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Jednostki karne istnieją chyba w każdej armii, szczególnie 
w okresie działań wojennych ich rola (i liczebność) znaczą-

co rośnie. Książka Artioma Drabkina Ani kroku do tyłu to zbiór 
relacji i wywiadów z byłymi sztrafnikami z Armii Czerwonej. 
Osiemnaście historii pokazujących nie tylko absurdy wojskowej 
rzeczywistości, lecz także okrucieństwa, lekceważenie życia 
i szafowanie krwią żołnierzy. Uwidacznia się to szczególnie wy-
raźnie w siłach zbrojnych państwa totalitarnego. Tam nalecia-
łości ideologiczne w połączeniu z nadgorliwością (nomen omen 
bolszewicką) i zwykłą ludzką podłością są przyczyną dramatów, 
których nawet na wojnie można uniknąć.

Do sztrafbatu można było trafi ć za kradzież, 
gwałt, odmowę wykonania rozkazu, uderzenie ofi -
cera lub kolegi, za maruderstwo lub…   za nic. W ka-
raniu bez powodu szczególnie celowali ofi cerowie 
polityczni, którzy chcieli się wykazać „rewolucyj-
nym zapałem” lub po prostu wykorzystywali swą 
przewagę. Lejtnant Piotr Michin o włos uniknął wy-
słania do batalionu karnego za to tylko, że wadliwy 
pocisk rozerwał lufę jednego z dział, którymi dowo-
dził! Z kolei innego żołnierza wysłano do sztrafbatu 
za to, że w sztabie pomylono go z kuzynem o tym 
samym imieniu i nazwisku, którego wcześniej od-
znaczono za odwagę. Został uznany za szpiega. 

Kara skierowania do sztrafbatu często rów-
nała się wyrokowi śmierci. Paradoksalnie jed-
nak taka kara bywała ratunkiem, bo nierzadko 
zastępowano nią egzekucję. Co więcej, z takiej 

jednostki można było powrócić. Następowało to po odbyciu 
kary albo po zranieniu na polu walki. Życie sztrafnika miało 
też swoje dobre strony. Na przykład kompanie te podlegały 
dowództwu sztabu, co oznaczało, że i zaopatrzenie docie-
rało do nich bezpośrednio, z pominięciem licznych szczebli 
armijnego kwatermistrzostwa. Dzięki temu wyposażenie, 
jedzenie i wódka trafi ały do żołnierzy w stanie takim, w jakim 
wyszły z centralnego magazynu. Zwykli zaś żołnierze dosta-
wali wszystko to uszczuplone lub podmienione na gorszy sort 
przez „zaradnych” magazynierów i kwatermistrzów. Z relacji 
i wspomnień skazanych układa się obraz absurdu, bezmyśl-
ności i bolszewickiej nadgorliwości – jakże inny od propagan-
dowego (także dziś) przekazu dotyczącego Armii Czerwonej. 
Bo czemu miało służyć wysyłanie żołnierzy w bój bez broni? 

Albo kara polegająca na siedzeniu przed oko-
pem przez pół godziny, tak że ukarany był wy-
stawiony na strzał nieprzyjaciela? To również 
obraz nędzy sowieckich żołnierzy – Anatolij 
Sołodow wspomina: „W ciągu dwóch lat tylko 
raz nocowałem pod dachem w cieple”. O ten 
przywilej jego oddział musiał zresztą stoczyć 
walkę z innymi krasnoarmiejcami…  

Ani kroku do tyłu to ciekawy materiał, poka-
zujący polskiemu czytelnikowi raczej niezna-
ny aspekt funkcjonowania Armii Czerwonej. 
Wydawnictwu należy się za to pochwała, choć 
redakcja językowa mogłaby być staranniejsza: 
zbyt często zgrzytają rusycyzmy w warstwie 
językowej i składniowej, np. czytamy o żołnie-
rzach „odkupiwszych winę krwią”. 
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W ieczorem, kiedy rodzina w komplecie zasiadła przy stole, 
mama powiedziała, że zadecydowała o przyjęciu na jakiś 

czas do domu pani Weisblatt. Stanowczo stwierdziła, że nikt 
nie może się o tym dowiedzieć, bo za to grozi śmierć. Po dwóch 
dniach, przed godziną policyjną, pani Chaja pojawiła się u nas 
z tekturową walizeczką w ręku. Nazywałam ją po prostu babcią”.

W podobnych sytuacjach oraz imając się róż-
nych sposobów, tysiące Polaków – narażając 
życie własne i bliskich – angażowało się w ra-
towanie swoich sąsiadów, Żydów, skazanych na 
zagładę przez niemieckiego okupanta. Do tzw. 
ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, 
zwłaszcza na terenie okupowanej Polski, gdzie 
żyła największa w Europie diaspora żydowska, 
Niemcy przystąpili defi nitywnie na początku 
1942 roku. Okres kilkuletniej okupacji przeżyło 
– twierdzi płk dr hab. Witold Lisowski – ok. 230 
tys. polskich Żydów, wielu z nich – ok. 80 tys. 
– dzięki pomocy Polaków. Niektórzy nasi roda-
cy zostali uhonorowani przez izraelski instytut 
Yad Vashem tytułem Sprawiedliwego wśród 
Narodów Świata.

W ratowanie Żydów zazwyczaj angażowa-
ły się całe rodziny, które – jak wynika ze świa-
dectw zebranych przez młodzież – kierowały 

się jedną zasadą: „tak trzeba było”. Wielką rolę w udzielaniu 
pomocy, zwłaszcza dzieciom żydowskim, odegrały zakonnice, 
które ukrywały je w swoich sierocińcach, przedszkolach i in-
nych placówkach.  

Dwa lata temu Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata zorganizowało spotkania Sprawiedliwych z mło-

dzieżą gimnazjalną i licealną, głównie w szko-
łach warszawskich. Chętni uczniowie spisali 
swoje wrażenia. Tak powstał bogato ilustrowa-
ny album Gdy otworzyliśmy drzwi. Spotkania 
młodzieży ze Sprawiedliwymi wśród Narodów 
Świata pod redakcją Witolda Lisowskiego. Do 
książki dołączono listę ponad sześciu tysięcy pol-
skich Sprawiedliwych, wśród których na ogół 
nie ma tych, którzy zginęli wraz z ratowanymi 
Żydami oraz wielu tych, o których nie pamię-
tali uratowani Żydzi. Album powstał w wyniku 
ogromnego zaangażowania młodzieży szkolnej 
w odkrywanie prawdy o cichym bohaterstwie 
rówieśników ich dziadków i pradziadków oraz 
dokumentowanie historii. Trzeba to docenić, 
a wtedy łatwiej będzie zaakceptować styl teks-
tu przypominający szkolne wypracowania. 
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