wszystkie te miejsca rozbudzają wyobraźnię, „kar-
miąc” polskie romantyczne dusze. 

Nieopodal rynku głównego, udając się w kierunku północnym, 
znajduje się mniej znana, jednak wyjątkowa budowla – Kate-
dra Ormiańska pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny (ukr. Вірменський кафедральний собор Успіння 
Пресвятої Богородиці). Niemalże wciśnięta pomiędzy ulice Wir-
meńską (Ormiańską), Krakowską oraz Lesi Ukrainki, Katedra 
Ormiańska to jedna z najpiękniejszych świątyń w mieście, z uni-
kalną historią oraz architekturą niespotykaną w tej części Europy. 
To również symbol przywiązania lwowskich Ormian do Rzymu. 
Pośród wielu narodów zamieszkujących Lwów, Ormianie stanowi-
li wyjątkową społeczność – pielęgnując swoje tradycje wywodzące 
się ze Wschodu, za sprawą biskupa Torosowicza pozostali jednak 
w jedności ze Stolicą Apostolską. Celna zdaje się myśl lwowskie-
go historyka i dziennikarza Franciszka Jaworskiego (1873–1914), 
który tak oto scharakteryzował katedrę i jej wiernych: 

Jest bowiem świątynia ormiańska kamiennym pomnikiem 
powolnego stapiania się przybyszów z dalekiego Wschodu 
z żywiołem miejscowym i kulturą zachodnią. Kiedyś była 
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podobna, jakby rodzona siostrzyca do katedry w świętem 
mieście Ani w Armenii, dziś tylko ciekawe ma na sobie 
ślady tego podobieństwa (...) – dziś wnętrze katedry jest 
wnętrzem rzymskokatolickiego kościoła, a tylko gardłowe, 
niezrozumiałe dźwięki liturgii przypominają świat obcy 
i obrządek. Wszystko, co przeszli Ormianie lwowscy, przeszła 
z nimi i katedra, a stąd stała się księgą o wielu rozdziałach1.

Kościół katolicki obrządku ormiańskiego zaliczany jest do 
jednego z katolickich Kościołów wschodnich. Według tradycji 
założycielami Kościoła ormiańskiego byli apostołowie św. Tade-
usz i Bartłomiej, nazywani Pierwszymi Oświecicielami Arme-
nii. Za sprawą św. Grzegorza Oświeciciela (ok. 240 – ok. 326) 
w 301 roku chrześcijaństwo stało się religią panującą w Arme-
nii2 – ochrzczony król Armenii Tiridates III (262–317) z dynastii 
Arsacydów wprowadził chrześcijaństwo jako religię państwową. 
Pierwszą w Armenii siedzibą biskupią – następnie patriarszą – 
był Eczmiadzyn. Przyjęcie chrześcijaństwa przez Ormian miało 
ogromny wpływ na ich kulturę. W roku 460 św. Mesrop Masztoc 
(359–440) stworzył alfabet ormiański, na potrzeby ewangelizacji 
przetłumaczono z języków greckiego i aramejskiego Biblię oraz 
dzieła Ojców Kościoła. Apostolski Kościół Ormiański składa się 
z czterech patriarchatów, mających strukturę hierarchiczną. Na 
jego czele stoi patriarcha eczmiadzyński, noszący tytuł Kato-
likosa Wszystkich Ormian. Od roku 1999 godność tę sprawuje 
Karekin II Nersisjan.

W Polsce Ormianie pojawili się w XIV wieku, gdy król Kazimierz 
Wielki przyłączył do swojego królestwa Ruś Halicką i Włodzimier-
ską. Wraz z rozbudową państwa i powstawaniem kolejnych miast, 
król Kazimierz ściągał osadników na nowe, wschodnie terytoria 
Polski. W dokumencie lokacyjnym Lwowa z 1356 roku Kazimierz 

1 F. Jaworski, W zaułku ormiańskim, „Sztuka” t. 1, 1991, s. 170–171.
2 M. Ormianin, Kościół Ormiański. Historia, doktryna, zarząd, reguły kanoniczne, liturgia, 

literatura, stan współczesny. Kraków 2004, s.20–22.
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Wielki zatwierdził również odrębność religijną oraz samorzą-
dową Ormian. Lwowska diecezja ormiańska została utworzona 
w 1356 roku przez katolikosa Sis dla Ormian zamieszkujących 
Ruś.3 W styczniu roku 1364 katolikos Mesrob I swoim kondakiem 
(bullą) powołał na stanowisko zwierzchnika kościoła ormiańskie-
go na Rusi arcybiskupa Grigora (Grzegorza). Dokument wydany 
przez Mesroba zawierał dodatkowy wątek – wskazywał, że Grze-
gorz był powołany na miejsce innego biskupa, który najprawdo-
podobniej zmarł lub zginął. Przywilej króla Kazimierza Wielkiego, 
uznający biskupa Grzegorza i zezwalający mu na osiedlenie się 
we Lwowie, jako stolicy biskupstwa, oraz sprawowanie władzy 
nad Ormianami zamieszkałymi na terenie Królestwa Polskiego, 
datowany jest na 20 stycznia 1367 roku.4 Możliwość zachowywania 
własnej kultury, języka, obyczajów oraz samorządu sprawiały, że 
Ormianie w Polsce chętnie się osiedlali, a ich diaspora nieustannie 
rozwijała się. Samorząd gmin ormiańskich oparty był na prawie 
zwyczajowym (Datastanagirk), opracowanym w 1184 roku przez 
Mechitara Gosza (1130–1213). Na podstawie zawartych w nim 
praw, król Zygmunt Stary (1467–1548) w 1519 roku zatwierdził 
dla Ormian polskich Statut ormiański jako obowiązujący przy 
rozpatrywaniu wszelkich sporów wewnętrznych oraz z innymi 
urzędami i społecznościami5. Liczba Ormian w Rzeczypospolitej 
liczyła pomiędzy trzema a sześcioma tysiącami.6

W XIX wieku Ormianie ugruntowali swoją pozycję w społecz-
nościach miast Galicji, a zwłaszcza we Lwowie. Spolonizowane 
rodziny ormiańskie zasilały inteligencję, reprezentując wszystkie 
profesje i zawody z nią związane. Czynnikiem łączącym zasymilo-
wanych Ormian w Polsce, świadczącym o ich odrębnej tożsamo-
ści, była religia Katolicka obrządku ormiańskiego. Przed II wojną 

3 Encyklopedia Katolicka Tom XI LU AN-”MARYAWITA”, Lublin 2006, s. 287.
4  J. Smirnow, Katedra ormiańska we Lwowie. Dzieje Archidiecezji Ormiańskiej Lwowskiej. 

Przemyśl 2002, s. 7.
5 Z. Manugiewicz, J. Tustanowski, U stóp Owidiusza. Rozkwit i zagłada wspólnoty kuckiej nad 

Czeremoszem, Kraków 2017, s. 74.
6 J. Smirnow, Katedra..., s. 8.
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światową archidiecezję lwowską obrządku ormiańskiego stano-
wiły trzy dekanaty: lwowski (parafie we Lwowie i Brzeżanach), 
stanisławowski (parafie w Stanisławowie, Tyśmienicy i Łyścu) 
oraz kucki (parafie w Kutach, Horodence i Śniatynie). Dodatko-
wym dekanatem był dekanat na Bukowinie (parafie w Czerniow-
cach i Suczawie), formalnie odłączony od archidiecezji lwowskiej 
po przyłączeniu Bukowiny do Rumunii. Kościołem-matką dla 
Ormian była Katedra Ormiańska pod wezwaniem Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny (ukr. Вірменський кафедральний 
собор Успіння Пресвятої Богородиці), zbudowana w XIV wieku.7

Powstanie Katedry Ormiańskiej jest ściśle związane z obecno-
ścią Ormian w Grodzie Lwa. Galicyjski historyk i kronikarz ksiądz 
Sadok Barącz (1814–1892) w 1869 roku w dziele pt. „Rys dziejów 
ormiańskich” napisał: 

(...) czasu, którego tu Ormianie przybyli nie można oznaczyć. 
Według ustnego podania mieli już w roku 1183 kościół 
drewniany.8 

Drewniany kościół, o którym wspominał Barącz, to kościół 
pw. św. Anny we Lwowie. Świątynia spłonęła w pożarze podczas 
najazdu litewskiego księcia Lubarta, który w 1353 roku znisz-
czył miasto. Król Kazimierz Wielki przy lokacji miasta na prawie 
magdeburskim w 1356 roku zapewnił Ormianom miejsce w pół-
nocno-zachodniej części miasta, w okolicach Bramy Krakowskiej. 
Budowa ormiańskiej świątyni we Lwowie połączona była z usil-
nymi staraniami katolikosów z Sis w Cylicji o utworzenie na Rusi 
biskupstwa Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, czego wyma-
gało istnienie na tych ziemiach gmin ormiańskich.9 

Katedra Ormiańska została wybudowana w latach 1356–1363. 
Wybudowano wówczas niewielką świątynię, będącą dziś wschod-

7 J. Wolańska, Katedra ormiańska we Lwowie w latach 1902–1938. Przemiany architektoniczne 
i dekoracja wnętrza, Warszawa 2010, s. 23.

8 S. Barącz, Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869 r., s. 104.
9 J. Smirnow, Katedra..., s. 7.
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nią częścią katedry. Akt erekcyjny świątyni datowany jest na 
30 sierpnia 1363 roku. Fundatorami Katedry Ormiańskiej byli 
Ormianie: Jakub – syn Szachinszacha pochodzący z Kaffy oraz 
Panos – syn Abrahama z Gazaratu, którzy wznieśli kościół „naro-
dowi ormiańskiemu, wyznania i obrzędu św. Grzegorza Oświeci-
ciela, a posłusznemu patrjarsze, jakoteż biskupowi ormiańskiemu 
i starszym…”10. Zdaniem badaczy, autorem najstarszej i zacho-
wanej do dziś części katedry był Doring (zm. 1384). Według kro-
nikarza Bartłomieja Zimorowicza „Dorchi imieniem, architekt, 
Włoch był, który dawniej cerkiew bazylianów św. Jerzego muro-
wał... i nasz teraźniejszy kościół murowany za jego architekturą.” 
Znajomość architektury włoskiej i ormiańskiej pozwala przy-
puszczać, że Doring (Dorchi) urodził się we włoskiej rodzinie 
w Kaffie lub przybył na Krym z Genui. Katedra swoim wyglądem 
nawiązywała do świątyń ormiańskich na Krymie oraz w Arme-
nii, czego najlepszym przykładem są ślepe apsydy (podobne do 
tych, które występują w ruinach katedry w Ani). Katedra zosta-
ła wybudowana na planie krzyża równoramiennego, trzynawo-
wa z transeptem o wymiarach 15 × 12,5 m, z centralną wystającą 
na zewnątrz apsydą. Katedra była świątynią orientowaną, tzn. 
główny ołtarz znajdował się we wschodniej części budowli, a wej-
ście główne znajdowało się od strony zachodniej. Pod względem 
architektonicznym Katedra Ormiańska różniła się od ówczesnych 
lwowskich świątyń zbudowanych z czerwonej cegły. Mury katedry 
postawiono z surowego, nieforemnego kamienia, otynkowane-
go z zewnątrz, jak i wewnątrz, dach pokryty został kamiennymi 
płytami. W bogato zdobionym wnętrzu znajdowały się motywy 
roślinne – winorośle, liście kasztanu oraz występowały liczne 
polichromie. Ornamenty plecionki roślinnej, motywy winorośli 
były najbardziej charakterystycznymi dla ormiańskiej dekoracji.11 
Ornamentyka katedry wskazywała na silne wpływy seldżuckie 

10 Cz. Lechicki, Kościół ormiański w Polsce (Zarys historyczny) z przedmową ks. Dionizego Kaje-
tanowicza, Lwów 1928, s. 34.

11 M.Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982, s. 186.
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i perskie.12 Wnętrze zostało bogato przyozdobione polichromiami, 
część z nich zachowało się aż do XX wieku. Według badaczy histo-
rii katedry, do momentu przyjęcia unii z Rzymem w 1630 roku, 
w świątyni powstały trzy warstwy malowideł. Kolejne warstwy 
powstawały na skutek niszczenia budowli oraz pożarów, któ-
re kilkukrotnie ją trawiły.13 Kolejną cechą wyróżniającą katedrę 
pośród innych świątyń były unikatowe okazy sztuki ormiańskiej – 
chaczkary, czyli krzyże wotywne. Zgodnie z tradycją ormiań-
ską, w świątyniach dawniej nie używano obrazów, w ich miejsce 
ustawiono krzyże, które stanowił podstawowy przedmiot kultu. 
Chaczkary umieszczane były w wielu miejscach świątyni: na okła-
dzinach ścian, filarach, drzwiach, rzeźbione na marmurowych 
i kamiennych tabliczkach. Powstałe chaczkary na przestrzeni 
stuleci posiadają różne kształty i formy – odnaleźć można krzy-
że równoramienne, greckie, łacińskie oraz tzw. patriarchalne. 
Pod chaczkarami zawieszane były lampki bądź woskowe świe-
cie. O wewnętrznym urządzeniu katedry do XVI wieku zacho-
wało się bardzo mało wiadomości. Przypuszczalnie katedra nie 
różniła się od innych świątyń ormiańskich – wewnątrz niej nie 
było ambony oraz ławek dla wiernych; kazanie odprawiane było 
przy ołtarzu, tron biskupi ustawiony był przed kotarą, po prawej 
stronie ołtarza. Biorąc pod uwagę formę architektoniczną oraz 
zdobienia malarskie wewnątrz kościoła należy uznać, że katedra 
była dziełem unikatowym oraz reprezentowała wysokie walory 
artystyczne – świadczyć mogą o tym jej powiązania z kulturą 
artystyczną islamskiego Wschodu, Bizancjum, Rusi Halickiej oraz 
katolickiego Zachodu.14 

W 1381 roku we Lwowie wybuchł pożar, który dotknął również 
katedrę. Około roku 1437 dobudowano krużganki arkadowe, usy-
tuowane symetrycznie od północnej i południowej strony świą-
tyni. Kolejny pożar z 1527 roku wymusił naprawy i przebudowę 

12 B. Kaczorowski, Zabytki starego Lwowa, Warszawa 1990, s. 161.
13 T. Mańkowski, Orient w polskiej kulturze artystycznej, Wrocław–Kraków 1959, s. 35.
14 J. Smirnow, Katedra..., s. 16.
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krużganków: podniesiono ich poziom, nakryto nowym sklepie-
niem krzyżowym, a także naniesiono nowe malowidła. Wyremon-
towano dach oraz przebudowano ściany znajdujące się po prawej 
oraz lewej stronie świątyni. Kolejnym elementem wymienionym 
po pożarze była dzwonnica. Postawiona na fundamentach sta-
rej wieży, nowa składała się z dwóch kondygnacji. Na wysokim 
podmurowaniu zbudowano górną, ośmioboczną kondygnację. 
W dolnej części dzwonnicy znajdowały się przejścia pod łukami 
na wszystkie cztery strony. Dzwonnica pokryta była stożkowym 
dachem, a wszystko wieńczyła kamienna kula z kutym żelaznym 
krzyżem u góry. Nowa wieża została ufundowana przez Andrzeja 
z Kaffy. Zachowała się tablica fundacyjna z napisem ormiańskim: 
„w roku 1020 ery ormiańskiej (1571) w miesiącu styczniu hodża 
Andrzej (Antreas) z Kaffy kazał zbudować dzwonnicę za rodziców 
zmarłych Chaczeresa i Sarę i brata Awedyka i całą ich rodzinę”15. 
Zmiany zachodzące w katedrze powodowane były pożarami oraz 
naturalnym upływem czasu.16 Największe przeobrażenia w wyglą-
dzie świątyni nastąpiły na skutek zawarcia unii kościelnej z Rzy-
mem – stopniowo zaczęto wprowadzać barokowy wystrój, który 
przetrwał prawie 300 lat. 

Ormianie lwowscy, przez całe stulecia przywiązani do własnej 
nacji, języka, obrządku i kultury, surowo przestrzegali swoich 
tradycji. Jednak funkcjonowanie w wielokulturowym i wielo-
etnicznym mieście powodowało, że Ormianie nie pozostawali 
obojętni na wpływy kultur i obyczajów innych narodów. W 1627 
roku przebywający w Polsce katolikos eczmiadzyński Melchi-
zedek potajemnie wyświęcił Mikołaja Torosowicza (1605–1681) 
na biskupa lwowskiego.17 24 października 1630 roku biskup lwow-
skiej eparchii (diecezji) Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego 
Mikołaj Torosowicz w lwowskim kościele karmelitów bosych zło-
żył katolickie wyznanie wiary.18 11 lipca 1635 roku, przebywając 

15 B. Janusz, Dzwony katedry ormiańskiej, [w:] Posłaniec św. Grzegorza, Lwów 1927, s. 13.
16 A. Medyński, Ilustrowany przewodnik po Lwowie, Lwów 1936, s. 60.
17 Cz. Lechicki, Kościół ormiański..., s. 52.
18 Encyklopedia Katolicka Tom XI..., s. 285.
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w Rzymie, Torosowicz powtórzył wyznanie przed papieżem Urba-
nem VIII (1623–1644), przywracając jedność z Rzymem. Toroso-
wicz otrzymał od papieża paliusz, wynoszący jego samego oraz 
jego następców do godności arcybiskupów-metropolitów. W ten 
sposób Stolica Apostolska, zrównując arcybiskupów ormiańskich 
z dostojnikami łacińskimi, pokazała jak dużą wagę przywiązuje 
do diecezji i włodarzy ormiańskich.19 Idea połączenia kościoła 
Ormian z Rzymem miała zwolenników jak i przeciwników, a sam 
biskup popadł w konflikt ze starszyzną nacji, zmuszającą go do 
ustąpienia z piastowanego urzędu.20 Przynależność do obrządku 
determinowała przynależność do ormiańskiej nacji. 

Przywrócenie jedności kościoła ormiańskiego z Rzymem, doko-
nane przez Mikołaja Torosowicza, przyczyniło się do zmian nie 
tylko w liturgii, ale także we wnętrzu samej budowli. Katolickie 
wyznanie wiary Torosowicza oznaczało oddanie się pod opie-
kę miejscowego duchowieństwa katolickiego (głównie jezuitów) 
i nuncjatury papieskiej w Warszawie. Kolejnym krokiem zbliża-
jącym lwowskich Ormian do Rzymu było założenie w 1667 roku 
papieskiego kolegium, czyli seminarium duchownego dla ormiań-
skich duchownych. Seminarium było prowadzone przez teaty-
nów – zakon katolicki oparty na regule św. Augustyna. Znaczącym 
osiągnięciem teatynów było nakłonienie arcybiskupa do reformy 
liturgii w duchu katolickim. Utworzenie w roku 1690 zakonu 
dla ormiańskich benedyktynek ugruntowało unię zawartą przez 
Torosowicza.21 Zmiany zachodzące w katedrze (zarówno tych na 
zewnątrz, jak i wewnątrz) były odzwierciedleniem przemian jakie 
zachodziły w społeczności lwowskich Ormian. Nie były to zmia-
ny łatwe w realizacji z powodu silnego przywiązania Ormian do 
tradycji narodowych. Przemiany w samej budowli nastąpiły jesz-
cze w 1630 roku. Wówczas to arcybiskup Torosowicz postanowił 
dobudować do zachodniej strony świątyni nawę, nadając katedrze 

19 Cz. Lechicki, Kościół ormiański w Polsce..., s. 61.
20 Cz. Lechicki, Kościół ormiański w Polsce..., s. 59.
21 K. Stopka, Ormianie, [w:] Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej, red. M. Kop-

czyński, W. Tygielski, Warszawa 2010, s. 129–130.
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nowy kształt na planie krzyża łacińskiego. Prace wykonywane 
były według planów lwowskiego architekta Wojciecha (Alberta) 
Kielara. Dobudowana do XIV-wiecznego kościoła nowa część kate-
dry – zbudowana z cegły i otynkowana z zewnątrz i wewnątrz – 
otrzymała sklepienie beczkowe z lunetami. Nowopowstała nawa 
miała po dwa okna z południowej i północnej strony. Okna znaj-
dował się naprzeciw siebie i miały wąskie obramienia kamienne. 
Zmiany zapoczątkowane przez Torosowicza dotyczyły wystro-
ju oraz wyposażenia wnętrza, a w konsekwencji w ciągu prawie 
trzech stuleci doprowadziły stopniowo do zatracenia wszelkich 
rysów ormiańskich i prawie zupełnego zlatynizowania wnętrza 
świątyni.22 Ormiański wystrój ustąpił barokowym zdobieniom: 
nowymi elementami były między innymi ambona, tron biskupi, 
konfesjonały, nawy i ołtarze boczne. W katedrze pojawiły się tak-
że bogato zdobione obrazy przedstawiające świętych. W okresie 
panowania na tronie biskupim Torosowicza w świątyni znajdowa-
ły się obrazy: Św. Rodziny oraz Św. Grzegorza Oświeciciela Arme-
nii. Kolejnym przykładem barokowych obrazów jest malowidło 
Matki Boskiej Różańcowej, XVI-wieczny obraz św. Antoniego 
pustelnika oraz obraz św. Krzysztofa. W skarbcu katedry prze-
chowywane były relikwie św. Wartanesa – syna św. Grzegorza, 
oraz bezcenny Ewangeliarz pochodzący z 647 roku ery ormiań-
skiej (1198/1199). Ewangeliarz powstał w klasztorze Skewra 
w górach Taurus z Azji Mniejszej. We Lwowie znajdował się już 
od co najmniej 1592 roku.23 Mimo renowacji wnętrza stan tech-
niczny katedry pogarszał się. Dopiero w latach 1670–1671 doszło 
do remontów. Z inicjatywy Łazarza Matiaszowicza wybudowano 
tzw. pierwszą zakrystię, połączoną z kościołem renesansowym 
portalem, przebudowano także krużganek. Innymi zmianami, 
których dokonano wewnątrz katedry, było umieszczenie dwóch 
drewnianych ołtarzy: pierwszego na miejscu zamurowanej fra-
mugi dawnego okna, drugiego zaś na miejscu zamurowanych 

22 M. Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982, s. 28.
23 J. Smirnow, Katedra…, s. 32.
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drzwi prowadzących do starej zakrystii. W 1670 roku wyremon-
towano dzwonnicę, wymieniając stropy i dodając nowe tynki. 
Kolejną istotną zmianą – tym razem w jej bezpośrednim sąsiedz-
twie – było wybudowanie gmachów klasztornych dla benedyk-
tynek przybyłych w latach 1675–1676 z Kamieńca Podolskiego. 
Klasztorne budynki zamknęły północny dziedziniec katedralny 
i połączone zostały z katedrą krużgankiem. 

Kolejne zmiany w wystroju świątyni przyniósł początek 
XVIII wieku. Ogromny pożar, który wybuchł 16 sierpnia 1712 roku, 
wymusił przeprowadzenie remontu. W roku 1723 podniesiono 
sklepienie nawy głównej oraz przedsionek o trzech kopułach. 
Przebudowy zostały sfinansowane przez sędziego i przewodniczą-
cego kolegium ormiańskiego we Lwowie Krzysztofa Augustyno-
wicza.24 Po kolejnych pożarach w latach 1749–1752 przebudowano 
klasztor benedyktynek oraz katedrę. Prace nad barokową dekora-
cją (polichromią) wnętrza przeciągnęły się do 1755 roku. Na skutek 
pożaru, który wybuchł 17 maja 1778 roku, zniszczony został pałac 
arcybiskupi, klasztor benedyktynek, archiwum kapituły i wieża. 
Żywioł nie ominął samej katedry – świątynia ponownie wyma-
gała remontu. W latach 1778–1779, z inicjatywy arcybiskupa -
koadiutora Jakuba Waleriana Tumanowicza (1714–1798), a także 
dzięki ofiarności wiernych, odnowiono wnętrze katedry oraz 
dobudowano pomieszczenia klasztorne i szpitalne. 

Początek XIX wieku to okres zastoju w działalności archidiece-
zji oraz samej katedry, co było odbiciem ogólnej sytuacji panują-
cej w życiu politycznym i kulturalnym Lwowa. 6 lutego 1831 roku 
zmarł arcybiskup Kajetan Augustyn Wartesiewicz (1755–1831), 
zapisując w swym testamencie połowę swojego majątku na odno-
wienie katedry.25 W roku 1848, na skutek bombardowania miasta, 
ucierpiały klasztorne zabudowania benedyktynek. W wystroju 
samej katedry niewiele się zmieniło. W 1862 roku rokokowe malo-
widła na ścianach katedry zamieniono na dekoracje autorstwa 

24 B. Kaczorowski, Zabytki starego Lwowa, Warszawa 1990, s. 167.
25 J. Smirnow, Katedra…, s.57.
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lwowskiego artysty Jana Dulla (1839–1901). Najprawdopodobniej 
w tym samym czasie prace malarskie przy odnawianiu obrazów 
prowadził malarz Marcin Jabłoński (1801–1876).26 Pomimo prac 
remontowych budynek katedry chylił się ku upadkowi – renowacji 
wymagały mury, dach, wilgotne podziemia i fundamenty. Brak 
wystarczających środków finansowych wstrzymywał rozpoczęcie 
gruntownych prac. 

Przełomowym okresem w historii katedry był początek XX wie-
ku. Za sprawą nowego arcybiskupa obrządku ormiańskiego Józefa 
Teofila Teodorowicza (1864–1938), katedra została poddana reno-
wacji i przebudowie. Konsekrowany w 1902 roku przez kardynała 
Jana Puzynę (1842–1911) Teodorowicz zaraz po otrzymaniu sakry 
biskupiej przystąpił do renowacji katedry, która trwała niemal 
nieprzerwanie do jego śmierci w 1938 roku. O znaczeniu prac 
remontowych świątyni tak napisał ksiądz Dionizy Kajetanowicz: 

Restauracja Katedry Ormiańskiej we Lwowie, podjęta 
z inicjatywy JE. Ks. Arcybiskupa Teodorowicza, zwróciła 
żywszą uwagę naszego społeczeństwa, a nawet zagranicy, 
na ten jedyny w Europie pomnik architektury ormiańskiej. 
Kto tylko przybywa do Lwowa dla zwiedzenia jego 
osobliwości, śpieszy na ulicę Ormiańską, by ujrzeć z bliska 
prastarą katedrę, dźwigającą na swych barkach sześć już 
niemal wieków.27

Katedra wymagała gruntownego remontu: zniszczone i popę-
kane były zewnętrzne elewacje, a także ściany i posadzki, wody 
gruntowe zalewały piwnice, powodując wilgoć we wnętrzu świą-
tyni.28 Obok przyczyn natury czysto technicznej, istniały też inne 
powody dla których Teodorowicz chciał wyremontować katedrę. 
Ten gorliwy patriota, polityk i społecznik pragnął pielęgnować 

26 J. Wolańska, Katedra..., s. 33.
27 Przedmowa ks. Dionizego Kajetanowicza [w:] Cz. Lechicki, Kościół ormiański w Polsce 

(Zarys historyczny) z przedmową ks. Dionizego Kajetanowicza, Lwów 1928.
28 J. Smirnow, Katedra..., s. 90.
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ormiańską tożsamość także poprzez aspekt religijny – popie-
rał oczyszczanie liturgii ormiańskiej z łacińskich naleciałości.29 
Lwowscy ormianie nie posługiwali się już językiem ormiańskim, 
a język liturgiczny Grabar był niezrozumiały dla wiernych. Teo-
dorowicz widział głęboką potrzebę powrotu do korzeni, utrzy-
mania obrządku ormiańskiego (bez wpływów łacińskich) oraz 
wewnętrznej integracji stosunkowo nielicznej grupy wiernych. 

Do realizacji planów przebudowy świątyni potrzebne były 
znaczne sumy pieniężne. W 1905 roku powołano komitet prze-
budowy i artystycznego ozdobienia katedry pod przewodnic-
twem arcybiskupa Teodorowicza. W skład komitetu weszły takie 
postacie jak prof. L. Piniński, prof. dr J. Bołoz-Antoniewicz, 
prof. W. Łoziński, prof. T. Axentowicz, Z. Hendel oraz przedsta-
wiciele Ormian lwowskich Krzeczunowicz i Seferowicz. Jednym 
z projektów restauracji świątyni był ten autorstwa architek-
ta Władysława Halickiego (ur. 1850), jednak nie spotkał się on 
z aprobatą komitetu, uznającego zmiany za zbyt daleko idące. 
Jedną wielu debat i propozycji na temat remontu katedry Teo-
dorowicz skwitował słowami: „(...) mnie w katedrze wszystko 
odtrąca, odpycha. Gdy siadam na tronie, to darujcie Panowie, ale 
mam wrażenie, że sadzają mnie w jakiejś schańbudzie”30. Słowa 
te najdobitniej świadczą o nastawieniu hierarchy do barokowego 
wystroju świątyni. 

Remont katedry oficjalnie rozpoczął się w roku 1909. Pierw-
szym odwołaniem do wschodnich korzeni Ormian, widocznych 
na bryle katedry, były dekoracje apsyd autorstwa Jana Antoniewi-
cza-Bołoza (1858–1922). Najwięcej jednak uwagi gospodarz archi-
diecezji poświęcił rozbudowie katedry oraz zmianie wystroju we 
wnętrzu świątyni. Katedrę rozbudowano w stronę ul. Krakowskiej 
oraz dobudowano jej zachodnią część. We wnętrzu postanowiono 
zmienić barokowy wystrój, nadając jej wschodniochrześcijański, 

29 Zob. Kazanie sejmowe ks. arcybiskupa Teodorowicza wygłoszone w kościele katedralnym św. 
Jana w Warszawie d. 9 lutego 1919 r.(reprint), posłowie P. Skibiński, Warszawa 2019, s. 25.

30 J. Smirnow, Katedra..., s. 92.
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bizantyjski charakter. Ostatecznie prace powiększenia katedry 
zostały powierzone architektowi Franciszkowi Mączyńskiemu 
(1874–1947). W latach 1909–1910 dobudowano nową część świąty-
ni. Było to pomieszczenie na planie kwadratu, zamknięte kopułą 
opartą na trompach i zwieńczoną na zewnątrz latarnią. Sklepienie 
kopuły pokryły malowidła wykonane według projektu Antoniego 
Tucha. Stylizowane na starochrześcijańskie mozaiki przedstawia-
ły wizerunek Chrystusa otoczonego aniołami i barankami. Chór 
organowy został ozdobiony ażurową balustradą, zrealizowano 
także projekt południowej elewacji przedsionka oraz zbudowa-
no przejście na podwórze, ozdobione portalem flankowanym, 
dwoma kolumnami i zamkniętym pełnym łukiem. W kolejnych 
latach zamontowano drewniane plafony (1912) wykonane według 
projektu Mączyńskiego oraz nowe stropy.

Kolejną monumentalną pracą ozdabiającą wnętrze Katedry 
Ormiańskiej we Lwowie są wielkoformatowe malowidła ścien-
ne, autorstwa pochodzącego z Warszawy malarza Jana Henryka 
Rosena (1891–1992). O wyborze autora zdecydował najprawdopo-
dobniej przypadek – jesienią 1925 roku arcybiskup Teodorowicz 
obejrzał w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie – 
wystawę prac nieznanego wówczas artysty.31 Zauroczony jego 
twórczością, Teodorowicz zaproponował Rosenowi wykonanie 
malowideł na ścianach wewnątrz katedry. Zgodnie z tradycją 
Rosen rozpoczął swoją pracę od wykucia na jednym z filarów 
chaczkara z napisem „J.H.R. 1927”. W latach 1925–1929 powstały 
prace w prezbiterium: Ustanowienie Najświętszego Sakramentu, 
Ukrzyżowanie, Hołd pasterzy betlejemskich oraz w nawie: Ofiara 
Abrahama, Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, Gloryfikacja 
(Ścięcie) św. Jana Chrzciciela, Pogrzeb św. Odilona, Święci Wspomo-
życiele. Techniką zastosowaną przy tworzeniu dzieł przez autora 
była tempera na tynku. Charakterystyczną wspólną cechą prac 
Rosena jest niemal naturalna wielkość namalowanych postaci 
oraz ich portretowe rysy twarzy. W wielu przypadkach jako mode-

31 J. Wolańska, Katedra ormiańska…, s. 136.
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le autorowi posłużyli jego znajomi, znane lwowskie osobistości, 
w tym także sam arcybiskup Teodorowicz. Pośród wszystkich 
malowideł Rosena, wyjątkowe miejsce w dorobku autora zaj-
muje znajdująca się na lewej ścianie praca Pogrzeb św. Odilona. 
Powstałe w 1927 roku dzieło przedstawia kondukt pogrzebowy 
św. Odilona (962–1049), piątego opata opactwa benedyktyńskie-
go w Cluny, który ustanowił Dzień Zaduszny. Przedstawiony 
z boku kondukt ukazuje niosących ciało Odilona trzech zakon-
ników. Na czele pochodu kroczy opat w pontyfikalnych szatach, 
kondukt zamykają dwaj klerycy. Równolegle do konduktu, po 
jego prawej stronie, idą trzy duchy zmarłych. Zjawy w habitach 
z kapturami na głowach namalowane zostały jedynie konturem. 
Kroczące duchy trzymają w rękach prawdziwe, zapalone świe-
ce. Mistyki pracy dopełnia gwieździste niebo oraz tajemnicze 
spojrzenie drugiego mnicha spoglądającego w kierunku duchów. 
Według znawców malarstwa Rosena, Pogrzeb św. Odilona należy 
do najbardziej osobistych prac w dorobku autora, a zaprezento-
wany poziom artystyczny, zestawiony z wyjątkowym tematem 
pogrzebu benedyktyna, stanowi o wybitnym talencie malarza. 
Drugą pracą zasługującą na szczególną uwagę jest dzieło zwień-
czające prezbiterium, zatytułowane Ustanowienie Najświętsze-
go Sakramentu. Powstałe jako ostatnie w kolejności (1928–1929) 
dzieło prezentuje postać Chrystusa stojącego za stołem; po jego 
prawej i lewej stronie znajdują się apostołowie zwróceni ku nie-
mu twarzami. W nimbach apostołów Rosen wypisał ich imiona 
w języku ormiańskim – i tak od lewej strony stoją: św. Szymon, 
Tadeusz, Filip, Tomasz, Andrzej, Piotr, Jan, Jakub Większy, Jakub 
Mniejszy, Bartłomiej, Mateusz oraz odwrócony tyłem i ubrany 
na czarno Judasz. Surową kompozycję dopełnia purpurowe tło 
ze złotymi kolumnami. W podniosłym momencie ustanowienia 
Eucharystii, w wizerunkach uczniów Chrystusa autor utrwalił 
portrety swoich krewnych oraz znajomych. Kolejnymi „rozpo-
znanymi świętymi” są: Tadeusz (prawnik i numizmatyk Marian 
Brzezicki), Andrzej (ksiądz ormiańskokatolicki German Gawroń-
ski), Piotr (przypuszczalnie ksiądz Piotr Aładżadżian), Jan (ksiądz 
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Jan Lechowski albo Tadeusz Wojciechowski), Jakub Mniejszy 
(ojciec Jana Henryka, Jan Rosen), Bartłomiej (ksiądz Adam Bog-
danowicz albo ksiądz Sergiusz Egulian), Mateusz (ksiądz Dionizy 
Kajetanowicz) oraz Judasz. Za wyobrażenie Chrystusa posłużył 
przypuszczalnie ksiądz Jan (o. Michał) Czartoryski.32 Znamieni-
tym i symbolicznym zabiegiem zastosowanym przez Rosena było 
uwiecznienie portretu księdza infułata Dionizego Kajetanowicza 
(1878–1954) – ostatniego administratora archidiecezji lwowskiej 
obrządku ormiańskiego. Po zakończeniu prac wykonanych przez 
Rosena, mimo entuzjazmu dużej części społeczeństwa, wśród 
lwowskich konserwatorów i historyków sztuki widoczny był spór 
co do zasad artystycznego ozdobienia prezbiterium.33

Następnym elementem dekoracji, nawiązującym do wschod-
nich korzeni katedry, była modernistyczna mozaika zaprojek-
towana jeszcze w 1907 roku przez jednego z najwybitniejszych 
artystów okresu Młodej Polski, malarza i rysownika, ucznia Jana 
Matejki – Józefa Mehoffera (1869–1946).34 

Dzieło krakowskiego artysty zostało zrealizowane latach 1910–
1913, a jego głównym motywem była Trójca Święta. Elementem 
dominującym w mozaice była gigantyczna postać Boga Ojca, któ-
rego popiersie wypełnia niemal całe pole kompozycji. W niższej 
części znajduje się postać siedzącego Chrystusa, wznoszącego 
lewą rękę ku górze, podtrzymywanego przez dwa klęczące anio-
ły odziane w czerwone szaty. Ramiona Boga Ojca w kształcie 
trójkąta równoramiennego tworzą symetrię, nadając wrażenie 
równowagi i dominacji. Po prawej i lewej stronie za wizerunkiem 
Boga widoczne są słońce i księżyc. Zwieńczeniem mozaiki jest 
przesunięta w lewą stronę od osi pionowej gołębica symbolizują-
ca Ducha Świętego. Uzupełnieniem mozaiki w kopule były znaj-
dujące się na pendentywach personifikacje czterech cnót. Autor 
przedstawił je jako postacie czarnowłosych orantek, ubranych 

32 J. Wolańska, Katedra ormiańska…, s. 182.
33 J. Smirnow, Katedra…, s. 160.
34 Zob. Mehoffer. Malarstwo, Olszanica 2017.
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w bordowe szaty, z nimbem krzyżowym wokół głowy, zamknięte 
w uskrzydlonej mandorli, unoszącej się na tle ołtarza ofiarnego, 
z którego wznoszą się ku górze płomienie i kłęby szarego dymu.35 
Projekt nie został wykonany jednak w sposób, w jaki życzył sobie 
tego Teodorowicz – określenie personifikacji („Wiara”) zostało 
opisane w języku polskim, a nie po łacinie. Inskrypcje znajdują-
ce się w mozaice nie identyfikowały też żadnej z czterech posta-
ci. Mimo powyższych uchybień, całość pracy utrzymana została 
we wczesnochrześcijańskiej formie, a symbolika zastosowana 
przez Mehoffera świadczy o erudycji artysty.36 Umieszczone na 
sklepieniu kopuły oraz pendentywach prace Mehoffera zatytuło-
wane Trójca Święta oraz Personifikacje cnót należą do najbardziej 
charakterystycznych i rozpoznawalnych dzieł znajdujących się 
we wnętrzu świątyni.

Pod koniec lat 20. i na początku 30. XX wieku w katedrze zbudo-
wano nowe ołtarze boczne, ambonę, położono nowe posadzki oraz 
wyremontowano prezbiterium i dzwonnicę. Nurtującym i nieroz-
wiązanym problemem była występująca wilgoć murów świątyni, 
grożąca zniszczeniem dzieł Rosena (rozpoczęte w 1935 roku prace 
zabezpieczające malowidła przerwał wybuch II wojny światowej). 
W trakcie trwania prac remontowych usunięte zostały barokowe 
dekoracje i wyposażenie katedry, w tym także drewniane ołtarze, 
które przeniesiono do kościoła w Przedrzymichach koło Żółkwi 
oraz poreformackiego kościoła w Rzeszowie (Kościół Garnizono-
wy pw. Matki Boskiej Królowej Polski). Całość prac remontowo -
-dekoracyjnych została ukończona w roku 1938. Nie wszystkie 
zamierzenia arcybiskupa Teodorowicza zostały jednak zrealizowa-
ne. Ze względu na brak funduszy nie wybudowano wejścia głów-
nego od strony ul. Krakowskiej, a także nie udekorowano kaplicy 
Najświętszego Sakramentu oraz nie wybudowano nowego ołtarza. 
4 grudnia 1938 roku zmarł arcybiskup Józef Teodorowicz, który 
przez wiele lat niestrudzenie i z wieloma sukcesami pracował na 

35 J. Wolańska, Katedra ormiańska…, s. 118.
36 J. Wolańska, Katedra ormiańska…, s. 121.
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rzecz ormiańskiej diaspory. Jednym z najważniejszych dzieł jego 
życia była rekonstrukcja Katedry Ormiańskiej, o której w jednym 
ze swoich listów z roku 1935 napisał: 

Katedrę tę dźwigałem przez lat 25 z zupełnej ruiny kosztem 
olbrzymich ofiar i doprowadziłem ją do stanu, w jakim jest 
dzisiaj, także przedstawia się jako chluba zabytków Lwowa.

Wraz z wybuchem II wojny światowej nastały ciężkie czasy 
zarówno dla samej katedry, jak i wiernych obrządku ormiańskoka-
tolickiego. W wyniku porozumienia Ribbentrop-Mołotow Lwów 
znalazł się pod sowiecką okupacją. Sowieckie władze zamknę-
ły wszystkie organizacje i instytucje ormiańskie, w tym także 
kościoły. Mimo to nabożeństwa nadal się odbywały. Ryzykując 
życie posługę pełnił następca arcybiskupa Teodorowicza – ostatni 
administrator diecezji lwowskiej obrządku ormiańskiego – ksiądz 
infułat Dionizy Kajetanowicz. Koniec istnienia ormiańskiego 
świata przyniosły wydarzenia tzw. zbrodni wołyńskiej – w wyniku 
napaści członków UPA w kwietniu 1944 roku w samych Kutach 
nad Czeremoszem życie straciło około 200 Ormian.37 Po ponow-
nym wkroczeniu Sowietów do Lwowa 27 lipca 1944 roku roz-
począł się ostatni etap zagłady społeczności ormiańskiej i jej 
kościoła: nastąpiły kolejne aresztowania wiernych i duchownych. 
Świadome działania władzy sowieckiej, służące zwalczaniu reli-
gii w obwodzie lwowskim, wpisywały się w ogólnopaństwową 
politykę antyreligijną prowadzoną przez ZSRR, mającą na celu 
pozbawienia duchowych kadr oraz zeświecczenie społeczeń-
stwa.38 26 listopada 1945 roku aresztowano i zesłano do łagru 
księdza Kajetanowicza, likwidując istniejącą od ponad 300 lat 
archidiecezję lwowską obrządku ormiańskiego. Ostatnim księ-
dzem obrządku ormiańskokatolickiego przebywającym na tere-

37 Z. Manugiewicz, J. Tustanowski, U stóp Owidiusza..., s. 279.
38 Zob. D. Markowski, Anatomia Strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944–1953. Stu-

dium zmian polityczno-gospodarczych, Warszawa 2018.
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nie Ukrainy był Samuel Manugiewicz (1871–1956). Jego parafia 
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kutach 
nad Czeremoszem została zamknięta w roku 1946. Sam Manugie-
wicz sprawował posługę kapłańską odprawiając liturgię w swoim 
domu. Kościół kuckich Ormian po delegalizacji został zamie-
niony na magazyn, a w 1990 roku przekazano go Cerkwi Prawo-
sławnej. Do 1946 roku ocaleli po II wojnie światowej Ormianie 
wyjechali ze Lwowa oraz innych kresowych miast, osiedlając się 
na tzw. ziemiach odzyskanych, głównie w Gdańsku, Wrocławiu, 
Gliwicach, a także w Warszawie i Krakowie. Lwowska katedra 
od roku 1946 służyła sowietom jako magazyn Lwowskiej Galerii 
Obrazów (dzisiejszej Lwowskiej Galerii Sztuki im. Borysa Woź-
nickiego). W tym samym roku organy katedralne zostały zde-
montowane i przewiezione do Taszkientu w Uzbekistanie, gdzie 
zostały zniszczone na skutek pożaru. Pałac arcybiskupi podzie-
lono na mieszkania komunalne. Część archiwów należących do 
kurii przekazano do Centralnego Historycznego Archiwum we 
Lwowie, a pozostałe zasoby oraz bibliotekę – do Państwowego 
Archiwum obwodu Lwowskiego. Rękopisy, przedmioty liturgicz-
ne, obrazy oraz portrety trafiły do Lwowskiego Muzeum Historii 
Religii i Ateizmu.39 Katedra Ormiańska, podobnie jak wiele innych 
zabytkowych świątyń na wschodzie, zaczęła popadać w ruinę. 
Uszkodzeniu uległy malowidła Rosena, witraże Mehoffera, znisz-
czone zostały ołtarze, nawy, ambony. Na ścianach pojawiła się 
wilgoć i grzyb. Po rozpadzie ZSRR i utworzeniu niepodległego 
państwa ukraińskiego (16 lipca 1991 roku) sytuacja katedry zmie-
niła się. W październiku 1991 roku Katolikos Wszystkich Ormian 
Wazgen I (1955–1994) wysłał do Lwowa archimandrytę (wardape-
ta) Nathana Oganesiana i mianował go zwierzchnikiem Apostol-
skiego Kościoła Ormiańskiego na Ukrainie. Diecezja ormiańska 
na Ukrainie została ustanowiona 10 stycznia 1997 roku, a 15 maja 
katolikos Karekin I (1995–1999) wyświęcił Oganesiana na bisku-
pa. W grudniu 2000 roku starą część katedry przekazano Ormia-

39 J. Smirnow, Katedra…, s.221.
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nom. W odzyskanej części świątyni pierwsza od pięćdziesięciu 
lat msza święta w języku ormiańskim i obrządku wschodnim 
odbyła się 5 stycznia 2001 roku. Pół roku później, w czerwcu, 
w jubileuszowym roku 1700. rocznicy przyjęcia chrześcijaństwa 
przez Armenię, lwowską katedrę odwiedził papież Jan Paweł II. 
W grudniu 2003 roku nawa główna i zachodnia część świątyni 
zostały przekazane na potrzeby kultu religijnego. Od 2006 roku 
z inicjatywy środowisk ukraińskich i polskich trwały kolejne eta-
py prac remontowych i konserwatorskich, których łączny koszt 
wyniósł ponad 1,5 mln zł. Odnowione zostały między innymi ele-
wacje, malowidła ścienne, wotywne krzyże (chaczkary) ozdabiają-
ce zewnętrzne ściany świątyni. W roku 2013 zakończono ostatni 
etap prac konserwatorskich przy dziełach Jana Henryka Rosena. 
Katedra po wielu latach zaniedbań odzyskuje swój dawny blask. 

Skupiająca nieliczną społeczność lwowskich Ormian kate-
dra przez ponad trzy wieki swego istnienia była elementem 
świadczącym o odrębnej tożsamości, kulturze i tradycji synów 
św. Grzegorza. Wartym podkreślenia jest fakt, że zasymilowani ze 
społeczeństwem i lojalni wobec swojej ojczyzny Ormianie potrafili 
utrzymać i pielęgnować swoją odrębność. Także poprzez religię 
katolicką obrządku ormiańskiego. Historia i zmiany zachodzące 
w wyglądzie katedry były odzwierciedleniem przemian zachodzą-
cych na świecie. Wielokrotnie trawiona przez żywioł ognia, pada-
jąc ofiarą działań wojennych i grabieży, odbudowywana katedra 
zmieniała swój wystrój i charakter. Zerwanie z łacińskim baro-
kiem w architekturze i powrót do wschodnich korzeni – dzieło 
życia arcybiskupa Teodorowicza – to jedno z najważniejszych 
wydarzeń w wielowiekowej historii katedry. Przemiany doko-
nane za sprawą najwybitniejszego przedstawiciela społeczności 
polskich Ormian w pierwszej połowie XX wieku we wnętrzu Kate-
dry Ormiańskiej nadały jej ostatecznego kształtu, podkreślając 
jej orientalne korzenie. Śmierć hierarchy w 1938 roku zakończyła 
ponad dwudziestoletni proces renowacji i remontów, a wybuch 
i działania II wojny światowej położyły się cieniem na społeczno-
ści Ormian, jak i na samej świątyni. Po zakończeniu wojny Lwów 
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znalazł się we władaniu ZSRR, a sama katedra popadła w ruinę, 
służąc jako magazyn. Powstałe za czasów sowieckiej zniszczenia 
i dewastacje niwelowane są kolejnymi etapami prac konserwator-
skich, które niemal nieprzerwanie toczą się od 15 lat. Wielona-
rodowy i wielokulturowy Lwów, dzięki swojej gościnności, dawał 
dogodne warunki dla rozwoju diaspory ormiańskiej. Jedność 
Ormian ze Stolicą Apostolską spowodowała daleko idące zmiany 
w wyglądzie zewnętrznym, jak i wystroju świątyni, a powrót do 
wschodnich korzeni nadał jej ostatecznego sznytu. Stojąca nieco 
z boku od gwarnego rynku głównego, Katedra Ormiańska pod 
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to miej-
sce, gdzie bogate ślady przeszłości łączą się z teraźniejszością, 
tworząc unikatową mozaikę. Ω



Każdy ma w głowie jakąś Rosję. Od dzieciństwa 
budujemy sobie obraz – mniej lub bardziej 
prawdziwy – największego państwa na świecie. 
„Cegiełkami” są lekcje historii, rodzinne opowieści, 
informacje wyłowione z medialnego szumu, a także… 
internetowe memy. Te ostatnie uczą nas na przykład, 
że w tamtym kraju psy wysyła się w kosmos, a rolę 
zwierząt domowych przejmują niedźwiedzie

W sieci krąży dużo zdjęć przedstawiających te zwierzęta w niety-
powych sytuacjach: włochate łby wychylone z okien samochodów, 
pazurzaste łapy zaciśnięte na karabinach lub butelkach. Na jednym 
z obrazków miś posłużył jako wierzchowiec samemu Władimiro-
wi Putinowi. Niedźwiedzie są popularnym symbolem, który można 
interpretować na wiele sposobów. 

Internetowa popkultura używa ich powierzchownie, przede wszyst-
kim po to, by wyśmiać dzikość Rosji. Z kolei zagraniczna propagan-
da nawiązuje do takich cech, jak agresywność czy brutalność, two-
rząc w ten sposób wizerunek barbarzyńskiego kraju, który stanowi 
zagrożenie dla cywilizacji europejskiej – tak jak drapieżnik dla innych 
mieszkańców lasu. Najciekawsze w tym wszystkim jest jednak to, że 
Rosjanie jakiś czas temu spróbowali „przygarnąć bestię”. Na przekór. 
Skoro „dzieci lubią misie” (nieważne, że głównie pluszowe), to zwie-
rzęta te nie mogą być takie złe. Można przypisać im dobroduszność 
znaną z bajek, ale jednocześnie dać sygnał: niedźwiedź jest wielki, 

Krzysztof Matkowski

NA WÓDCE 
Z NIEDŹWIEDZIEM
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lepiej z nim nie zadzieraj. Nie zadzieraj z Rosją. Ma łapy zaciśnięte 
na karabinach. I na butelkach. 

P O  P I E RW S Z E  WÓ D K A

Jak mówią memy: w Rosji to nie ty pijesz wódkę, tylko wódka pije 
ciebie. Brzmi to jak jeden z licznych żartów tego rodzaju. Nasuwa się 
jednak pytanie, czy mieszkańcy tego kraju piją i pili dużo, by jakoś 
znieść rzeczywistość, czy też rzeczywistość stała się taka, jaka jest, 
przez alkohol? 

Ale jacy w ogóle są Rosjanie? Z internetowego kontentu wyłania 
się niechlubny obraz ludu zapijaczonego i zacofanego. Mężczyźni – 
odziani w dresy marki Adidas – większość czasu spędzają w przyku-
cu, koniecznie z piętami przy ziemi (inaczej mogą zostać wzięci za 
zachodnich szpiegów). W tym czasie piją, palą papierosy, przeklinają. 
Kobiety są najpiękniejsze na świecie, dopóki nie zmienią się w matki 
każące odejść synom od komputerów, a potem w „babushki”, których 
głównym celem życiowym jest utuczenie wnuków. Składa się to na 
typowo słowiański wizerunek – oczywiście przejaskrawiony. W tym 
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negatywnym przekazie przebijają jednak pozytywne cechy. Przy bliż-
szym poznaniu Rosjanie okazują się dobrymi kompanami: rozmow-
nymi, gościnnymi, chętnymi do zabawy. 

Co więcej – potrafią się adaptować do panujących warunków. Tak 
jak wódka może być sposobem na rozgrzanie się i przetrwanie szaro-
ści dnia codziennego, tak samo da się coś poradzić na niedociągnięcia 
cywilizacyjne. Tam, gdzie najnowsza technologia nie dociera, żyją 
ludzie pomysłowi. Nie potrzebują wykształcenia – slavic science ma 
się w genach. Słowiańska kreatywność pozwala zrobić pompkę samo-
chodową z akordeonu, użyć łopaty jako patelni albo domontować do 
roweru siedzenie ze starej łady. 

W  LO D ÓW K A C H  C H RU S Z C Z OWA

Slavic science znajduje też zastosowanie w sztuce dekorowania wnętrz. 
U przeciętnego Ivana na ścianach wiszą dywany z tureckimi wzo-
rami. Ukazujące to memy zyskują wartość historyczną: obecnie 
więcej takich kobierców można zobaczyć na zdjęciach z rozrywko-
wych fan page’y niż w prawdziwych domach, jednak w latach 1959–
1985 w Związku Radzieckim rozpowszechnione były tzw. lodówki 
Chruszczowa – najczęściej pięciopiętrowe budynki o cienkich murach 
wykonanych z materiału niskiej jakości. Rosjanie, chcąc ocieplić swo-
je mieszkania, zaczęli używać gobelinów, które przy okazji pełniły 
też funkcję bariery dźwiękowej i świadczyły o rzekomej zamożności 
gospodarza. Dywany pomagały więc przetrwać, podobnie jak wód-
ka – zimę, złych sąsiadów i biedę.

Jak przystało na największe państwo świata, jest to też kraj wielkich 
kontrastów. Oprócz nieprzyjaznej Syberii, znajdują się tam Moskwa 
i Sankt Petersburg, dwie ogromne metropolie. Nie wszyscy spędza-
ją czas w słowiańskim przykucu przed szarym blokiem – niektórzy 
jeżdżą limuzynami i jedzą kawior na co dzień. Obok slavic science, 
jest miejsce dla kultury (w Moskwie dużą popularnością cieszą się 
balet i teatr, a Sankt Petersburg to jedno z najbardziej atrakcyjnych 
turystycznie miast na świecie) i prawdziwej nauki (w czasie Zimnej 
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Wojny trzeba było dotrzymać kroku Stanom Zjednoczonym). Jednak 
w internetowym kontencie przeważa ten negatywny obraz, jakby 
pozytywne aspekty Rosji nie stanowiły dobrego materiału na memy. 

W I E C Z N I  A N TA G O N I Ś C I

Właściwie w całej zachodniej popkulturze ten kraj przedstawia się 
w złych barwach. Nic dziwnego, jeśli weźmie się pod uwagę historię 
XX wieku. Rosja to nie tylko wódka, niedźwiedzie i dywany na ścia-
nach. Nie tylko zwyczajni ludzie, którzy starają się normalnie żyć. 
Rosja to także Stalin, Lenin, komunizm, socjalizm, wojny, gułagi. I nie 
ma tutaj znaczenia nomenklatura: mimo że słowa takie jak ZSRR 
i Sowieci można uznać za przeszłość, to świat wciąż pamięta i wciąż 
nie potrafi wybaczyć. Wyrazem tego są choćby postacie złoczyńców 
w amerykańskich filmach, które tak często są Rosjanami. 

Internet rozprawia się z tym wszystkim na swój własny, bezkom-
promisowy sposób – w wirtualnym świecie można się jeszcze oprzeć 
poprawności politycznej. Stąd liczne memy ze Stalinem, jednym z naj-
większych zbrodniarzy w historii. Żartuje się na przykład z zsyłania 
ludzi do gułagu czy z Wielkiego Głodu. Wynika to zapewne z wie-
lu czynników, w tym z braku szacunku, poczucia bezkarności albo 
potrzeby przetworzenia rzeczywistości, by móc ją lepiej zrozumieć 
lub zaakceptować. 

Podobnie z kontentem nieco lżejszego kalibru, aczkolwiek wciąż 
kontrowersyjnym, który stanowią memy z Putinem. Nie dotyczą one 
tylko politycznych kwestii – często bazują po prostu na tym, że pre-
zydent Rosji jest rozpoznawalną postacią. Poza tym niektóre zna-
ne osoby są – jak zwykło się w internetowych subkulturach mówić – 
„memiczne”. Wizerunek Putina można uznać znamienny ze względu 
na rozstrzał „siły ciężkości” żartów. Na jednych obrazkach prezydent 
może się wydawać sympatyczny i ciepły, na drugich groźny. Jest 
symbolem, jak niedźwiedź i jak wódka. A z tym wszystkim – lepiej 
ostrożnie. 

Tak uczą memy. Ω



Black 
metal

MA W SOBIE 
WIĘCEJ SACRUM 
NIŻ KATOLICKA 
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Międzynarodowy sukces blackmetalowej Batushki 
obnaża boleśnie kryzys dzisiejszej liturgii katolickiej

Ekstremalny metal jest jednym z polskich najlepszych towarów eks-
portowych. Kapele takie jak Vader, Behemoth, Decapitated czy Mgła 
wyprzedają za granicą wszystkie bilety, zaś sale koncertowe zapeł-
niają po brzegi. Podobnie jest z wydawnictwami muzycznymi. Album 
The Satanist zespołu Behemoth, dowodzonego przez Adama „Nergala” 
Darskiego, został uznany ostatnio przez amerykański portal muzyczny 
Consequence of Sound najlepszą płytą metalową ostatniej dekady, 
a najnowsza płyta Mgły Age of Excuse osiągnęła lepszy wynik sprzeda-
ży w cztery pierwsze dni po premierze niż jej poprzedniczka w cztery 
lata. Przykłady można by mnożyć. Jeśli chodzi o ekstremalny metal, 
to jako Polacy na pewno mamy się czym pochwalić. 

Jednym z zespołów, który odniósł podobny sukces, jest łącząca 
black metal z melodiami prawosławnymi białostocka Batushka. 
Po wydaniu swojej pierwszej płyty Liturgiya zespół stał się znany na 
całym świecie. Ten wyczyn bez wątpienia zależał tak samo od nowa-
torskiej formy muzycznej, jak i zastosowanego marketingu – muzycy 
ukrywali swoją tożsamość, a na scenie występowali w kostiumach pra-
wosławnych mnichów. Całości dopełniały palące się świece, kadzidło 
i chóry. Przychodzący na koncerty mogli się więc poczuć jak w cerkwi – 
z tym, że oczywiście „odprawiana” liturgia nie była boska, a wręcz 
antyboska. 
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Wydany w 2015 roku album Liturgiya w serwisie Encyclopedia 
Metallum osiągnął niezwykle wysoki wynik (89%), jako średnią z kil-
kunastu recenzji. Krytycy zwracali uwagę na eklezjalne wibracje, nie-
prawdopodobną dozę prawosławnej liturgii, muzykę która umożliwia 
odczucie na sobie prawosławnego rytuału oraz możliwość przeżycia przez 
słuchacza prawdziwe niepowtarzalnego doświadczenia. Ich zdaniem 
zespół w formie ceremonii prawosławnej tworzy nieprawdopodobną aurę. 

Na Liturgiyę składa się osiem utworów nazywanych ekteniami, czyli 
prawosławnymi litaniami. Zostały one wykonane w języku starocer-
kiewnosłowiańskim. Nie chwalą Boga i świętych, lecz miotają w ich 
kierunku rozmaite bluźnierstwa. Muzyka to oczywiście połączenie 
ekstremalnych, podbitych podwójną stopą, perkusyjnych blastów 
z mrocznymi riffami, growlem, czystymi wokalami i chórami. Mimo 
tego, w tych przesiąkniętych złem dźwiękach obecne jest jakieś miste-
rium i tajemnica. Słuchanie ektenii – co zresztą zauważyli recenzenci 
z całego świata – jest sięgnięciem do innej rzeczywistości. Chcąc nie 
chcąc, dzięki Batushce przeżywamy swego rodzaju sacrum. 

Batushka, aby odnieść sukces i zaproponować coś nowego słu-
chaczom, nie musiała sięgać do żadnego skansenu prawosławia. 
Odprawiana w języku starocerkiewnosłowiańskim Boska Liturgia 
jest niezmienna od wieków. Co do zasady, zawsze brzmi tak samo. 
Na przeciwległym biegunie znajduje się współczesny katolicyzm, 
który po soborze watykańskim II utracił będący dziedzictwem wieków 
rytuał, a święte obrzędy liturgiczne stały się karykaturą samych sie-
bie. Rzymski katolicyzm dziś po prostu nie brzmi, a jeśli już brzmi, to 
jest to odgłos paździerzowych przyśpiewek na gitarce, recytacji, albo 
w najlepszym razie (sic!) wykonywanego na ślubach Alleluja Leonarda 
Cohena1. Obrzędy katolickie są przegadane i coraz bardziej odchodzi 
się od śpiewanych partii. 

1 Muzycznie jest to o wiele lepsze od wielu dzisiejszych „utworów sakralnych”.
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Wspomniane różnice zauważył w rozmowie z portalem NaTemat 
lider zespołu Bartłomiej Krysiuk: 

o ile w katolicyzmie msza zazwyczaj ogranicza się do 
automatycznego klepania formułek i wspólnego pośpiewania 
z księdzem niezbyt skomplikowanych pieśni, to w cerkwi 
można liczyć na znacznie bardziej podniosłe doznania, 
usłyszeć złożone melodie, rozwijane od czasów bizantyjskich. 
To bardzo inspirujące artystycznie, również dla wykonawców 
black metalowych.

Trudno nie zgodzić się z muzykiem. Słuchając dokonań jego zespo-
łu i zagłębiając się w te bluźniercze i zarazem prawosławne misteria, 
można odnieść wrażenie, że Cerkiew po dziś dzień ma coś, czego nie 
ma Kościół. To sacrum, które utraciliśmy wraz z reformą liturgii.

A teraz wyobraźmy sobie, że Batushka czerpie nie z prawosławia, 
lecz z katolicyzmu. Muzycy na koncercie są ubrani w alby i stuły lub – 
w najlepszym razie – w plastikowe ornaty w jaskrawych, nieliturgicz-
nych kolorach. Swe utwory wykonują z pulpitów obklejonych banne-
rami reklamowymi, a wokół nich płoną plastikowe paschały. Nie ma 
kadzidła, chóru też nie ma, jest za to „szlachetna prostota”. W warstwie 
muzycznej ich black metal łączy się z oazowymi przyśpiewkami i nud-
ną recytacją formułek z modlitewnika. Myślicie, że ktoś by to kupił? Ω



Filip Styczyński

ERNEST I JA
Spotkałem Ernesta Hemingwaya. Popatrzył na mnie 
lekko spode łba, ale bez zaczepki. Raczej badawczo.

– Czy pan jest Ernest Hemingway? – zapytałem. – Jestem 
pana ogromnym fanem – dodałem.

Hemingway uniósł prawą brew i wyjął papierosa z kiesze-
ni marynarki. Kiedy go odpalił, po chwili wypuszczając dym 
odrzekł kiwając głową:

– To nie ja. Wyglądam jak on. Ubieram się jak on i tak samo 
śmierdzę, ale to nie ja. Ciągle mnie ktoś z nim myli.

Zagrał to tak, że prawie mu uwierzyłem. 
– A zatem – zacząłem powoli – nie zawracam głowy. Gdyby 

jednak miał pan ochotę wybrać się ze mną na drinka to akurat 
idę na jednego za rogiem. Przyjemna spelunka. Zapraszam.

Zobaczyłem, że u mojego rozmówcy toczy się jakaś 
wewnętrzna walka. Pełna krwi, armat i poszarpanych propor-
ców. Jednak trwała ona... bardzo krótko, a moja propozycja 
wygrała z odmową spektakularnym szturmem. 

– Dobrze, czemu nie. Mały drink jeszcze nikomu nie 
zaszkodził – powiedział.

Weszliśmy do pubu w jednej ze śródmiejskich suteren i usie-
dliśmy przy barze. Byliśmy jedynymi gośćmi. Barman spojrzał 
na nas i spytał:

– Co dla was panowie?
– Dwa razy bourbon – powiedziałem. 
Barman sięgną po dwie szklanki i odruchowo wsypał do każ-

dej po dwie kostki lodu. Hemingway złapał barmana za ramię.
– Czy ty chcesz mnie kurwa obrazić? – powiedział. – Czy 

ja wyglądam na kogoś kto pije bourbon na dwóch kościach? 



Czy ja ci wyglądam na psa z Grenady? – dodał i puścił koszulę 
barmana, który posłusznie wyrzucił lód ze szklanki. 

– W mojej może zostać – powiedziałem, a mój nowy kolega 
popatrzył na mnie z pogardą.

Zaczęliśmy pić bourbon. Ja z lodem, on bez.
– Dlaczego jesteś fanem tego Hemingwaya? – zapytał 

i pierwszy raz w czasie naszej rozmowy w jego oczach zauważy-
łem zaciekawienie.

– Uważam, że miał styl. Był pierwszym pozerem-buntowni-
kiem, rozpoczął pewną epokę, stworzył kod kulturowy, który 
miał się pojawić lata później. To było u niego genialne!

Hemingway słuchał i kiwał głową z zachwytem.
– I co jeszcze? – zapytał, a ja milczałem, bo nic więcej mi do 

głowy nie przychodziło a propos tego pisarza. Może była to 
kwestia alkoholu. – I co jeszcze? – dopytywał.

– Nie wiem. Nic – powiedziałem, a Ernest zrobił obrażoną 
minę.

– Jak to nic? Nie uważasz, że był bardzo odważnym człowie-
kiem?! Najodważniejszym ze wszystkich pisarzy?!

– Nie.
– A nie uważasz go za najlepszego pisarza wszech czasów?
– Nie – kiwałem przecząco głową.
– No, a kogo niby uważasz za lepszego pisarza?
– Siebie – odpowiedziałem nieszczerze, acz z bezczelnym 

przekonaniem.
W tym momencie zauważyłem, że w kierunku mojej głowy 

leci wielka pięść. Zaczęliśmy się kotłować potwornie i pospada-
liśmy z krzeseł. Barman nas wygonił na zewnątrz, a po chwili 
przyjechała policja. Rozdzielili nas i poprosili o dowody oso-
biste, zadając nam obu te same pytania poczynając od „jak się 
nazywasz?”.

Ernest Hemingway splunął mi pod nogi i powiedział: 
– Ernest Hemingway. Ω



Maciej Kalbarczyk

PASJA 
I KRWAWIĄCE 
PALCE
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Z raportu „Rynek pracy artystów i twórców 
w Polsce” wynika, że muzycy są zadowoleni 
z tego, co robią. Znalezienie stałego zatrudnienia 
jest dla nich jednak dużym wyzwaniem

Lata żmudnych ćwiczeń, egzaminy, popisy, koncerty. Praca w niedziele 
i święta, pochłaniające czas dojazdy, konieczność ciągłego inwestowania 
w samorozwój. Pomimo wielu niedogodności, większość muzyków nie 
rezygnuje jednak z pracy w wyuczonym zawodzie. 

– Obok mojego domu stoi biurowiec. Czasami zastanawiam się nad 
tym jak to jest siedzieć przy komputerze osiem godzin dziennie. To jest 
dla mnie wręcz egzotyczne. Sądzę, że nie wytrzymałbym zbyt długo – 
mówi Adrian Łęczycki, nauczyciel muzyki i chórzysta.

W Y K S Z TA ŁC E N I E  TO  P O D STAWA

Z przygotowanego na zlecenie MKiDN raportu wynika, że 37,7 proc. 
muzyków zakończyło edukację artystyczną na poziomie szkoły średniej. 
Chociaż nie kontynuowali oni nauki na uczelni wyższej, z powodzeniem 
radzą sobie na rynku pracy. 

– Pracowałam w różnych placówkach takich jak żłobki, przedszkola, 
szkoły, kluby malucha. Udzielałam także prywatnych lekcji gry na pia-
ninie – mówi Sara Gorzkiewicz, absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

Prawie 60 proc. muzyków deklaruje ukończenie akademii lub uni-
wersytetu. Od jakiegoś czasu, oprócz umiejętności wokalnych i gry na 
instrumencie, studenci zdobywają tam także wiedzę na temat marke-
tingu i kreowania własnego wizerunku. 
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– Zaczynamy myśleć o tym, że absolwent powinien wiedzieć jak sprze-
dać produkt, którym dysponuje – podkreśla Witold Janiak, wykładowca 
Akademii Muzycznej w Łodzi.

Praktyka pokazuje, że zdobyta na uczelni wiedza nie wystarcza do 
skutecznego pozyskiwania zleceń: aż 64,7 proc. instrumentalistów korzy-
sta z usług agencji artystycznych. Wielu muzyków samodzielnie szuka 
sposobów na dotarcie do klienta. 

– Bardzo długo grałam głównie z polecenia, ale dzięki inwestowaniu 
w materiały multimedialne i aktywności na portalach społecznościowych 
stopniowo zaczęło się to zmieniać – mówi Zofia Łęczycka, wiolonczelistka. 

Muzycy zwracają uwagę, że oprócz warsztatu i wiedzy na temat mar-
ketingu, przydałyby im się także inne umiejętności. Wśród nich wymie-
niają znajomość języków obcych i obsługę nowoczesnych narzędzi do 
produkcji muzyki. 

– Uczelnie artystyczne są o krok do tyłu względem potrzeb rynku 
muzycznego. Jednak od jakiegoś czasu proponowane są nowe kierunki, 
takie jak kompozycja filmowa czy produkcja muzyczna. Wartość oferowa-
nych programów nauczania zostanie zweryfikowana przez pracodawców 
dopiero za kilka lat – mówi Adrian.

WĄT P L I WA  P O M O C  U C Z E L N I

Po otrzymaniu dyplomów, część muzyków rozpoczyna poszukiwania 
pracy od wizyty w działającym na uczelni Biurze Karier. Nie mogą tam 
jednak liczyć na zbyt wiele. 

– Obecnie nasza działalność ogranicza się do załatwiania studentom 
i absolwentom jednorazowych zleceń – przyznaje pracownik Biura Karier 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Z tej możliwości najchętniej korzystają osoby, którym zależy na zdo-
byciu pierwszego doświadczenia zawodowego. Dla tych, którzy chcieliby 
się usamodzielnić to jednak zdecydowanie za mało. Do zadań działają-
cych przy uczelniach placówek należy także monitoring karier zawodo-
wych absolwentów. Wiarygodność zebranych podczas wywiadów tele-
fonicznych danych pozostawia jednak wiele do życzenia. Osoby, które 
ukończyły uczelnię muzyczną często twierdzą, że pracują w zawodzie. 
Nieoficjalnie wiadomo jednak, że muzyka jest dla nich tylko dodat-
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kiem, a głównym źródłem utrzymania stał się etat 
w prywatnej firmie lub własny biznes.

Adrian przyznaje, że pomoc Biura Karier 
w poszukiwaniu pracy rzeczywiście nie 
jest zbyt efektywna. Jego zdaniem uczel-
nia daje jednak swoim absolwentem coś 
znacznie cenniejszego. 

– Najważniejsze są znajomości w śro-
dowisku, to jest rzeczywista pomoc 
uczelni. Ludzie z branży wiedzą, 
że jesteś i coś potrafisz. Jeśli będą 
cię potrzebować, to na pewno się 
odezwą – wyjaśnia.

U R O K I  WO L N E G O  Z AWO D U

Aż 59,4 proc. muzyków pracuje jedno-
cześnie w kilku miejscach. W tej grupie 
prym wiodą muzycy-instrumentaliści, 
którzy w aż 70% czerpią dochody z podej-
mowania kilku aktywności zawodowych 
naraz. 

– Czasami jest tak, że nie ma nic, a czasami 
człowiek nie ma w co ręce włożyć – mówi Marta 
Wróblewska, wiolonczelistka. 

Nasza rozmówczyni prowadzi zajęcia w szkołach 
w Łowiczu i w Tomaszowie Mazowieckim, wykłada w Wyż-
szej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości, jest członkiem Polish 
Modern Orchestra. Ponadto śpiewa na ślubach i pogrzebach oraz udziela 
prywatnych lekcji gry na wiolonczeli. Trudno uwierzyć, że poza wymie-
nionymi aktywnościami, ma jeszcze czas na grę w kilku zespołach kame-
ralnych, z którymi obsługuje imprezy okolicznościowe.

– Nie jestem przywiązany do jednej konkretnej pracy, którą muszę 
wykonywać od 8.00 do 16.00. Mam tak naprawdę kilka zawodów. W każ-
dym pociąga mnie coś innego. Gdy rezygnuję z jednego z nich, na jego 
miejsce pojawia się następny – podkreśla Adrian. 
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Nasz rozmówca jest zatrudniony na pół etatu w Filharmonii Łódzkiej 
jako chórzysta, uczy także muzyki w British International School. Wcze-
śniej pracował jako organista, udzielał prywatnych lekcji gry na fortepia-
nie i koncertował jako wokalista w projektach rozrywkowych. 

Muzycy cenią sobie elastyczność zawodową, ale duża część z nich 
narzeka na permanentny brak czasu. Praca nie pozwala im m. in. na pro-
wadzenie życia towarzyskiego. 

– Wieczorami musisz przygotowywać się na następny dzień. Nie jest 
tak, że wychodzisz z pracy i o niej zapominasz – mówi Sara.

M A R Z E N I A  O  S O C J A L U

– Jestem mamą sześciorga dzieci i praca na etacie nie jest mi pisana. 
Z przykrością przekonałam się o tym już dwukrotnie. Może niekoniecz-
nie to jest związane z moim zawodem, ale z ogólną sytuacją kobiet na 
rynku pracy? – zastanawia się Zofia. 

Z badań wynika, że tylko 44,8 proc. muzyków jest zatrudnionych na 
umowach o pracę. Zwykle zbyt niskie wynagrodzenie i tak zmusza ich do 
dorabiania na umowach o dzieło. W znacznie gorszej sytuacji są jednak 
osoby, które nie posiadają choćby połowy etatu. W przeciwieństwie do 
zatrudnionych w filharmoniach czy teatrach kolegów, nie mają ubezpie-
czenia społecznego i zdrowotnego. 

– W wyniku pracy i ćwiczeń wysiadają mi stawy, krwawią palce, zma-
gałam się już z przeciążeniowym zapaleniem ścięgien. Każda choroba 
powoduje niemożność wykonywania zawodu, a w prywatnym naucza-
niu nie ma czegoś takiego jak zwolnienie lekarskie. Trzeba pogodzić się 
z obcięciem pensji – mówi Marta. 

Pewnym rozwiązaniem dla niej mogłoby być zarejestrowanie własnej 
działalności gospodarczej i opłacanie składek. Tylko 6,8 proc. jej kolegów 
i koleżanek po fachu deklaruje jednak korzystanie z takiego rozwiązania. 

– Utrzymywanie działalności byłoby dla mnie kłopotliwe i w osta-
tecznym rozrachunku prawdopodobnie nieopłacalne – dodaje Marta.

Trzech na czterech muzyków źle ocenia wsparcie państwa dla tej gru-
py zawodowej. Czego oczekiwaliby od rządzących? Adrian odpowiada, 
że projekt ustawy o statusie artysty zawodowego wydaje się szansą na 
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ustabilizowanie sytuacji tych, którzy nie są związani z instytucjami kul-
tury lub placówkami edukacyjnymi. 

P R A C A  C I Ę  Z N A J D Z I E

Muzycy poświęcają na pracę średnio 30,5 godziny w tygodniu. W swoich 
deklaracjach nie uwzględniają jednak dojazdów na koncerty i noclegów 
w hotelach. Pomimo tych niedogodności, aż 75 proc. z nich uważa, że czas 
poświęcony na pracę jest właściwy, a 21,9 proc. sądzi, że pracuje wręcz za 
mało. Najtrudniejsza jest konieczność wykonywania obowiązków zawo-
dowych w niedziele i święta. 

– Często mój dzień pracy wypada wtedy kiedy inni mają wolne. Naj-
bardziej cierpi na tym nasze życie rodzinne – mówi Adrian.

Zarobki prawie połowy muzyków utrzymują się na poziomie nieco 
niższym niż średnia krajowa. Najwięcej zarabia kadra menadżerska, ale 
to zaledwie kilka procent wszystkich muzyków. 

– Stawki za koncerty nie są złe, ale wynagrodzenie za dydaktykę jest 
bardzo niskie. Jeśli nie miałabym innych zajęć, nie byłabym w stanie 
opłacić mieszkania, nie mówiąc o jedzeniu czy czymkolwiek innym – 
mówi Marta. 

Adrian i Zofia Łęczyccy są zadowoleni ze swoich wynagrodzeń. Ze 
względu na zbyt niskie stawki, zdarza im się jednak odrzucać część ofert. 
Rezygnację z wykonywanego zawodu rozważa zaledwie 11,8 proc. muzy-
ków instrumentalistów oraz 20 proc. wokalistów. 

– Jeśli nie zastanawiasz się nad tym jak zarobić na chleb, tylko robisz 
to, co kochasz, to praca sama cię znajdzie. To sprawdza się właściwie 
u wszystkich moich studentów – podsumowuje Witold Janiak. Ω



FS: Czytając Serotoninę miałem to samo wrażenie, 
co przy Uległości. Michel Houellebecq nie jest już 
w stanie napisać złej książki.

MH: Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. 

FS: A jednak nie czuć już tej samej pasji, co przy 
pana wcześniejszych książkach. Mam na myśli 
Cząstki Elementarne albo Możliwość Wyspy.

MH: Cóż. Jestem stary. Nie wiem czy to kwestia 
pasji… Czy pasja starzeje się razem z nami? Nie 
wydaje mi się. Z resztą po mnie nigdy nie było tego 
widać. To było w pisarstwie. Częściowo była to pasja, 
a częściowo walka o życie. Po prostu nie chciałem się 
zabić.

FS: Inaczej niż bohater Serotoniny.

MH: Tak, on chce się zabić. Ale to dlatego, że jemu 
bogactwo i sława nie pomogłyby w takim stopniu, 
w jakim pomogły mi. 

FS: A w czym panu pomogły?

MH: Nie byłem już zmuszony przebywać z idiotami 
i przestałem robić rzeczy, których nienawidzę. Poza 
tym kobiety… Zacząłem interesować kobiety, któ-
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rych wcześniej nawet nie spotykałem. Piękne i cza-
sami inteligentne. Jak na kobiety oczywiście. 

FS: Jest pan szowinistą czy mizoginem?

MH: Może jestem mizoginem, ale pan jest z pewno-
ścią idiotą.

FS: Skąd ta pewność?

MH: Ma pan uśmiech idioty.

FS: A oczy? 

MH: Oczy ma pan podobne do Hemingwaya. On też 
był idiotą.

FS: Lubi pan którąś z jego książek?

MH: Hemingwaya się nie lubi. Jego się po prostu 
przyjmuje. Ci co go nie lubią to pozerzy. Jest jaki 
jest. Natomiast jest pewien zadziwiający moment 
w jego literaturze i nie mam tu na myśli współpracy 
z NKWD. Bo to mogło chyba zdziwić tylko idiotów. 

FS: Mnie nie zdziwiło.

MH: Nawet was to nie zdziwiło… Śmierć Roberta 
Jordana. To bardzo interesująca scena. Tak napraw-
dę bardziej pasuje do Jamesa Joyca niż do 
Hemingwaya. 

FS: Wracając do współczesności: czy poza pana 
literaturą jest jeszcze wielka literatura na świecie?



MH: Nie czytam już współczesnych pisarzy. Szkoda 
mi na nich czasu. Moja literatura to wypadkowa Bal-
zaca, De Sada i rewolucji ‘68, a właściwie mojemu 
zapłakaniu nad jej skutkami. Skurwienia Zachodu. 
Wszyscy chodzą do psychologów, psychoanality-
ków i psychiatrów, a starają się wmówić, że liberalny 
model życia jest jedynym właściwym. Tymczasem 
nie jest ani właściwy, ani jedyny. Jest totalitarny 
i żałosny jednocześnie. Pan chodzi do psychologa?

FS: Nie.

MH: Może nie jest pan tak głupi jak myślałem… 
Chiny i Azja. Jeśli coś sensownego ma się jeszcze 
wydarzyć w światowej literaturze i szerzej w sztuce, 
to właśnie tam. 

FS: Mają trudną sytuację polityczną. W Chinach 
panuje… terroryzm. Chyba tak bym to ujął.

MH: Hmm. Tak, to dobre określenie. Widzi pan, to 
jest przejściowe. To najstarsza cywilizacja na świe-
cie. Chińczycy patrzą z perspektywy 5 tysięcy lat. 
Jeszcze 100 lat temu byli państwem kolonialnym, 
podzielonym pomiędzy cztery państwa. Później 
pojawił się Mao i przywdział czerwoną gwiazdkę.

FS: I wymordował 60 milionów Chińczyków, albo 
więcej.

MH: Tak… dla niego to była statystyka. Ale w per-
spektywie wyciągnął Chiny. Stworzył z nich nieza-
leżne państwo. Nawet od Rosji. Prawie mieli wojnę. 
Minęło kolejnych kilkadziesiąt lat i Chiny są drugim, 
albo pierwszym, najsilniejszym państwem na świe-



cie. Gdyby ktoś chciał im wytoczyć wojnę, musiałby 
najpierw u nich zamówić bomby. Wie pan, że biblio-
teka Mao Tse Tunga uginała się od Konfucjusza? 

FS: Słyszałem o tym.

MH: Ostatnio go dużo czytałem. 

FS: Żona pana zainspirowała?

MH: Nie. Ona pochodzi z Chińczyków Chan. To ci 
z Północy, którzy pracują w fabrykach. Łatwo ich 
odróżnić od np. Kantończyków. Ludzi z delty Rze-
ki Perłowej. Kantończycy to naród biznesmenów. 
Zawsze dużo podróżowali, żeglowali. Byli otwarci na 
świat i dużo o nim wiedzieli. W przeciwieństwie do 
Chan, którzy żyli na północnych stepach. Różnią się 
też językiem i urodą. Chan mają trochę szersze twa-
rze, bardziej skośne oczy. Kantończycy mają bardziej 
kawową karnację i migdałowe oczy. Moja żona jest 
pół Mandżurką, więc też ma trochę jaśniejszą karna-
cję od typowych Chan. W każdym razie moja żona 
za dużo nie czyta Konfucjusza, ale pięknie gra na 
chińskich instrumentach. Bardzo mnie to relaksuje.

FS: Na koniec chciałbym zapytać, czy zamierza pan 
jakoś odwiedzić Polskę?

MH: Polska to jedyny normalny kraj. Może u was 
zamieszkam z moją chińską żoną. Każę mojemu 
agentowi sprawdzić bilety.

FS: Dziękuję.

MH: Dziękuję. Ω
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O MĄDROŚCI KRWI 
FLANNERY O’CONNOR 
W EKRANIZACJI 
JOHNA HUSTONA

Adam Namięta

Literatura amerykańska to dla 
nas prawdziwa terra incognita. 
Można w tym stwierdzeniu zna-
leźć i uproszczenie, bo w ten sam 
sposób moglibyśmy wypowiedzieć 
się o wielu innych literaturach 
krajowych, i paradoks, bo kulturą 
zza oceanu – głównie w wydaniu 
popularnym, rozrywkowym – 
nasiąkamy jak gąbka. Jednak 
jedno jej oblicze, chociaż domi-
nujące i kształtujące wyobraźnię 
ludzi na świecie, nie wyczerpuje 
artystycznego pejzażu Ameryki. 
I choćbyśmy, ograniczając się do 
literatury, uzupełnili go o wielu 
kojarzonych przez Polaków ame-
rykańskich autorów, nadal byłaby 
to kropla w morzu. Są twórcy – 
wybitni twórcy – którym nawet 
filmowe ekranizacje ich dzieł nie 
pozwoliły przebić się wyraźniej 
do polskiej świadomości. Takim 
klejnotem jest Flannery O’Connor 
i jej Mądrość krwi, przeniesiona 
przez Johna Hustona na ekran 
w 1979 roku.
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Ta wyjątkowa powieść była jedną z dwóch, które urodzona 
w 1925 roku O’Connor napisała w swoim krótkim życiu (zmarła 
po wieloletnich zmaganiach z toczniem rumieniowatym w roku 
1964). Jej dorobek artystyczny i intelektualny uzupełniają jesz-
cze liczne eseje, kilkadziesiąt opowiadań, za które była szczegól-
nie ceniona, i bogata korespondencja. Była autorką Południa, 
a przy tym głęboko wierzącą katoliczką, co miało niebagatelny 
wpływ na jej twórczość. Dla kogoś niezorientowanego, szczegól-
nie dzisiaj, taka rekomendacja może być wątpliwa. Twórca z Połu-
dnia, do tego religijny, może kojarzyć się w najlepszym wypadku 
z jakimiś melodramatycznymi historiami, w gorszym – z topor-
nym dydaktyzmem podporządkowującym sobie formę dzieła. 
W rzeczywistości southern gothic, a do tej szufladki wpakowano 
O’Connor i wielu innych pisarzy tego obszaru kulturowego, jest 
przeciwieństwem tego, co moglibyśmy określić literaturą łatwą 
czy banalną. Jest w nim absurd, czarny humor, ironia i groteska – 
ale na dźwięk tych słów nie powinniśmy przebierać z podniecenia 
nogami i oczekiwać fajerwerków oraz taniego efekciarstwa. Rytm 
utworów wpisujących się w tę konwencję gniecie ciężka, czasem 
pełna apatii, atmosfera oddająca społeczną atrofię i kryjące się 
w relacjach międzyludzkich pęknięcia. Wiele osób w ostatnich 
latach w formie filmowej pośrednio mogło spotkać się z tym, co 
stanowi dalekie echo southern gothic, tyle że w brutalnej, kry-
minalnej odsłonie – mowa o pierwszym sezonie True Detective 
(to niejedyny, ale bez wątpienia najgłośniejszy tego typu filmowy 
przykład). Oczywiście konieczne jest tu zastrzeżenie – obecność 
w pewnym nurcie nie oznacza jednorodności, i tak Mądrość krwi 
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nie byłaby dziełem wybitnym, gdyby po prostu stanowiła proste 
odbicie pewnego literackiego wzorca. 

Jej główny bohater, Hazel Motes, weteran II wojny świato-
wej, wraca do kraju, na Południe. Jego rodzinny dom okazuje się 
ruiną, w której nikt już nie mieszka. Mężczyzna kieruje się do 
pobliskiego miasta Taulkinham, gdzie spotyka kilka osób, z któ-
rymi skrzyżują się na pewien czas jego losy: przede wszystkim 
młodego chłopaka Enocha Emery’ego, pragnącego znaleźć przy-
jaciół, żyjącego instynktownie, z dnia na dzień, ślepego pastora 
Noaha, nauczającego na ulicy o Jezusie Chrystusie oraz jego córkę 
Sabbath, która chce uwieść Hazela. Motesa, który utracił wiarę 
(czy też raczej chce się od niej odciąć), działalność pastora moty-
wuje do założenia własnego kościoła – kościoła bez Chrystusa. 
Jeździ więc po mieście i okolicy zakupionym starym essexem, 
stanowiącym jego tymczasowy dom, i przemawia, stojąc na jego 
masce. Chce wpoić ludziom przekonanie, że można być dobrym 
bez wiary i bez Jezusa Chrystusa, i że ten za nikogo nie umarł. 
Ta obsesja – na przekór wszystkim, wielu bowiem, ku jego fru-
stracji, utożsamia go po prostu z kolejnym pastorem – wiedzie 
go aż do radykalnego końca. 

Historia wydaje się nieskomplikowana, ale w istocie nie jest 
łatwo streścić ją bez pominięć i uproszczeń, ponieważ relacji i kon-
taktów przedstawionych w utworze osób nie motywuje sama 
akcja, czytelny układ logicznie następujących po sobie wydarzeń, 
ale przede wszystkim nieprzystające do siebie postawy i pra-
gnienia poszczególnych bohaterów, całkowicie separujące ich 
od siebie. Instynkt – tytułowa mądrość krwi – u Enocha, (anty)
religijna obsesja u Motesa czy nastoletnie pożądanie i fascynacja 
u Sabbath, a u niektórych postaci, jakże by inaczej, „ewangelia” 
zysku. Łatwo się zgubić w tym dziwnym, groteskowym utworze, 
pozbawionym dających się lubić postaci i czytelnie prowadzonych 
wątków, bogatym w symbole i paralele, a do tego czasami anon-
sowanym jako utwór na poły komiczny. To ostatnie może być 
źródłem niemiłego zaskoczenia i zmylić odbiorców przyzwyczajo-
nych do pozycjonowania humoru gdzieś między mężczyzną prze-
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branym za kobietę a Monty Pythonem (subtelna ironia O’Connor 
może być słabo uchwytna, szczególnie w naszym tłumaczeniu). 
Niech drogowskazem będą jednak słowa samej autorki z przed-
mowy, że to utwór o chrześcijaninie malgré lui (mimo woli), czy też 
opinia jej najbliższej przyjaciółki Sally Fiztgerald – że jego szkie-
let stanowi parafraza losów św. Pawła, z zastrzeżeniem jednak, 
że nie jest to wyłożone expressis verbis. Myśli Motesa do końca 
pozostają zakryte przed czytelnikiem. Wskazówki te wespół ze 
świadomością, że pisała to katoliczka żyjąca w protestanckim 
Pasie Biblijnym – co siłą rzeczy oddala Mądrość krwi od prostej 
apologii wiary – mogą pomóc w znalezieniu niektórych ścieżek 
interpretacyjnych. 

John Huston, zabierając się za ekranizację tego dzieła 
w 1979 roku, podjął się zatem niełatwego zadania – utwór istot-
nie uznawany był za trudno przekładalny na język filmu. Co więcej 
na pierwszy rzut oka dziwić może, że to właśnie do reżysera Nocy 
iguany, dystansującego się od wiary, zwrócono się z prośbą o stwo-
rzenie adaptacji Mądrości krwi O’Connor. Huston był już jednak 
w tym czasie doświadczonym filmowcem, a w swoim dorobku 
miał ekranizacje wielkich książek, w tym Moby Dicka Hermana 
Melville’a. Przy tym arcydziele literatury światowej niewielka 
objętościowo powieść O’Connor wydaje się utworem skrom-
nym – i z uwagi na brak stylistycznej polifonii, i przez unikanie 
alegorycznego rozmachu, i w końcu z powodu osadzenia akcji 
w warunkach do bólu powszednich (choć niepowszednio opisa-
nych), co też przełożyło się na brak gwiazdorskiej obsady w filmie 
i jego niewielki budżet. A jednak obu tym powieściom towarzyszy 
to samo napięcie, wynikające z siłowania się człowieka z czymś, 
co w uproszczeniu moglibyśmy nazwać religijnym dziedzictwem. 
W przypadku Moby Dicka jest to obsesyjna chęć przezwyciężenia 
lęku motywowanego predestynacją, pragnienie udowodnienia, że 
los człowieka nie jest przesądzony, a w przypadku Mądrości krwi – 
purytańskiego wychowania, z czym zresztą temat wolnej woli 
również się wiąże. Huston miał szczególny dar adaptowania wie-
lowymiarowych utworów na potrzeby medium filmowego, więc 
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mimo cięć, mimo ograniczenia tej wielowymiarowości i literal-
nego ich przedstawiania, wychodzą one, być może nawet wbrew 
początkowym zamierzeniom reżysera, poza ramy kina przygo-
dowego czy filmowej satyry i nadal w większym bądź mniejszym 
stopniu pulsują swoim metafizycznym zaangażowaniem.

Już wybór głównego aktora do Mądrości krwi mógłby potwier-
dzać dobrą intuicję Hustona, gdyby nie fakt, że Brad Dourif 
początkowo miał zagrać Enocha Emery’ego. Jemu samemu ta 
decyzja nie do końca odpowiadała, po lekturze skryptu i powieści 
czuł bowiem, że najbardziej pasuje do niego rola Hazela Mote-
sa. W tego miał się jednak wcielić Tommy Lee Jones. Dopiero 
rezygnacja z udziału w filmie przyszłego zdobywcy Oscara za 
Ściganego sprawiła, że to Dourif zajął jego miejsce. Ta niespo-
dziewana zamiana okazała się trafiona. Dourif, wówczas opro-
mieniony jeszcze pochwałami za debiut w Locie nad kukułczym 
gniazdem (Złoty Glob dla najbardziej obiecującego nowego akto-
ra i nominacja do Oscara za rolę drugoplanową), odnalazł się 
w tej roli, my zaś możemy się dziwić, jak Huston mógł w nim 
zobaczyć przeciwieństwo Motesa – Enocha Emery’ego. Być może 
przeważył tutaj fakt, że u O’Connor każdy z Południa (również 
Emery) jest trochę dziwny (little off), bez różnicy więc było, któ-
rego „wariata” zagra przyszły głos laleczki Chucky. Oczywiście to 
złośliwa sugestia, ale faktem jest, że przez urodę Dourifa (ostre 
rysy szczupłej twarzy, intensywne spojrzenie jasnoniebieskich 
oczu) szybko upomniało się o niego kino gatunkowe, a charak-
terystyczne role szaleńców, psychopatów i degeneratów stały 
otworem. Aktor odpowiedział na to wezwanie, my zaś możemy 
zrozumieć tę decyzję, ale i patrzeć na nią z pewnym żalem. Role 
Billy’ego Bibbita w Locie... i Motesa w Mądrości krwi, mimo że już 
wyznaczały kierunek aktorskiej kariery Dourifa, pokazywały też 
duży potencjał dramatyczny tego aktora. W roli Hazela, człowieka 
owładniętego obsesją i chęcią zerwania z ciążącą mu przeszłością, 
jednocześnie patrzącego gdzieś w dal, poza odrzucaną rzeczywi-
stość, wypadł bardzo dobrze.
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Pewnym rozczarowaniem dla tych, którzy mieli już wcześniej 
do czynienia z literackim pierwowzorem, może być natomiast 
postać wspomnianego Enocha Emery’ego. Tak po prawdzie, 
w książce jest on na swój sposób nawet jeszcze bardziej little off 
niż Hazel Motes, tymczasem wcielający się w niego Dan Shor (5 lat 
starszy od swojego osiemnastoletniego bohatera w momencie krę-
cenia filmu) tak swoim wyglądem, jak i zachowaniem, nie oddaje 
w pełni wewnętrznego niepoukładania tej postaci i jej tęsknot. 
Owszem, Huston rękoma charakteryzatora założył mu pocieszny 
groszkowy krawacik i różową koszulę, a także zmierzwił włosy, ale 
to nie jest ten dziwny chłopak z pryszczatą, lisią twarzą i tłustymi 
włosami z Mądrości krwi O’Connor; postać wizualnie antycypująca 
późniejsze filmowe fantazje o chytrych i niecnych młodocianych 
redneckach. Aktor o znacznie łagodniejszym, mniej sugestywnym 
obliczu, obronił się wprawdzie i spełnił podstawowe zadanie, 
polegające na stworzeniu kontrastu dla Motesa, ale sporo zabra-
kło do oddania kotłujących się w jego bohaterze odczuć. Jest to 
poniekąd spowodowane decyzją reżysera, który nie poświęcił zbyt 
wiele czasu chłopakowi, tak jak i Hazelowi, szukającemu despe-
racko odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość Południa, 
a szerzej rzecz ujmując, odpowiedzi na nowoczesność, tyle że nie 
w sacrum, ale profanum. Hustonowi wystarczył kontrast ekspo-
nujący religijny konflikt wewnętrzny Motesa, natomiast głębsza 
paralela – demonstrująca zmagania w nowoczesnym świecie nie 
tylko człowieka „duchowego” (Motes), lecz także osoby zanurzo-
nej w doczesności (Emery) – już reżysera tak nie interesowała. 

Z tych samych powodów lepiej na ekranie wybrzmiewa postać 
miejscowego kaznodziei Asy Hawksa, którego wątek dobrze 
koresponduje z metafizycznymi niepokojami Motesa. Duża 
w tym zasługa również aktora wcielającego się w tego bohate-
ra – Harry’ego Deana Stantona. Na jego zmęczonej, pokrytej 
bruzdami i cieniami twarzy, obok dostrzegalnego cynizmu, malu-
je się rozczarowanie i znużenie, tyleż światem, co samym sobą. 
W Motesie Hawks budzi sprzeciw, jednocześnie zaś historia jego 
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rzekomego dobrowolnego oślepienia za pomocą gaszonego wapna 
(aby być bliżej Jezusa, dalej od świata) podskórnie go fascynu-
je – to sprawia, że mimo kolejnych radykalnych zaprzeczeń i prób 
usytuowania się na drugim biegunie, Hazel zmierza w przeciw-
nym kierunku, niż by chciał. Również postacie kobiece – Sabbath 
Hawks i prostytutka Leora Watts – wpisują się w tę przewrotną 
formułę. Motes poczytuje sobie relacje z nimi za dowód wyzwo-
lenia się z poczucia winy, ale koniec końców w obu nie znajduje 
tego, czego szuka, i pozostaje niezaspokojony. W nastoletnią Sab-
bath wcieliła się 29-letnia Amy Wright, ale mimo znacznej różnicy 
wieku dobrze oddała kiełkujące perwersyjne pragnienia młodej 
dziewczyny – zepsutej, ale i samotnej jak inni w powieści, a przy 
tym stanowiącej zatruty owoc swojego ojca, pastora Asy Hawk-
sa, i zakłamania, w którym ten żyje. Obsadę, nie licząc natursz-
czyków, uzupełnia jeszcze Ned Beatty, kolejny pastor, niekryjący 
się ze swoim biznesowym podejściem do tematu wiary, w snach 
i wspomnieniach Motesa cameo zalicza zaś sam Huston w roli 
dziadka głównego bohatera, zresztą również pastora, a przy tym 
człowieka, który odcisnął największe piętno na Hazelu.

Pobieżny rzut oka na tę menażerię może skłonić nas do pew-
nego zrozumienia początkowej interpretacji tego utworu przez 
Hustona. Pogłoski mówią, że reżyser odczytał najpierw Mądrość 
krwi dość powierzchownie, wyłącznie jako utwór o dziwakach 
z Południa, i taki też film chciał zrobić – sytuując go w konwencji 
satyrycznej. O tej pierwotnej perspektywie przypominają niektó-
re sceny jego dzieła, szczególnie te z Enochem Emerym, wisienką 
na torcie jest zaś ubarwienie jednej z nich – u O’Connor grote-
skowej, ale bardzo ważnej i niesłużącej rozbawianiu – iście slap-
stickową ilustracją muzyczną. Niewątpliwie dziełu filmowemu 
brakuje głębi obecnej w książce, półcieni i nieco sprawniejsze-
go wyeksponowania motywacji postaci, acz trzeba pamiętać, że 
materiał źródłowy postawił Hustona przed trudnym zadaniem. 
Łatwo było tu spaść w odmęty statycznego freak show i w paru 
miejscach tak to wygląda. Ostatecznie jednak, mimo tych bra-
ków i komediowo-satyrycznych naleciałości – mało kompatybil-
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nych z dyskretnym humorem O’Connor – jego film podryfował 
w poważniejszą stronę. 

Opinie Fitzgeraldów oraz Brada Dourifa, który odczytał 
powieść głębiej, zmusiły Hustona do korekty stanowiska, któ-
rą podczas rozmowy z filmowym zespołem skwitował słowa-
mi „Jezus wygrał”. Na te słowa sama autorka być może by się 
uśmiechnęła, znalazłaby w nich bowiem potwierdzenie własnych 
spostrzeżeń o Południu („while the South is hardly Christ-cen-
tered, it is most certainly Christ-haunted”) i zaprzeczenie jej wizji 
odkupienia win i nawrócenia (gdzie nie ma elementu rywalizacji, 
a jeśli ktoś coś wygrywa, to człowiek). Jakkolwiek jednak oceniać 
to krótkie podsumowanie Hustona, sam film ostatecznie złapał 
kontakt z literackim pierwowzorem, zaczerpnął z tego samego 
źródła. Reżyser co prawda pozbawił Mądrość krwi niektórych 
warstw, między innymi wspomnianej paraleli z Enochem i odnie-
sień do zmieniającej się rzeczywistości (w filmie widzimy głównie 
realia lat 70., a nie 40., jak ma to miejsce w książce*), wymagającej 
od bohaterów reakcji, ale zachował to, co najistotniejsze, skupia-
jąc się na postaci Hazela Motesa. I nawet jeśli Huston w obrazie 
tego bohatera, tak jak w przypadku Enocha, chciał wprowadzić 
jakieś komediowe akcenty, to nie z Dourifem w tej roli. Wyrazisty 
i skrajny, groteskowy w reakcjach, ale nie głupkowato komiczny, 
stanowi główne medium łączące film z książką. Jeśli zaś komuś 
jego pasja, ból, desperacja i napięcie kłębiące się pod wszystkimi 
grymasami, cedzonymi przez zęby słowami i zawziętością wyma-
lowaną na twarzy, umknęłyby w trakcie filmu, to wciąż pozostaje 
jeszcze zakończenie.

Są takie zakończenia, które każą spojrzeć na przeczytaną książ-
kę czy obejrzany film raz jeszcze, ba, one sprawiają, że do tej książ-
ki czy filmu niektórzy będą wracać już zawsze. Rzecz oczywiście 
nie w kuglarskich sztuczkach, jakich pełno dzisiaj w kinie, wodzą-
cych odbiorcę za nos pytaniami o to, kiedy coś wydarzyło się na 
jawie, a kiedy we śnie. To dzięki tym pierwszym zakończeniom 

* Nie licząc wypożyczonej lokomotywy parowej i paru innych szczegółów.
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uzmysławiamy sobie, że oto na tych kilkuset stronach czy w cią-
gu ostatnich kilkudziesięciu minut filmu działo się coś ważnego, 
wielkiego i dramatycznego w życiu postaci, chociaż niekoniecznie 
łatwo dostrzegalnego. Dopiero zakończenie ukazuje to, my zaś 
dzięki niemu możemy wracać i szukać wszystkich tych drgnień 
i poruszeń, które świadczyły o wewnętrznych zmaganiach prota-
gonisty i które doprowadziły go do radykalnego, przełomowego 
końca. W Mądrości krwi koniec to rzeczywiście przełomowy, a przy 
tym groteskowy – bo stanowiący podsumowanie katolickiego 
oglądu pewnej protestanckiej fiksacji – może nawet z kryjącym 
się gdzieś na dnie czarnym humorem, ale przy tym przecież tak 
bolesny i poruszający swoją wagą. 

Huston pomógł widzowi w odbiorze tego niełatwego finału 
(dzisiaj, w XXI wieku, chyba nawet jeszcze bardziej dziwaczne-
go), podsumowując go sielsko-melancholijną muzyką (przerób-
ka Tennessee Waltz, stanowiąca zresztą motyw przewodni filmu 
i ilustrująca kilka innych scen) – trochę asekuracyjnie, tak jakby 
uznał, że podobnie do niego wszyscy w tym akcie Motesa zobaczą 
wyłącznie wariactwo, a skoro tak, niech przynajmniej przyjmą je 
ze współczuciem. U O’Connor w całej powieści nie ma jednego 
zdania, które trąciłoby sentymentalizmem, również w zakończe-
niu, i ta „nagość”, brak swoistego komentarza, czyni je tym więk-
szą tajemnicą, tym bardziej wstrząsa i intryguje. Jednak mimo tej 
różnicy, prowadzącej w odbiorze filmu do prostszych wzruszeń, 
nie jest on w finale pozbawiony doznań odsyłających wprost do 
metafizyki. Po tej całej apatii wypełniającej świat bohaterów, 
po tym gniewie, którym kipiał Motes, a także pustce, cynizmie 
i zakłamaniu innych, z którymi się spotykał, przychodzi moment, 
kiedy patrzymy na jego chude, wymęczone ciało, twarz pozbawio-
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ną już napięcia, spokojniejszą – i dostrzegamy, że doszło tu do 
wielkiej wolty. Sentymentalne dopowiedzenia obecne w adaptacji 
nie niwelują tego wrażenia (jeszcze raz ukłony w stronę Douri-
fa). Dla jednych będzie to przekroczenie progu szaleństwa, dla 
innych – nieporadny, groteskowy, gorzki powrót do domu; tego 
prawdziwego domu. 

Ekranizacja powieści O’Connor zdobyła kilka mniej znaczą-
cych nominacji do filmowych nagród, nie tych najważniejszych, 
i zebrała umiarkowanie pozytywne recenzje, przy czym doceniono 
przede wszystkim sam fakt podjęcia się ekranizacji trudnej prozy. 
Zasadniczo nie odniosła jednak sukcesu i sytuuje się na uboczu 
dorobku reżyserskiego Hustona. Nie może to dziwić – to kino nie 
tylko dość kameralne (wręcz noszące znamiona niezależnego), 
ale też wzorem literackiego pierwowzoru niełatwe w kontakcie, 
i przez formę, i przez treść, co więcej, przez wymuszoną powierz-
chowność być może mniej zrozumiałe dla kogoś niezaznajomio-
nego z powieścią. Konfrontuje odbiorcę z tematyką, której nie 
po drodze z dzisiejszym obrazem świata, a jeśli już podejmowa-
ną, to w ramach kontestacji. Z drugiej strony sama powieść jest 
właśnie o tym – o nawróceniu w warunkach kompletnie temu 
niesprzyjających, a przez to również pełnym wybojów, półcieni 
i nieporadności. Odnosi się to tak samo do napisanej ponad 60 lat 
temu Mądrość krwi, w której poszukującym Boga autorka uczyni-
ła kogoś z bliskiego jej świata, a więc wychowanego w Tennessee 
(eks)protestanta, jak i do czasów późniejszych, w tym współcze-
snych, w których takich jak Motes, Sabbath czy Enoch, zagubio-
nych i samotnych, jest więcej. Esencja się nie zmieniła, a może 
nawet stała się bardziej intensywna. Mądrość krwi nie opowiada 
tylko o amerykańskim Południu i jest wciąż aktualna. Ω



Filip Styczyński

WZGÓRZE
Wszyscy leżeli w błocie. Błoto leżało w nich. Mieli 
je na skórze, w ustach, na włosach. Żaden nie wie-
dział, czy błoto ma w duszy. Żaden nie wiedział, 
czy ma jeszcze duszę. Wiedzieli jedno, że dzisiaj 
umrą. 

 – Umrzemy dzisiaj – powiedział Wojtek.
 – No – odpowiedział Leszek – ale wcześniej 

sobie pozabijamy. Chciałbym ustrzelić z dziesięciu 
sukinkotów zanim mnie rozwalą. 

 – Ja bym chciał dziewczynę – powiedział 
Michał – nigdy żadnej nie miałem. Chciałbym, 
żeby była ładna i dobra. Nie musi być jakaś pięk-
ność, ale żeby miała ładny uśmiech. 

 – Nic nie tracisz. Baby to same kłopoty. Wię-
cej szkody niż pożytku – powiedział Wiktor, który 
przed partyzantką miał największe wzięcie u płci 
pięknej. – Owszem są miłe chwile, ale szybko ich 
żałujesz. Wolę zabijać tych skurwysynów, co mają 
posterunek na górze. To zawsze jest przyjemne 
i nigdy żadnego nie żałowałem. 



 – I żaden ci nie robi wyrzutów! – powiedział 
Leszek i wszyscy zaczęli się śmiać. 

Wojtek czuł, że w tym śmiechu jest coś niewła-
ściwego. Zadzierał głowę do góry i zastanawiał się, 
czy za tym wzgórzem może świecić słońce. Na jego 
głowę padał deszcz – gdzieś musi być słońce – 
myślał – gdzieś musi być ciepło. Tam się nie zabi-
jają. Jest czysta woda i jest ciepły deszcz. Tam też 
jest błoto, ale nie ma w nim brudu. 

Wojtek poczuł szarpnięcie, jakby go ktoś chwycił 
za ramię. Zobaczył światło i poczuł jak rozgrzewa 
całe jego ciało.

Granat ręczny na chwilę go uniósł, żeby następ-
nie rozrzucić jego mokre strzępy wokoło.

I tylko dziewczyna, która go znała, i on miał coś 
do niej bardziej niż przyjaźń, nie mogła przestać 
płakać po wszystkim. I nikt już jej nigdy nie nazy-
wał „słońce”. Ω
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