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SS.200

T

367

RECENZJE

rudnopisaćdziśo,niestety,zapomnianymw PolsceJózefie
Bujnowskim,zwłaszczażejegozainteresowanialiterackie,
naukowapasja,a takżenietuzinkoweżycieniełatwopoddająsięzwykłymosądom.ByłwszakBujnowskiabsolwentemUniwersytetuStefanaBatoregow Wilnie,uznanympoetą,krytykiem
literackim, eseistą, wreszcie autorem niezwykle szczegółowych,
wartościowychrelacji,takżeutworów,ściśledotyczącychpoczątków konspiracji naWileńszczyźnie lat 1939–1941, pobytu w katowniachNKWD,służbyw armiigen.Andersa;byłwreszciew latachprzedwojennychnauczycielemjęzykapolskiegow Bracławiu
i Wilnie, następnie podczas okupacji litewskiej, niemieckiej i sowieckiejWilna żołnierzem Kół Pułkowych i ZWZ-AK, oficerem
II Korpusu,pracownikiemnaukowymi wykładowcąPolskiegoUniwersytetunaObczyźnie,
UniwersytetuAmsterdamskiegoi SchoolofSlavonicandEastEuropeanStudiesorazprzewodniczącymZwiązkuPisarzyPolskichnaObczyźnie.
Dobrzesięstało,żeobszernyfragmentJózefaBujnowskiegotwórczościpamiętnikarskiej,
wspomnieniowejz latwojnyi okupacjipt.Walka,więzienie,zesłanie opublikowałaznakomita
badaczkastosunkówpolsko-litewskichw latachIIwojnyświatowejWandaKrystynaRoman,
autorkam.in.takichpracjak:ZaPolskędoceliśmierci.Śledztwoi procesNikodemaSulika
(Toruń2001),KonspiracjapolskanaLitwiei Wileńszczyźniewrzesień1939–czerwiec1941
(Toruń2001)i W obozachi w konspiracji.Działalnośćniepodległościoważołnierzypolskich
naLitwiei Wileńszczyźniewrzesień1939–czerwiec1941 (Toruń2004).TekstyBujnowskiego
opatrzonezostałyWstępem objaśniającymkonstrukcjęksiążkii doskonałymrysemhistorycznymJózef Bujnowski–zarysbiografii ukazującymżyciei twórczośćautora,zeszczególnym
uwzględnieniemjegodziałalnościkonspiracyjneji okresuuwięzieniaprzezNKWD.Jednak,
jakwspominaprof.RomanweWstępie,konstrukcjaksiążkiniejestprosta,choćbyzewzględu
naróżnorodnośćmateriału(relacje,eseje,wiersze)z jednejstrony,z drugiejzaśz uwaginaich
wartośćhistoryczną–trzebapamiętać,żeniektórezapiskiBujnowskiegopowstałynapoleceniesłużbowew celuzgromadzeniarelacjii wspomnieńosób,któreprzeszłyprzezsowieckie
więzieniai łagry–dlaudokumentowaniastalinowskichzbrodniwojennych,innenatomiastbyłyspisywaneprzezautoraniejako„doszuflady”i bezzamiaruichpublikacji.
TakwięcwojennaspuściznaBujnowskiegouporządkowanazostaław sześciurozdziałach–„odsłonach”,którechronologicznieukładajązapiskiautoraw spójnącałość,a każda
kolejnaz nichjestposzerzonąkontynuacjąpoprzedniej.
Naowesześć„odsłon”składająsię:OdsłonaI:Pracaniepodległościowaw ZWZWilno,
OdsłonaII:ZWZ.Więzienie,OdsłonaIII:Mojewięzienie,OdsłonaIV:Mojezesłanie,OdsłonaV:Wierszei eseje,i wreszcieOdsłonaVI:AktaśledczeNKWD.
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Spośródwszystkich„odsłon”niewątpliwienajwartościowszajestpierwsza,bowiemnikt
ani przed, ani po Bujnowskim nie opisał tak szczegółowo – na poziomie podstawowym,
z punktuwidzeniapodchorążego–tworzeniasiękonspiracjiwileńskiejw obrębiemiasta.
Rozdział ten jest też przyczynkiem do poznania historii Kół Pułkowych, zalążków SZP-ZWZ-AK naWileńszczyźnie, a więc procesu konspiracyjnego odtwarzania przedwojennychstrukturwojskowychGarnizonuWilno.Trzebapamiętać,żegarnizonwileńskibyłjednymz największychgarnizonówIIRzeczypospolitej,stacjonowaływnimm.in.dowództwa
1.DPLeg.,19.DP,WileńskiejBrygadyKawalerii,tamteżbyłyskoszarowane1.,5.,6.pp
Leg.,4.p.uł.,1.palLeg.,3.pac,3 psap.InteresującejestrównieżspojrzenieBujnowskiegonasprawyangażowaniasięmłodzieżyszkółśrednichw działaniawileńskiegopodziemia
pod okupacją sowiecką, co świadczyło o jej niezwykłym jak na owe czasy patriotyzmie,
któregootwartedemonstrowaniegroziłonieobliczalnymikonsekwencjami.
Wartow tymmiejscuprzypomniećfragmentwspomnieńautora:„Obronamojaw Radzie
Pedagogicznejjednejz uczennic,u którejznalezionopatriotycznywierszpolskii mianoją
zatowydalić–wszystkotozjednałosercamłodzieży,dzielnej,zapalneji zuchwałej–że
witanybyłemw klasachz dziwnymuczuciemradości.W dniumoichimienin[19marca]
zasypała młodzież pokój mój przy Karpackiej biało-amarantowymi kwiatami, uczennice
z kl[asy]VII«a»([Halina]Grzybowska,Ańczakówna)urządziływ ścisłymgroniew prywatnymmieszkaniuwieczórdeklamacjipatriotycznejpoezji,naktórymniezaproszono.Sytuacjastawałasięnawetniebezpieczna.Tymczasem–z drugiejstrony–zjednywałsobie
sympatie prof. Stec, ideowy komunista, chociaż człowiek uczciwy. Zaczęto organizować
«komsomoł».Sympatiew jegokierunkui w kierunkukomsomołuzaczęłykoncentrowaćsię
dookołauczennicykl[asy]XĆato(Czatówny)i kilkuŻydówekorazPolek.Należałoprzeciwdziałaćtemuruchowi.W tymceludelegowałemuczniakl[asy]IXGórzyńskiegoAndrzeja do komsomołu z zadaniem: 1) rozwalać robotę, 2) meldować mi bezpośrednio
o wszystkichposunięciach.ZadanieswojeGórzyńskiwykonałdoskonale.Doczasówmegoaresztowaniakomsomołw moimgimnazjum,rzecmożna,byłw stanieembrionalnym,
podczasgdyw szkołachinnychsytuacjaprzedstawiałasięgorzej.
Należypodkreślić,żepostawamłodzieżybyładoskonała.Trzebabyłostaletwardejręki
organizacji,żebyhamowaćbuntprzeciwwszystkiemu,coniosłaszkoła«sowiecka».Gdy
w jakąśpaździernikową(?)rocznicę[w1940roku]wypędzonomłodzieżdowzięciaudziału w defiladzie przed sowiecką trybuną, poddawanych okrzyków «niech żyje Stalin» nie
podjął żaden głos. Młodzież – z nauczycielstwem – przeszła przed trybuną w strasznej
ciszy,odwracająctwarzeodtrybuny”.
Odsłona II przynosi dalszy ciąg wspomnień autora mówiących o jego działalności
w ZWZ-AK,przyczymjegonarracjadostarczawielenowychinformacjidotyczącychwileńskiejkonspiracji.Szczególnieinteresującyjesttufragmentomawiającygrupęzaprzysiężonych instruktorek i członkiń Przysposobienia Wojskowego Kobiet odpowiedzialnych
m.in.zakolportażprasy,łączność,służbęsanitarnąi legalizację.
Drugączęść„odsłony”i OdsłonęIII poświęciłBujnowskiswojemuuwięzieniunaŁukiszkach,porównywanychzresztączęstoz takimikatowniamijaklwowskieBrygidki,krakowskiewięzienienaMontelupichczywarszawskiPawiak.Dziękizapiskommożnapoznać
wieleszczegółówmówiącycho sowieckimsystemieprowadzeniaśledztwi wymuszaniazeznań:„Oczywiściezastosowanoodwstępuwszelkiewłaściwesobiemetodybadań(bicie
w pięty,w głowę,rzucanieo ścianę,o ziemię,wykręcanierąk,nóg,deptaniepalców,badaniezbiorowe[przez]kilkuśledczychz Kozłowemnaczele,grożeniezemstąnażonieitd.).
[…]W tymczasiezapoznałemsiębliżejz «saląradiową».Pojednymz badań,moimupor-
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czywymmilczeniu,zaprowadzonomiędosaliz aparatemradiowym.Tutajresztkiczłowieczeństwa spadły z twarzy Blinowa. W pewnym momencie odszukał on jakąś z głośniejszychstacjiz muzyką.W tymczasiewpadłodwóchdrabów,zwalonomięnapodłogę,usta
zatkanomokrąszmatą,zerwanotrzewikii gumowymipałkamizaczętobićw pięty.Byłoto
szaleniebolesne,wydawałomisię,żestracęprzytomność.Jedenz trzymającychmięwykręciłmiw tyłręcei usiadłnaplecach.Strasznybólodpięti wykręconychrąkprzeszywał
nerwy. Dusiłem się. Zlano mię wodą. Gdy posadzono znowu na stołku, pomimo pełnej
świadomościumysłuupadłemnaziemię,napółniosącodprowadzonomiędoceli.Popół
godzinywleczonomięz powrotemdobadań...[…]Niemogłemnicjeść.Dostałemprzy
tym biegunki. W głowie panował ciągły szum od systematycznego bicia w jeden punkt
czaszki.Byłoniemożliwościąusiedziećnastołkuśledczym,niejednokrotniepo3–4godzinachosuwałemsięnaziemię.Oblewanowtedygłowęzimnąwodąi sadzanoz powrotem.
Razsiedziałemtaknastołkuprzyzmieniającejsięwarciecałydzieńi północy.Wtedydosłownieodniesionomiędoceli.Pamiętałemwszystko,aninachwilęniestraciłemprzytomności:prawdopodobnieutrzymywałamięprzytymjedynie«czujnośćmózgowa»”.
OdsłonaIV wprowadzanasw światliterackichwyobrażeńBujnowskiego,gdziehistoria
jestjużtylkotłempisanychobrazówautora,obrazównapierwszyrzutokapłaskichi nieciekawych,leczszybkoprzechodzącychw trójwymiar–przestrzeńpulsującągrąpełnych
ciszyświatełi tętniącągwaremludzkichgłosów.Jestw tychobrazach-przestrzeniachcoś
z Pruszkowskiego,cośz Malczewskiego,cośz Nikutowskiego:„SzedłemśrodkiemgłównejulicyrejonowegomiastaUrżumu.Słońcepochylałosiękuzachodowi,niebobyłopogodnei bławe.[…]Otoczenie[…]wdzierałosiękażdymszczegółemrzeczywistościinnej,
noweji strasznej–rzeczywistościnędzysowieckieji sowieckiegoterroru.[…]
Przygłównejulicywznosiłsięprawosławnysobór,z czerwoneji kolorowejcegły,okrytybłyszczącąblachąnakopułach.[…]U wejściależałyrozbitetafleszaregoi białegomarmuru,którymbyławyłożonaposadzka.Przezwybitekoloroweskrawkiszkiełu okienwpadałypromienieświatłai oświetlałyruinęwnętrza.Wyłamane«carskiewrota»z misternie
wykonanymizłoceniami,zwisałybezwładnienaskręconychzawiasach.Ścianyi sufit,niegdyśpełnefreskówi bohomazów,zdobiłyżółteplamynegacjirewolucyjnej,którazostawiłabogateśladyuderzeńkamieniem,kijami,przekreślającpędzlembrudnejfarbybyłąświętość.[…]
Ludziestanowilinapierwszyrzutokajednąbezbarwnąszarąmasę.Szare,wyświechtane,z lichegomateriału,przygodniedobranez różnychkompletówubrania,workowate,różnychkrojówi barw«jubki»;wykrzywione,podartei brudneobuwieoznaczałomieszkańców «miasta», białe, do kolan sięgające onuce, okręcone sznurami oraz łykowe łapcie
wskazywałynapochodzeniewiejskie.Gdzieniegdziesiwy,siermięgowyszynel,gdzieniegdziegranatowez wielkim«galife»spodnie,czarne,skórzanelubgumowebuty,«zaszczytnego»koloru«rubaszki»opasanerzemieniemzezwisającymu bokunaganemi czerwone
pałki–strójarystokracji,chodzącejz dumniepodniesionymigłowami”.
Nie jest prosto pisać o tle historycznym Odsłony IV. Bujnowski, więzień NKWD, po
amnestiizostajeskierowanynatzw.wolneosiedleniedoczasuwstąpieniadoformującejsię
armiigen.WładysławaAndersa.Nieczasopisywaćperypetieautora,któresąprzykładem
gotowegoscenariuszafilmowego–wystarczytylkowspomnieć,żeabydostaćsiędoDelegaturyPolskiejw Kirowiei SztabuArmiiw Jangi-JuluBujnowskiuciekłz kołchozu,a podczasucieczkiposługiwałsięnieważnymijużdokumentami.Istotnyjesttufinałjegoucieczki,z początkudośćsmutnyi zaskakujący.Otóżz powoduzakończonejewakuacjiPolskich
SiłZbrojnychw ZSRRodmówionomuprzyjęciadoarmii,dopierointerwencjaBohdana

Recenzje

Wendorffa,ostatniegostarostyBracławia,którypoświadczyłtożsamośćautora,i znajomej
jeszcze z bracławskich czasów Wandy Szałkiewiczowej, krewnej płk. Witolda Nowiny-SawickiegozeSztabuArmii,sprawiła,żeBujnowskicudemnietrafiłponowniepod„opiekę”NKWD.
OdsłonaV zawierawierszei esejeBujnowskiego.Szczególnąuwagęnależypoświęcić
tympierwszym,bowiemzewzględunaswójcharakterstanowiąniejakoliterackieźródło
historyczne.Tow nichodnaleźćmożnadusznąatmosferęWilnalatlitewskieji sowieckiej
okupacji,mrokwięzień,takżetęsknotęi żalzaWileńszczyznąjużutraconą:
[…]
Nieprzyjdzieżegnaćnikt.Spojrzeniemtylkopotoczysz:
miasto,domy,ogrody–odwróciszoczy–
zatobązostaniewszystko,przedtobąstaniepustka,
ostatnikrzykpożegnaniaskonanabladychustach.
[…]
IwreszcieOdsłonaVI.Zostaływ niejzamieszczonetłumaczeniarękopisówprotokółów
przesłuchańJózefaBujnowskiegosporządzonychw językurosyjskim,przechowywanych
w LietuvosYpatingasisArchyvas(LitewskieArchiwumSpecjalne).Wśródpublikowanych
dokumentówsątakżezeznaniakpt.ZygmuntaKuklińskiego,obciążająceautorai protokół
zamknięciaśledztwa.
Wszystkie„odsłony”zostałyopatrzonezebranymiprzezWandęKrystynęRomanfotografiamiilustrującymiżyciei działalnośćJózefaBujnowskiego,bezktórychksiążkabyłaby znacznie uboższa. Wśród nich są zdjęcia rodzinne, fotokopie dokumentów litewskich
i sowieckichznakomicieuzupełniających„odsłony”IIi III,m.in.listarzeczyskonfiskowanychprzezNKWDw mieszkaniuautora,postanowienieo przedstawieniuaktuoskarżenia,
zaświadczenienapodróżdomiejscaosiedleniaw Urżumie.
KsiążkaJózefaBujnowskiegoWalka,więzienie,zesłanie w opracowaniuWandyKrystynyRomanjestniezwyklecennymźródłemhistorycznymspisanymprzez,z „przymusu”historyka,człowiekaniezwyklewrażliwegonaotaczającągorzeczywistośćwojennąz wszelkimi jej konsekwencjami. Zaprezentowany materiał dotyczący zwłaszcza początków
konspiracjiwileńskiejmacharakterwręczunikatowy,niosącyzasobąwielenieznanychdotądzdarzeńi osób.
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