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Hej, dwadzieœcia lat temu

tu u nas w £om¿y na sali

Hitlerowce tañcowali

Polak w¹sem rusy³, hitlerowce uciekali

Hej juchi, juchi, hitlerowce to œwyntuchy

A Polacy to som zuchy*

Boles³aw Rachubka, 

poeta ludowy Ziemi £om¿yñskiej

Mê¿czyzna tego narodu

Przystaj¹c nad syna ko³ysk¹

Wymawia s³owa nadziei

Zawsze dotychczas daremne

Czes³aw Mi³osz: Naród 

z tomu Œwiat³o dzienne

7

* H. Czernek, D. Œwirko, S. Œwirko, „Poeci ludowi Ziemi

£om¿yñskiej”, Literatura Ludowa, Warszawa, Polskie Towarzystwo

Ludoznawcze, nr 4-6, 1962, str. 135.



O czym jest ta ksi¹¿ka?

Ósmego stycznia 1949 roku na Mazowszu, w miasteczku

Jedwabne po³o¿onym 19 kilometrów od £om¿y, UB zatrzy-

ma³o piêtnastu mê¿czyzn
1
. Wœród aresztowanych, prze-

wa¿nie ch³opów ma³orolnych i robotników, znalaz³o siê te¿

dwóch szewców, murarz, stolarz, zegarmistrz, dwóch œlusa-

rzy, listonosz, by³y woŸny magistratu i agent skupu jaj; byli

miêdzy nimi ojcowie rodzin obdarzeni licznym potomstwem

(jeden mia³ siedmioro dzieci, inny czwórkê, jeszcze inny

dwoje) i ludzie samotni; najm³odszy mia³ 27 lat, najstarszy

zaœ 64. W sumie wiêc, ot tacy sobie, ca³kiem zwykli ludzie.
2

Miasteczko licz¹ce wówczas oko³o dwóch tysiêcy

mieszkañców by³o tym wydarzeniem na pewno zbulwerso-

wane,
3

zaœ szersza opinia publiczna mog³a siê dowiedzieæ

9

1 W materia³ach kontrolno-œledczych tej sprawy przechowywanych

w Urzêdzie Bezpieczeñstwa Publicznego w £om¿y, zachowa³ siê „Raport

likwidacyjny” z 24 stycznia 1949 roku, gdzie w pierwszym punkcie opisa-

ny jest „przebieg akcji likwidacji”, co jak siê okazuje, oznacza opis areszto-

wania osób podejrzanych. Dowiadujemy siê z niego, ¿e 8 stycznia areszto-

wano w Jedwabnem 15 osób, zaœ „siedem osób nie zostali ujêci, poniewa¿

ukrywaj¹ siê w nieustalonych miejscowoœciach.” W kolejnym dokumencie

z 24 marca 1949 roku znajdziemy informacjê dla prokuratora S¹du Okrêgo-

wego w £om¿y na temat poszukiwañ kilkunastu osób zwi¹zanych z t¹

spraw¹ – w tym równie¿ by³ego burmistrza Karolaka, braci Borawskich

i paru innych, którzy, jak stwierdza raport, ju¿ nie ¿yj¹ (Akta kontrolno-œled-

cze UBP w £om¿y przechowywane s¹ obecnie w Wydziale Ewidencji i Ar-

chiwum Delegatury Urzêdu Ochrony Pañstwa w Bia³ymstoku (UOP)).
2 U¿ywam tego wyra¿enia w nawi¹zaniu do podstawowego studium

Christophera Browninga pt. Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101

and the Final Solution in Poland, New York, Harper and Collins, 1992.
3 Odbijana na powielaczu publikacja pt. G³os Jedwabnego w nume-

rze z czerwca 1986 roku podaje, ¿e w 1949 roku, miasto „wraz z przed-

mieœciem Kajetanowo, Kossaki, Biczki liczy³o 2150 mieszkañców”.



o ca³ej sprawie w cztery miesi¹ce póŸniej, kiedy to 16 i 17

maja w S¹dzie Okrêgowym w £om¿y, odby³ siê proces Bo-

les³awa Ramotowskiego i 21 wspó³oskar¿onych. W pierw-

szym zdaniu uzasadnienia aktu oskar¿enia czytamy, co na-

stêpuje: „¯ydowski Instytut Historyczny w Polsce nades³a³

do Ministerstwa Sprawiedliwoœci (Nadzór Prokuratorski)

materia³ dowodowy dotycz¹cy zbrodniczej dzia³alnoœci

w mordowaniu osób narodowoœci ¿ydowskiej przez miesz-

kañców Jedwabnego, wed³ug zeznañ œwiadka Szmula Wa-

sersztajna, ktory obserwowa³ pogrom ¿ydów”. 
4

W ¯IH-u nie zachowa³a siê korespondencja o tym, jak 

i kiedy przekazano informacje Wasersztajna do prokuratury.

W aktach, oprócz tekstu relacji, te¿ nie ma dokumentacji,

która pozwoli³aby ustaliæ na przyk³ad, kiedy prokuratura zo-

sta³a poinformowana o tym, co siê wydarzy³o w Jedwab-

nem. W materia³ach kontrolno-œledczych znajdziemy „Mel-

dunek o wszczêciu rozpracowania sprawy” z 22 stycznia

1949 roku a w nim, w rubryce „historia wszczêcia rozpraco-

wania” nastêpuj¹c¹ notatkê: „Zosta³ przys³any list do Mini-

sterstwa Sprawiedliwoœci przez ¿ydówkê Calka Migda³,

10

4 Cytaty, z zachowaniem pisowni, pochodz¹ z akt dwóch spraw prze-

chowywanych w archiwum G³ównej Komisji Badania Zbrodni Przeciw-

ko Narodowi Polskiemu (GK). Sprawa Boles³awa Ramotowskiego i to-

warzyszy ma sygnaturê SO£ 123; zaœ sprawa Józefa Sobuty, równie¿

dotycz¹ca okolicznoœci mordu na ¯ydach jedwabieñskich, przechowy-

wana jest pod sygnatur¹ SWB 145. W tomie akt rêcznie ponumerowane

s¹ kartki. Cytowane zdanie znajduje siê w GK, SO£ 123 na kartce nu-

mer 3 (GK, SO£ 123/3).

Chcia³bym podziêkowaæ profesorowi Andrzejowi Paczkowskiemu,

którego pomocy zawdziêczam dostêp do archiwów G³ównej Komisji 

w momencie, kiedy ju¿ w³aœciwie by³o zamkniête w zwi¹zku z przeka-

zywaniem materia³ów do w³aœnie powsta³ego Instytut Pamiêci Narodo-

wej. Mam równie¿ d³ug wdziêcznoœci wobec cz³onków pracowni

Zak³adu Najnowszej Historii Politycznej profesora Paczkowskiego

w ISP PAN za doskona³¹ dyskusjê podczas spotkania, na którym po raz

pierwszy referowa³em wyniki moich badañ.



która uciek³a podczas mordowania ¿ydów w mieœcie Je-

dwabnym i wszystko widzia³a kto bra³ udzia³ w mordowa-

niu ¿ydów w 1941 r. w m. Jedwabnym”, ale bez da-

ty.
5

W ka¿dym razie Wasersztajn z³o¿y³ na ten temat zezna-

nie przed pracownikami ¯ydowskiej Komisji Historycznej

w Bia³ymstoku, 5 kwietnia 1945 roku. Oto co im wówczas

powiedzia³:

„W Jedwabnie do wybuchu wojny ¿y³o 1,600 ¯ydów,

z których uratowa³o siê tylko 7, przechowanych przez Polkê

Wyrzykowsk¹, zam.[ieszka³¹] niedaleko miasteczka.

W poniedzia³ek wieczorem 23 czerwca 1941 r. Niemcy

wkroczyli do miasteczka. Ju¿ 25-go przyst¹pili swojscy

bandyci, z polskiej ludnoœci, do pogromu ¯ydów. 2-ch

z tych bandytów Borowski (Borowiuk) Wacek ze swoim

bratem Mietkiem, chodz¹c razem z innymi bandytami po

¿ydowskich mieszkaniach, grali na harmonii i klarnecie aby

zag³uszyæ krzyki ¿ydowskich kobiet i dzieci. Ja w³asnymi

11

5 W aktach ³om¿yñskiego UBP znajduje siê te¿ dokument z 30 grud-

nia 1947 roku, donos na by³ego burmistrza Jedwabnego, Mariana Karo-

laka, zatytu³owany „Meldunek”: „Niniejszym meldujê ¿e w m.-œcie Je-

dwabne Pow. £om¿a za czasów niemieckiej okupacji mieszka³ i praco-

wa³ w Zarz¹dzie Miejskim na stanowisku burmistrza ob. Karolak Ma-

rian rysopis jego budowa têga, twarz okr¹g³a pe³na w³osy by³y czarne

obecnie s¹ po wiêkszej czêœci siwe wzrostu oko³o 180 cm. twarz czysta

bez znaków szczególnych. Jeszcze za czasów niemieckich by³ zaaresz-

towany przez w³adze niemieckie, i jak mnie wiadomo to za to bogactwo

co pozabiera³ od ¿ydów i nierówno podzieli³ siê z niemcami. Po wy-

puszczeniu by³ ponownie zabrany przez niemców i od tego czasu wszel-

ki œlad o nim zagin¹³. Ja obecnie w dniu 1 XII 1947 r. by³em w War-

szawie w dzielnicy Grochowskiej widzia³em go osobiœcie jak szed³ po

ulicy ten sam Karolak Marian. Gdy tylko zobaczy³ mnie, odrazu zgin¹³

mnie z oczu. Chcia³em go zameldowaæ do M.O. czy do w³adz innych,

lecz na ten czas nie by³o nikogo na tej ulicy. (...) Ob. Karolak Marian,

gdy by³ w Jedwabnym za Burmistrza, mocno dokucza³ ludziom, przez

zabieranie i innych wydawania ludzi w rêce niemieckie, a najlepiej

mo¿e o nim powiedzieæ ludnoœæ z Jedwabnego” (UOP).



oczami widzia³em jak ni¿ej wymienieni mordercy zamordo-

wali: 1. Chajciê Wasersztajn, 53 lat; 2) Jakuba Kaca, 73 lat

i 3) Krawieckiego Eliasza. 

Jakuba Kaca ukamieniowali oni ceg³ami, a Krawieckie-

go zak³uli no¿ami, póŸniej wyd³ubali mu oczy i obciêli

jêzyk. Mêczy³ siê nieludzko przez 12 godzin dopóki nie wy-

zion¹³ ducha.

Tego samego dnia zaobserwowa³em straszliwy obraz:

Kubrzañska Chaja, 28 lat, i Binsztajn Basia, 26 lat, obie

z niemowlêtami na rêkach widz¹c co siê dzieje posz³y nad

sadzawkê, wol¹c raczej utopiæ siê wraz z dzieæmi, ani¿eli

wpaœæ w rêce bandytów. Wrzuci³y one dzieci do wody

i w³asnymi rêkami utopi³y, póŸniej skoczy³a Binsztajn

Baœka, która posz³a od razu na dno, podczas gdy Ku-

brzañska Chaja mêczy³a siê przez kilka godzin.

Zebrani chuligani zrobili z tego widowisko, radzili jej

aby siê po³o¿y³a twarz¹ do wody, a wtedy to siê szybciej

utopi, ta widz¹c ¿e dzieci ju¿ utonêli rzuci³a siê energiczniej

do wody i tam znalaz³a œmieræ.

Nazajutrz ksi¹dz zacz¹³ siê interesowaæ aby wstrzymali

pogrom t³umacz¹c, ¿e niemiecka w³adza sama zrobi ju¿

porz¹dek. To poskutkowa³o i pogrom zosta³ wstrzymany.

Od tego dnia okoliczna ludnoœæ przesta³a sprzedawaæ pro-

dukty ¿ywnoœciowe, wskutek czego po³o¿enie ¯ydów

sta³o siê coraz ciê¿sze. W miêdzyczasie rozpowszechniono

pog³oskê, ¿e Niemcy wkrótce wydadz¹ rozkaz zniszczenia

wszystkich ¯ydów.

Taki rozkaz zosta³ wydany przez Niemców 10 VII 1941

roku.

Mimo, ¿e taki rozkaz wydali Niemcy, ale polscy chuliga-

ni podjêli go i przeprowadzili najstraszniejszymi sposobami –

po ró¿nych znêcaniach i torturach, spalili wszystkich ¯ydów

w stodole. W czasie pierwszych pogromów i podczas rzezi,

odznaczyli siê okrucieñstwem ni¿ej wymienieni wyrzutki: 

1. Szleziñski, 2. Karolak, 3. Borowiuk (Borowski) Mietek, 

4. Borowiuk (Borowski) Wac³aw, 5. Jerma³owski, 6. Ramu-

12



towski Bolek, 7. Rogalski Bolek, 8. Szelawa Stanis³aw, 9. Sze-

lawa Franciszek, 10. Koz³owski Geniek, 11. Trzaska, 12. Tar-

noczek Jerzyk, 13. Ludañski Jurek, 14. Laciecz Czes³aw.

10. VII-41r. rano przyby³o do miasteczka 8 gestapowców,

którzy odbyli naradê z przedstawicielami w³adz miasteczka.

Na pytanie gestapowców jakie maj¹ zamiary w stosunku do

¯ydów, to wszyscy jednomyœlnie odpowiedzieli, ¿e trzeba

wszystkich zg³adziæ. Na propozycjê Niemców a¿eby z ka¿de-

go zawodu zostawiæ jedn¹ rodzinê ¿ydowsk¹, obecny miej-

scowy stolarz Szleziñski Br.[onis³aw] odpowiedzia³: Mamy

dosyæ swoich fachowców, musimy wszystkich ¯ydów

zg³adziæ, nikt z nich nie mo¿e zostaæ ¿ywym. Burmistrz Karo-

lak i wszyscy pozostali zgodzili siê z jego s³owami. Postano-

wiono wszystkich ¯ydów zebraæ w jedno miejsce i spaliæ. Do

tego celu odda³ Szleziñski swoj¹ w³asn¹ stodo³ê znajduj¹c¹ siê

niedaleko miasteczka. Po tym zebraniu rozpoczê³a siê rzeŸ.

Miejscowi chuligani wszyscy uzbrojeni w siekiery, w spe-

cjalne kije w których by³y nabite gwoŸdzie i inne narzêdzia

zniszczenia i tortur wypêdzili wszystkich ¯ydów na ulice. Jako

pierwsz¹ ofiarê swoich diabelskich instynktów wybrali 75

najm³odszych i najzdrowszych ¯ydów, którym kazali podnieœæ

z miejsca i zanieœæ wielki pomnik Lenina, którego w swoim

czasie Rosjanie postawili w centrum miasteczka. By³o to nie-

mo¿liwie ciê¿kie, ale pod gradem straszliwych uderzeñ musie-

li jednak ¯ydzi to zrobiæ. Nios¹c pomnik musieli jeszcze do te-

go œpiewaæ, a¿ przynieœli go na wskazane miejsce.

Tam zmuszono ich do wykopania do³u i wrzucenia po-

mnika. Po tym ci sami ¯ydzi zostali zakatowani na œmieræ

i wrzuceni do tego samego do³u.

Drugim znêcaniem siê by³o: Mordercy zmusili ka¿dego

¯yda do wykopania grobu i pogrzebania poprzednio zabi-

tych ¯ydów, póŸniej ci z kolei zostali zamordowani i pocho-

wani przez innych.

Trudno jest do odzwierciedlenia wszystkich okrucieñstw

chuliganów i trudno jest znaleŸæ w historii naszych cierpieñ

coœ podobnego.

13



Spalano brody starych ¯ydów, zabijano niemowlêta

u piersi matek, bito morderczo i zmuszano do œpiewów,

tañców i.tp. Pod koniec przyst¹piono do g³ównej akcji –

do po¿ogi. Ca³e miasteczko zosta³o otoczone przez stra¿,

tak ¿e nikt nie móg³ uciec, póŸniej ustawiono wszystkich

¯ydów po 4 w szeregu, a Rabina powy¿ej 90-ciu lat ¯yda

i rzezaka postawili na czele, dano im czerwony sztandar

do r¹k i pêdzono ich œpiewaj¹c do stodo³y. Po drodze

chuligani bili ich bestialsko. Obok bramy sta³o kilku chu-

liganów, którzy graj¹c na ró¿nych instrumentach, starali

siê zag³uszyæ krzyki nieszczêœliwych ofiar. Niektórzy

z nich próbowali siê broniæ, ale byli bezbronni. Pokrwa-

wieni, skaleczeni, zostali wepchniêci do stodo³y. Potem

stodo³a zosta³a oblana benzyn¹ i podpalona, poczym po-

szli bandyci po ¿ydowskich mieszkaniach szukaj¹c pozo-

sta³ych chorych i dzieci. Znalezionych chorych zanieœli

sami do stodo³y, a dzieci wi¹zali po kilka za nó¿ki i przy-

taszczali na plecach, k³adli na wid³y i rzucali na ¿arz¹ce

siê wêgle.

Po po¿arze z jeszcze nie rozpad³ych cia³, wybijali siekie-

rami z³ote zêby z ust i na ró¿ne sposoby zbeszczeszczali

cia³a œwiêtych mêczenników”.
6

Choæ jest ewidentne dla czytelnika przekazu Wasersz-

tajna, ¿e w Jedwabnem znêcano siê nad ¯ydami ze

szczególnym okrucieñstwem, to trudno zrozumieæ

14

6 ¯ydowski Instytut Historyczny (¯IH), kolekcja nr 301, dokument

152, spisany przed ¯ydowsk¹ Komisj¹ Historyczn¹ w Bia³ymstoku, 

5 IV 1945 roku. U do³u strony dopisek: „Œwiadek Szmul Wasersztajn;

Protokolant E. Sztejman; Przewodnicz¹cy ¯yd. Woj. Komisji Historycz-

nej Mgr. M. Turek; Dowolnie przet³umaczy³ z jêz. ¿ydowskiego M.

Kwater”. Warto te¿ odnotowaæ, ¿e niektóre osoby sk³ada³y relacje kilka-

krotnie i wersje niekiedy ró¿ni¹ siê w szczegó³ach. Na przyk³ad zapis

kolejnej rozmowy z Wasersztajnem, który znajduje siê w ¯IH-u pod sy-

gnatur¹ 301/613, podaje, ¿e na cmentarzu zamordowano grupê

50 m³odych ¯ydów, i ¿e z Jedwabnego prze¿y³o 18 osób.



w pierwszej chwili pe³n¹ treœæ tego œwiadectwa. Tyle cza-

su mniej wiêcej up³ynê³o, od kiedy natkn¹³em siê na jego

relacjê w archiwach ¯IH-u, do chwili kiedy zrozumia³em,

co jest w niej powiedziane. Kiedy jesieni¹ 1998 roku po-

proszono mnie o napisanie eseju do ksiêgi pami¹tkowej

z okazji jubileuszu profesora Tomasza Strzembosza, po-

stanowi³em opisaæ na przyk³adzie Jedwabnego jak s¹sie-

dzi-Polacy znêcali siê nad miejscowymi ¯ydami. Ale nie

dotar³o do mnie jeszcze wtedy, ¿e w konkluzji ca³ej serii

zabójstw i okrucieñstw pope³nionych tego dnia, po prostu

wszystkich pozosta³ych przy ¿yciu ¯ydów spalono. Dla-

tego te¿ nie dziwi mnie rozpiêtoœæ w czasie miêdzy jego

zeznaniem i pocz¹tkiem procesu w £om¿y. Mnie te¿

zajê³o cztery lata zanim zrozumia³em, co Wasersztajn po-

wiedzia³. Dopiero ogl¹daj¹c materia³y nakrêcone przez

Agnieszkê Arnold do filmu dokumentalnego „Gdzie mój

starszy brat Kain?” (a konkretnie natkn¹wszy siê na roz-

mowê przed kamer¹ z córk¹ w³aœciciela stodo³y, w której

s¹siedzi-Polacy spalili w lipcu 1941 roku jedwa-

bnieñskich ¯ydów) poj¹³em, co tam siê sta³o.
7

I jak to

zwykle bywa kiedy nam ju¿ spadnie zas³ona z oczu –

skoro tylko uœwiadomimy sobie, ¿e dotychczas niewy-

15

7 W parê miesiêcy po oddaniu zamówionego tekstu ogl¹da³em film

Agnieszki Arnold i poj¹³em, co siê wydarzy³o. Zastanawia³em siê czy

wycofaæ mój rozdzia³, bo ksi¹¿ka nie by³a jeszcze wydrukowana, ale do-

szed³em do przekonania, ¿e historia mordu w Jedwabnem ma kilka wy-

miarów i jednym z nich jest proces przenikania wiedzy o tym zdarzeniu

do œwiadomoœci spo³ecznej – historyków zajmuj¹cych siê okupacj¹

(a wiêc ludzi takich jak ja), szerokiej opinii spo³ecznej (zobaczymy jak

ten proces bêdzie przebiega³) i wreszcie samej ludnoœci miasteczka Je-

dwabne, która ¿yje z t¹ wiedz¹ od trzech pokoleñ.

Chcia³bym w tym miejscu podziêkowaæ Agnieszce Arnold za udo-

stêpnienie mi skryptu przeprowadzonych wywiadów i za zgodê, któr¹

wyrazi³a, abym nada³ tej ksi¹¿ce tytu³ „S¹siedzi”, choæ pod takim

w³aœnie tytu³em planuje zrobienie filmu dokumentalnego o zag³adzie je-

dwabieñskich ¯ydów.



obra¿alne jest dok³adnie tym, co siê wydarzy³o – oka-

za³o siê, ¿e ca³a historia jest œwietnie udokumentowana,

¿e œwiadkowie ¿yj¹ do dziœ, ¿e pamiêæ o tej zbrodni prze-

trwa³a w Jedwabnem przez pokolenia.

16
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Źród³a

Najlepsze Ÿród³a dla historyka s¹ te, które odnotowuj¹ ba-

dane zdarzenia na bie¿¹co. Nale¿a³oby, w zwi¹zku z tym,

siegn¹æ po niemieck¹ dokumentacjê Zag³ady ¯ydów na tych

terenach. Jednak¿e w codziennych raportach Oddzia³ów Spe-

cjalnych SS z frontu wschodniego rozprowadzanych wed³ug

rozdzielnika przez G³ówny Urz¹d Bezpieczeñstwa Rzeszy

(RSHA), nie ma wzmianki o Jedwabnem. 
8

Nic w tym dziw-

nego zreszt¹, bo Einsatzgruppe B, w której sektorze dzia³ania

znajdowa³y siê £om¿a i Jedwabne, 10 lipca by³a ju¿ gdzieœ

w okolicy Miñska. Jakiœ meldunek o morderstwie ¯ydów

w Jedwabnem zosta³ zapewne sporz¹dzony przez obecnych

tam wówczas Niemców, ale móg³ przecie¿ ulec zniszcze-

niu.
9

Najprawdopodobniej jest te¿ gdzieœ film dokumentalny

nakrêcony przez Niemców w czasie pogromu. Pokazywano

go chyba w kinach warszawskich w 1941 roku.
10

8 Raporty te, wysy³ane codziennie od 22 czerwca 1941 roku, znaj-

duj¹ siê w archiwum federalnym w Koblencji, Bundesarchiv Koblenz,

pod sygnatur¹ R 58/214. 

Wybór raportów sytuacyjnych Einsatzgruppen z kampanii rosyjskiej

ukaza³ siê równie¿ drukiem w jêzyku angielskim jako The Einsatzgruppen

Reports, w opracowaniu Yitzaka Arada, Shmuela Krakowskiego i Shmu-

ela Spectora, wydanym przez The Holocaust Library, New York, 1989.
9 Na przyk³ad ani Christopher Browning ani David Engel, obaj

œwietni znawcy przedmiotu, którzy od lat badaj¹ niemieckie archiwa,

o miasteczku Jedwabne nie s³yszeli.
10 Wiktor Nie³awicki (dziœ, mieszkaj¹c w Izraelu, u¿ywa nazwiska

Avigdor Kochav), który uratowa³ siê z pogromu i póŸniej by³ w polskiej

partyzantce ukrywaj¹c swoje ¿ydowskie pochodzenie, wróci³ w te oko-

lice wraz z dwoma kolegami z oddzia³u w 1944 roku. Pewnego dnia na-

tknêli siê na drogowskaz z napisem Jedwabne i jeden z jego towarzyszy,

zastanowiwszy siê chwilê, przypomnia³ sobie, ¿e zna tê nazwê z nie-

mieckiej kroniki filmowej ogl¹danej w Warszawie, w której pokazywa-



Tak wiêc pierwsz¹ i najobszerniejsz¹ relacj¹ na ten temat

jest zeznanie Wasersztajna z 1945 roku. Kolejny opis wyda-

rzeñ znajdziemy w aktach ³om¿yñskich procesów z maja 1949

roku i listopada 1953 roku. I wreszcie w 1980 roku ukaza³a siê

ksiêga pami¹tkowa ¯ydów jedwabieñskich, w której kilku

œwiadków naocznych opisa³o wojenn¹ tragediê rodzinnego

miasteczka. W 1998 roku Agnieszka Arnold przeprowa-

dzi³a wywiady na ten temat z paroma mieszkañcami Jedwab-

nego, a w rok poŸniej z wieloma osobami rozmawia³em sam.
11

18

no jak Polacy mordowali ¯ydów w odruchu „s³usznego gniewu” (roz-

mowa z Nie³awickim, luty 2000 roku). 

W aktach sprawy Ramotowskiego znajdziemy te¿ zeznania œwiadka

Julii Soko³owskiej, które dalej bêdê cytowa³, a w nich takie zdanie „niem-

cy stali po bokach i robili z tego zdjêcia i póŸniej pokazywali dla ludnoœci

jak polacy mordowali ¿ydów” (GK, SO£ 123/630). W œwietle relacji

Nie³awickiego wydaje mi siê, ¿e musia³a mieæ na myœli w³aœnie film a nie,

powiedzmy, wystawê fotograficzn¹. Tak wiêc niewykluczone, ¿e ten

zbiorowy mord bêdziemy mogli jeszcze kiedyœ zobaczyæ na ekranie.
11 Nastêpuj¹cy ¯ydzi z Jedwabnego i okolic ¿yli do chwili ukoñcze-

nia pisania tej ksi¹¿ki i rozmawiali ze mn¹ na temat warunków w mia-

steczku przed wojn¹ i okolicznoœci lipcowego mordu: rabin Jacob Baker

(Eliezer Piekarz), który wyjecha³ z Jedwabnego w 1938 roku i którego

staraniem ukaza³a siê Ksiêga Pami¹tkowa ¯ydów Jedwabieñskich; je-

go brat Herszel Baker, który prze¿y³ wojnê w okolicach Jedwabnego;

Avigdor Kochav (Nie³awicki) rodem z Wizny, by³ w Jedwabnem w cza-

sie pogromu; Mietek Olszewicz, prze¿y³ pogrom w Jedwabnem i by³ jed-

nym z ¯ydów, których przechowa³a Wyrzykowska; jego, wówczas, na-

rzeczona Ela Sosnowska i Leja Kubrzañska (Kubran) równie¿ przechowa-

ne przez Wyrzykowsk¹; Szmul Wasersztajn (zmar³ 9 lutego 2000 roku).

Wdziêczny jestem mecenasowi Ty Rogersowi, którego rodzina pochodzi

z Jedwabnego, za u³atwienie mi kontaktów z wieloma osobami. Rozma-

wia³em tak¿e z pani¹ Antonin¹ (Antosi¹, jak mówi¹ o niej jej podopiecz-

ni) Wyrzykowsk¹, obecnie zamieszka³¹ w Chicago, jak równie¿ z Janem

Cytrynowiczem z £om¿y, którego rodzina przesz³a na katolicyzm jesz-

cze przed wojn¹ w WiŸnie i pani¹ Adamczyk z Jedwabnego. Ró¿ni inni

przygodnie spotkani starsi obywatele miasteczka pytani o te wydarzenia

niewiele z nich pamiêtali, albo ich akurat wtedy w Jedwabnem nie by³o.
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Taka jest baza Ÿród³owa niniejszego opracowania. W jaki spo-

sób nale¿y z tych Ÿróde³ korzystaæ?

Z licznych zapisów w dziennikach i pamiêtnikach wie-

my, ¿e œwiadectwa pozostawione przez ¯ydów na temat

okresu Zag³ady by³y celowo pomyœlane jako mo¿liwie naj-

wierniejszy opis doœwiadczanej katastrofy. Skoro nie mo¿na

by³o zapobiec metodycznie prowadzonej akcji mordowania

ludnoœci ¿ydowskiej, to obowi¹zkiem jawi³o siê œwiadkom

przynajmniej zachowanie pamiêci o procesie zniszczenia.

Dok³adnie ta sama intencja przyœwieca³a inicjatywom ze-

spo³owym, dobrze znanym i z rewerencj¹ traktowanym

przez dzisiejsz¹ historiografiê – Oneg Szabat Emanuela

Ringelbluma, czy archiwistom z getta kowieñskiego.

Utrwalaj¹c na papierze zapis zbrodni, ofiary unie-

wa¿nia³y niejako przed trybuna³em historii nazistowski pro-

jekt unicestwienia narodu ¿ydowskiego. I nie by³o powo-

dów, aby ¯ydzi chcieli przypisywaæ Polakom zbrodnie po-

pe³nione przez Niemców. Ka¿dy œwiadek, oczywiœcie,

mo¿e siê myliæ i ka¿d¹ relacjê, o ile to mo¿liwe, nale¿y kon-

frontowaæ z wiedz¹ nabyt¹ za pomoc¹ innego Ÿród³a. Ale

o z³¹ wolê wzglêdem s¹siadów-Polaków w tej materii

¯ydów nie mamy podstaw podejrzewaæ. 

Z kolei wykorzystanie przez historyka materia³ów wy-

tworzonych podczas procesu s¹dowego wymaga zastosowa-

nia specjalnych kryteriów oceny. Nale¿y siê trzymaæ kilku

prostych zasad. Pamiêtajmy, po pierwsze, ¿e podejrzani

bêd¹ siê starali bagatelizowaæ w³asny udzia³ w zdarzeniach,

które stanowi¹ podstawê oskar¿enia. Jest w ich interesie

równie¿, o ile to mo¿liwe, wagê samego wydarzenia po-

mniejszaæ. Pamiêtajmy, ¿e nie s¹ zobowi¹zani, w œwietle

prawa, do mówienia prawdy, zaœ œwiadkowie, choæ musz¹

mówiæ prawdê pod groŸb¹ odpowiedzialnoœci karnej, mog¹

byæ wybiórczy i wstrzemiêŸliwi w odpowiedziach. W do-

datku protokó³ przes³uchania to bardzo specyficzny gatunek

dokumentu Ÿród³owego, w którym g³os odautorski za-

poœredniczony jest przez osobê trzeci¹ zadaj¹c¹ pytania



i spisuj¹c¹ odpowiedzi. Dlatego te¿ wartoœæ materia³u pro-

cesowego dla historyka bardzo zale¿y od sposobu prowa-

dzenia œledztwa i wnikliwoœci przewodu s¹dowego.

Tymczasem, jak siê okazuje, sprawa s¹dowa przeciwko

Ramotowskiemu i towarzyszom by³a prowadzona poœpiesz-

nie. Mo¿e to nawet zbyt ³agodne okreœlenie, zwa¿ywszy,

¿e rozprawê przeciwko dwudziestu dwóm oskar¿onym za-

koñczono w ci¹gu jednego dnia: 16 maja sprawa wesz³a na

wokandê S¹du Okrêgowego w £om¿y, a ju¿ 17 maja

og³oszono wyrok. Dwunastu oskar¿onych zosta³o skaza-

nych w procesie, a resztê uniewinniono od stawianych za-

rzutów. Józef Sobuta, s¹dzony w 1953 roku, te¿ zosta³ unie-

winniony.

W procesie Ramotowskiego oskar¿eni dostali nastê-

puj¹ce wyroki: Karol Bardoñ zosta³ skazany na karê œmier-

ci; Jerzy Laudañski na 15 lat wiêzienia; Zygmunt Lau-

dañski, W³adys³aw Miciura i Boles³aw Ramotowski na 12

lat wiêzienia; Stanis³aw Zejer i Czes³aw Lipiñski na 10 lat;

W³adys³aw D¹browski, Feliks Tarnacki, Roman Górski,

Antoni Niebrzydowski, i Józef ¯yluk na 8 lat; zaœ Józef

Chrzanowski, Marian ¯yluk, Czes³aw Laudañski, Wincenty

Goœcicki, Roman Zawadzki, Jan Zawadzki, Aleksander

£ojewski, Franciszek £ojewski, Eugeniusz Œliwecki i Sta-

nis³aw Sielawa zostali uniewinnieni.

Dokumenty archiwalne zawieraj¹ doœæ zaskakuj¹c¹

sprzecznoœæ na temat tego, kto by³ s¹dzony w procesie.

W aktach sprawy Ramotowskiego na pierwszej stronie

„Protoko³u rozprawy g³ównej” spisanego bardzo czytelnym

pismem przez protokolantkê Cz. Mroczkowsk¹ 16 maja

1949 roku, czytamy m.in. nastêpuj¹ce zdanie: „Oskar¿eni

stawili siê na rozprawê wszyscy”. Nastêpnie znajdziemy

tam wymienione 22 nazwiska oskar¿onych
12

. Natomiast

w aktach kontrolno-œledczych Urzêdu Bezpieczeñstwa Pu-

20

12 GK, SO£ 123/200-202.
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blicznego w £om¿y znajduje siê „Raport o przebiegu i wy-

niku rozprawy s¹dowej” z nastêpnego dnia, 17 maja 1949

roku, wys³any do Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa

Publicznego w Bia³ymstoku, gdzie wymienionych jest tylko

szesnastu oskar¿onych w tym¿e samym procesie. Co wiêcej,

na liœcie tej znajduje siê te¿ nazwisko Aleksandra Janow-

skiego, którego nie ma wœród oskar¿onych wyliczonych

w protokole z rozprawy
13

. W aktach sprawy Janowski

przes³uchiwany jest jako œwiadek. Oba dokumenty wymie-

niaj¹ te same dwanaœcie nazwisk osób skazanych w proce-

sie i podaj¹ tak¹ sam¹ wysokoœæ wyroków, które otrzymali.

Nie potrafiê wyjaœniæ przyczyny rozbie¿noœci miedzy ty-

mi dokumentami. Wydaje mi siê, ¿e protokó³ sporz¹dzony

publicznie na sali s¹dowej jest bardziej wiarogodny ni¿ we-

wnêtrzny raport napisany w UB. Nawiasem mówi¹c ta przy-

padkowo stwierdzona niezdolnoœæ doliczenia siê dwudzie-

stu dwóch oskar¿onych, zasiadaj¹cych na sali s¹dowej, 

rzuca interesuj¹ce œwiat³o na proces lustracji prowadzony

w oparciu o ubeckie zapiski.

Sprawa Józefa Sobuty z 1953 roku warta jest obszerniej-

szego komentarza. By³ jednym z podejrzanych w procesie Ra-

motowskiego i umorzono w stosunku do niego dochodzenie,

poniewa¿ przebywa³ wówczas w szpitalu dla umys³owo cho-

rych. £om¿yñskie UB zawiadamia prokuraturê 24 III 1949 ro-

ku, ¿e zatrzymaj¹ Sobutê po wyleczeniu ale widocznie posta-

nowili nie zwlekaæ z procesem
14
. Niewykluczone, ¿e Sobuta

symulowa³ chorobê umys³ow¹. Po wyjœciu ze szpitala za-

mieszka³ w £odzi, gdzie prowadzi³ sklep, a¿ skazano go na 12

miesiêcy pracy przymusowej za próbê dania ³apówki. Czyli,

jak to mówi¹ wariat, który wie, gdzie stoj¹ konfitury. 

W œledztwie z 1953 roku dwóch powo³anych przez

s¹d lekarzy zrobi³o mu badanie psychiatryczne. Sobuta nie

13 UOP.
14 GK, SO£ 123/763.



wiedzia³ w trakcie badania o co ma sprawê, na zapytanie,

kiedy wyszed³ z obozu, odpowiedzia³ „kiedy brama siê

otworzy³a” i w ogóle robi³ wra¿enie idioty, chocia¿ biegli

uznali, ¿e jest w pe³ni poczytalny
15

. W œledztwie z regu³y ni-

czego nie pamiêta³, ale odnoœnie kwestii, która mog³a byæ

dla niego powa¿nym zagro¿eniem – bowiem wszystko

wskazuje na to, ¿e to on dyrygowa³ rozbiciem pomnika Le-

nina w trakcie pogromu – wymyœli³ bardzo inteligentn¹

fa³szyw¹ historyjkê
16

. Na podstawie zeznañ rozmaitych osób

nie ulega dla mnie w¹tpliwoœci, ¿e nale¿a³ do najbardziej

aktywnych w czasie pogromu. Dlaczego wiêc go uniewin-

niono? 

Otó¿ zarzut, który mu postawiono w 1953 roku sk³ada³

siê z dwóch czêœci. Sobuta by³ podejrzany o to, ¿e „w cza-

sie od 22 czerwca 1941 do czerwca 1944 w miasteczku Je-

dwabne pow. £om¿a id¹c na rêkê hitlerowskiej w³adzy

pañstwa niemieckiego bra³ udzia³ w spaleniu ¿ywcem kilka-

set ¯ydów oraz wskaza³ ¿andarmerii niemieckiej funkcjona-

riusza M.O. i cz³onka W.K.P.(b) Czes³awa Krupiñskiego,

wzglêdnie Kupieckiego, którego ¿andarmi zamordowali”

(podkreœlenie moje
17

). I kiedy oficer œledczy w Bia³ymstoku,

chor¹¿y Wiktor Chomczyk, po zaznajomieniu siê z aktami

sprawy, postanowi³ 2 paŸdziernika 1953 roku czêœciowo

umorzyæ œledztwo – „w przedmiocie czynionego mu zarzu-

tu wskazania niemcom Kupieckiego Czes³awa b. milicjanta

za w³adzy radzieckiej” – to z ca³ej sprawy usz³o powietrze

i Sobutê wkrótce s¹d uniewinni³
18

. Ewidentnie „udzia³

w spaleniu ¿ywcem kilkaset ¯ydów” w czasie okupacji nie

by³ w ocenie stalinowskiego wymiaru sprawiedliwoœci

wystêpkiem domagaj¹cym siê natychmiastowego ukarania.

22

15 GK, SWB 145/205.
16 GK, SWB 145/267-270.
17 GK, SWB 145/199.
18 GK, SWB 145/274.
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Piszê o tym, poniewa¿ lata 1949 i 1953 przypadaj¹ na

okres g³êbokiego stalinizmu, kiedy zarówno s¹downictwo

jak i organa œledcze cieszy³y siê zas³u¿enie z³¹ opini¹. 

W dodatku na rozprawie oskar¿eni jeden po drugim

oœwiadczaj¹, ¿e ich bito w œledztwie i w ten sposób zmu-

szano do sk³adania zeznañ – co, zwa¿ywszy na metody

wówczas stosowane przez UB, jest bardzo prawdopodob-

ne. Tyle tylko, ¿e nic nie wskazuje na to, aby usi³owano

przemoc¹ wydobyæ z podejrzanych jakieœ konkretne infor-

macje, w akcie oskar¿enia nie ma ¿adnych konstrukcji na

temat wzajemnych powiazañ miêdzy oskar¿onymi, organi-

zacji, itp. Materia³y kontrolno-œledcze tego dochodzenia,

które ods³aniaj¹ „podszewkê”, by tak rzec, ca³ej sprawy,

pokazuj¹ wyraŸnie, ¿e nie ma ona drugiego dna. W „Ra-

porcie likwidacyjnym” z 24 stycznia 1949 roku cytowa-

nym przeze mnie ju¿ wczeœniej, jest podpunkt nr 5, zaty-

tu³owany „Plan dalszych operacyjnych przedsiêwziêæ”,

w którym opisano kolejne kroki zmierzaj¹ce do przekaza-

nia sprawy prokuraturze. I z tego dokumentu i z ca³ego ze-

spo³u akt, który siê zachowa³, widaæ, ¿e jest to zupe³nie ru-

tynowe œledztwo. I nag³a amnezja oskar¿onych w czasie

procesu, sk¹din¹d zrozumia³a, jest mniej przekonuj¹ca ni¿

z³o¿one wyjaœnienia w œledztwie, tym bardziej ¿e okolicz-

noœci mordu lipcowego by³y nieustannym tematem roz-

mów w miasteczku. 

Z materia³ów œledztwa wynika, ¿e Ramotowski i towa-

rzysze byli przes³uchiwani w³aœciwie po jednym razie. Pro-

toko³y s¹ krótkie, sporz¹dzone wed³ug tego samego wzoru.

Z regu³y zadawano trzy pytania: gdzie mieszkaliœcie w lip-

cu 1941 roku, czy braliœcie udzia³ w mordowaniu ¿ydów

(z ma³ej litery) w miesi¹cu lipcu i jakie jeszcze inne osoby

bra³y udzia³ w zganianiu i mordowaniu ¯ydów w mieœcie

Jedwabne? Wiêkszoœæ protoko³ów przes³uchañ spisana jest

t¹ sam¹ rêk¹ i podpisana przez tego samego œledczego,

Grzegorza Matujewicza. Gros protoko³ów przes³uchañ

(wyj¹wszy sporadyczne póŸniejsze uzupe³nienia) datowane



jest od ósmego do dwudziestego drugiego stycznia. Tak

wiêc ca³e postêpowanie dowodowe zamkniêto w³aœciwie

w ci¹gu dwóch tygodni. 

Mo¿emy z tego chyba wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e nie

by³a to sprawa, do której przywi¹zywano wiêksze znacze-

nie. Nie poœwiêcono jej w ka¿dym razie ani wiele pracy,

ani zbytniej uwagi. Symbolem dezynwoltury, z jak¹ zo-

sta³a potraktowana, mo¿e byæ samo brzmienie aktu

oskar¿enia przeciwko Ramotowskiemu i towarzyszom,

„o to, ¿e: w dniu 25 czerwca 1941 roku w Jedwabnem,

pow. ³om¿yñskiego id¹c na rêkê w³adzy pañstwa niemiec-

kiego brali udzia³ w ujêciu oko³o 1200 osób narodowoœci

¿ydowskiej, które to osoby przez Niemców zosta³y maso-

wo spalone w stodole Bronis³awa Œleszyñskiego”.
19

A przecie¿ mord jedwabieñski mia³ miejsce 10 lipca 

i jest o tym ca³y czas mowa w protoko³ach œledztwa! Ale

prokuratorowi najwyraŸniej utkwi³a w pamiêci pierwsza

data z relacji Wasersztajna, gdzie wymieniony jest 

25 czerwca. A potem jeszcze d³ugo ani oskar¿yciel, ani

s¹d nie zadali sobie trudu, ¿eby tê nieœcis³oœæ poprawiæ.

Dopiero w ostatniej instancji, w uzasadnieniu wyroku po

rozprawie kasacyjnej w S¹dzie Najwy¿szym, odnotowa-

no, ¿e „mord jedwabnicki by³ o kilka dni ni¿ to przyj¹³

S¹d Okrêgowy póŸniej” [w istocie o przesz³o dwa tygo-

dnie póŸniej!].
20 

Idzie mi o to, ¿e nie by³ to proces polityczny i ¿e nikomu

nie zale¿a³o w stalinowskiej Polsce na pokazaniu, ¿e ¯ydzi

ucierpieli w czasie wojny jakoœ szczególnie i to w³aœnie

z r¹k Polaków. W akcie oskar¿enia powiedziane jest wprost,

¿e mordowali ¯ydów Niemcy, chocia¿ s³u¿ba bezpieczeñ-

stwa œwietnie wiedzia³a, ¿e Niemcy nie odegrali w tym

morderstwie bezpoœredniej roli.
21

A poza tym jest to ju¿ mo-

24

19 GK, SO£ 123/2.
20 GK, SO£ 123/296.



ment, w którym obsesja anty¿ydowska Stalina wyznacza

rytm przeœladowañ w ca³ym tzw. obozie. 

Idzie mi tutaj nie tylko o dobrze znan¹ sprawê tzw.

kremlowskich lekarzy, czy antysemicki kontekst sprawy

Slansky’ego w Czechos³owacji, ale o generalny trend

ideologiczny, który promieniuje z Moskwy od wojny.

Pisze o tym miêdzy innymi Nicolas Werth w znakomitym

studium porównawczym Stali-nisme et nazisme, histoire et

memoire comparées: „W ci¹gu dziesiêciolecia 1939-1949,

podczas ekspansji terytorialnej, wojny i sowietyzacji

zajêtych terenów, w sumie deportowano oko³o 3.200.000

ludzi. W znakomitej wiêkszoœci wyselekcjonowano ich na

podstawie kryteriów etnicznych a nie klasowych, tak jak to

mia³o miejsce w czasie „rozku³aczania«”. Jak wiemy

wœród tej fali zes³añcow niema³¹ czêœæ stanowili Polacy.

I dalej: „Wróg, najwyraŸniej, zmieni³ oblicze w kontekœcie

,drugiego [tzn. powojennego] stalinizmu’, który charakte-

ryzowa³ siê wstecznym, regresywnym obskurantyzmem,

jak na przyk³ad antysemityzm (którego w ogóle nie da-

wa³o siê wyczuæ w pierwszym pokoleniu przywódców

bolszewickich) i ksenofobi¹ odmienian¹ na wiele sposo-

bów w ramach peanów na czeœæ ,Wielkiej Rosyjskiej Oj-

25

21 W materia³ach kontrolno-œledczych znajdziemy „Meldunek

o wszczêciu rozpracowania sprawy” z 22 stycznia 1949 roku dotycz¹cy

„podejrzanych o wspó³pracê z okupantem niemieckim na terenie m.

Jedwabne”. Po wymienieniu 23 nazwisk (jest wœród nich równie¿

nazwisko Sobuty, któremu jak ju¿ wiemy wytoczono proces dopiero

póŸniej, w 1953 roku) powiedziane jest tam, ¿e „w 1941 r. z chwil¹

wkroczenia wojsk okupanta niemieckiego na teren m. Jedwabnego,

w/w osoby przyst¹pi³y do mordowania obywateli ¿ydowskich, gdzie

wymordowali oko³o tysi¹c piêæset osób przez spalenie w stodole w m.

Jedwabne, oraz zabijaniem bagnetami na cmentarzu ¿ydowskim.

Niemcy w tym udzia³u nie brali a stali obok i fotografowali jak polacy

znêcaj¹ siê nad ¿ydami” (UOP). 



czyzny’. G³ówny wróg od tej pory by³ definiowany w ka-

tegoriach etnicznych”.
22

Spraw¹ trzeba siê by³o zaj¹æ, bo najwyraŸniej doniesie-

nie o pope³nionym przestêpstwie wpad³o w jakieœ tryby

urzêdowe, ale zrobiono to szybko i pobie¿nie. I dlatego

w³aœnie, i¿ nie by³y elementem politycznej rozgrywki 

myœlê, ¿e materia³y œledztwa dobrze nadaj¹ siê do rekon-

strukcji prawdy historycznej – bior¹c naturalnie pod uwagê

zrozumia³¹ wstrzemiêŸliwoœæ podejrzanych przed ujawnia-

niem pe³nego wymiaru zbrodni i stopnia w³asnego zaan-

ga¿owania. 
23

26

22 Nicolas Werth, Logiques de violence dans l’URSS stalinienne, w:

Henry Rousso, wyd., op. cit., Éditions Complexe, Bruxelles, 1999, str.

122, 123.
23 Szczególnie interesuj¹ce okazuj¹ siê podania o ³askê i przedtermi-

nowe zwolnienia pisane ju¿ w trakcie odbywania kary. Pisma te do tego

stopnia siê rozmno¿y³y, ¿e s¹d w £om¿y zwróci³ siê 2 kwietnia 1954 ro-

ku do s¹du w Bia³ymstoku z proœb¹ o przekazanie akt, poniewa¿ „w wy-

mienionej sprawie 11 osób jest skazanych na d³ugoterminowe wiêzie-

nie, wyrok jest wykonywany przez tut.[ejsz¹] prokuraturê, a oskar¿eni

stale sk³adaj¹ proœby o ³askê, przedterminowe zwolnienie, itp.” (GK,

SWB 145/786).



Przed wojn¹

Jedwabne le¿y na skrzy¿owaniu zalewowych dolin

dwóch du¿ych rzek, Biebrzy i Narwi, w przeœlicznej okoli-

cy. Na wiosnê, kiedy rzeki wylewaj¹, „notuje siê tu liczne

stada gêsi zbo¿owych i bia³oczelnych, œwistunów,

ro¿eñców, batalionów czy rycyków,” nie mówi¹c ju¿ o rybi-

twach bia³oskrzyd³ych, b¹kach, gêgawach i p³askonosach.

Takie to informacje, miêdzy innymi, mo¿emy wyczytaæ

w fachowym przewodniku. Kotlina Biebrzañska bowiem

„stanowi najwiêkszy w Polsce obszar torfowiskowo-bagienny

o wysokim stopniu naturalnoœci i niespotykanym bogactwie

flory i fauny.”
24

Natomiast miasteczko samo zbytni¹ urod¹

nie grzeszy. 

Poœrod lasów i ³¹k najtañszym i ³atwo dostêpnym budul-

cem w tej okolicy od zawsze by³y drzewo i s³oma, a wiêc

plag¹ mieszkañców sta³y siê po¿ary. Najgorszy w tym stule-

ciu poch³on¹³ doszczêtnie w 1916 roku prawie trzy czwarte

wszystkich zabudowañ Jedwabnego. Osiemnastowieczna

drewniana synagoga, której architekturê mo¿na podziwiaæ

w albumie Kazimierza i Marii Piechotków, sp³onê³a trzy la-

ta wczeœniej, na rok przed wybuchem pierwszej wojny

œwiatowej.
25

Po latach, w ksiêdze pami¹tkowej jedwa-

27

24 I dalej: „Jako jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych

w Europie, Bagna Biebrzañskie stanowi¹ dziœ Biebrzañski Park Narodo-

wy. Jest to jeden z najm³odszych, a zarazem najwiêkszy park narodowy

w Polsce” (£om¿a, mapa topograficzna Polski N-34-105/106, wydanie tu-

rystyczne, Warszawa, Wojskowe Zak³ady Kartograficzne, 1997, verso).
25 Kazimierz i Maria Piechotkowie, Bramy nieba: bo¿nice drewnia-

ne na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa, Krupski i S-ka,

1996, str. 231-232. 

Informacje na temat historii miasta Jedwabne i ¯ydów tam miesz-

kaj¹cych do wojny podajê opieraj¹c siê na maszynopisie (bez tytu³u) au-



bieñskich ¯ydów, jedna z dawnych mieszkanek wspomina

jak wieczorami, przed pójœciem spaæ, spogl¹dano jeszcze ku

pó³nocy, gdzie tu¿ za lini¹ horyzontu le¿a³o miasteczko Ra-

dzi³ów. I jeœli niebo zaczyna³o ró¿owieæ, ³adowano

poœpiesznie na wozy najpotrzebniejsze dla pogorzelców rze-

czy i wyruszano w drogê. Tak samo radzi³owscy ¯ydzi trzy-

mali na oku Jedwabne. Po¿ary zdarza³y siê czêsto, a ¿e lud-

noœæ pobliskich miasteczek by³a ze sob¹ spokrewniona,

dzieli³a w ten sposób wspólny los i zasoby. 

Jedwabne uzyska³o prawa miejskie staraniem stolni-

ka ³om¿yñskiego w 1736 roku. Ale miejscem zasiedlenia

by³o ju¿ przynajmniej o 300 lat wczeœniej. ¯ydzi przy-

szli do Jedwabnego z Tykocina i przez pewien czas pod-

legali tamtejszej gminie. Kiedy budowano piekn¹ drew-

nian¹ synagogê w 1770 roku, na oko³o 450 miesz-

kañców a¿ 387 (nie wiem sk¹d ta dok³adnoœæ danych) 

to byli ¯ydzi. W przededniu pierwszej wojny œwiatowej

populacja miasteczka osi¹gnê³a apogeum, zbli¿aj¹c siê

do 3.000, aby wkrótce potem, w 1916 roku, spaœæ do za-

ledwie siedmiuset osób, na skutek zniszczeñ i wysiedleñ

ludnoœci ¿ydowskiej zarz¹dzonych przez wycofujacych

siê Rosjan.

28

torstwa historyka Bia³ostocczyzny, Henryka Majeckiego, oraz na ksiê-

dze pami¹tkowej poœwiêconej jedwabieñskim ¯ydom, Yedwabne: Hi-

story and Memorial Book, Julius L. Baker and Jacob L. Baker, eds., Je-

rusalem-New York, The Yedwabner Societies in Israel and the United

States of America, 1980. W przypisach podajê numery strony tylko

w odniesieniu do cytatów. Jak informuje w swej pracy Majecki, by³y dy-

rektor Archiwum Pañstwowego w Bia³ymstoku, „niezmiernie jest

ma³o Ÿróde³ do dziejów Jedwabnego okresu miêdzywojennego. Nie za-

chowa³y siê bowiem w ogóle akta Magistratu oraz Zarz¹du Gminnego,

istniej¹cych na tym obszarze organizacji spo³ecznych, szkó³ i zak³adów

pracy. Nie znane s¹ [mu] równie¿ Ÿród³a typu pamiêtnikarskiego. Nie

zachowa³y siê i akta urzêdów szczebla powiatowego powiatów kol-

neñskiego i ³om¿yñskiego, w sk³ad których kolejno wchodzi³ omawiany

obszar” (op. cit., str. 41).



Po wojnie wiêkszoœæ wysiedlonych wróci³a i miasteczko

zaczê³o siê odbudowywaæ. Wed³ug spisu powszechnego,

w 1931 roku zamieszkiwa³o tam ju¿ 2.167 obywateli –

w przesz³o szeœædziesiêciu procentach pochodzenia ¿ydow-

skiego. Ludnoœæ okolicznej gminy i pozostali mieszkañcy

miasta byli narodowoœci polskiej.

W 1933 roku zarejestrowanych w mieœcie by³o 144

rzemieœlników, w tym 36 krawców i 24 szewców. Rze-

mios³em i us³ugami zajmowali siê g³ównie ¯ydzi i z ca³¹

pewnoœci¹ wielu z nich nie staæ by³o na wykup licencji.

„W naszym miasteczku”, wspomina Tsipora Rothschild,

„nie by³o strajków. Ca³a produkcja pochodzi³a z pracy

rzemieœlników, którym pomagali cz³onkowie rodziny.

Przypominam sobie doœæ niezwyk³y konflikt pracowni-

czy. Syn Nachuma Pi¹tkowskiego, Arie, postanowi³ za-

strajkowaæ przeciwko w³asnemu ojcu. I kiedy Nachum

zacz¹³ go biæ ¿elazn¹ taœm¹, Arie krzycza³ z bólu i wo³a³

do ojca ,jestem socjalist¹ i nie chcê pracowaæ po no-

cach!’
26 

W niewielkich rodzinnych warsztatach ciê¿ko pracowa-

no od rana do wieczora (a czasem, jak widzieliœmy, i w no-

cy), zaœ wielu rzemieœlników po prostu nosi³o warsztat pra-

cy na grzbiecie, kr¹¿¹c po okolicznych wioskach, niekiedy

ca³ymi miesi¹cami, oferuj¹c us³ugi – krawieckie, na

przyk³ad. Nale¿y siê domyœlaæ, ¿e tych wêdrujacych rze-

mieœlników musia³o byæ sporo. Spo³ecznoœci ¿ydowskie

w tych okolicach nadawa³y sobie nawzajem charaktery-

styczne przezwiska. Na przyk³ad o ¯ydach radzi³owskich

mówi³o siê, z lekka pokpiwaj¹c, Radzilower Kozes, czyli

koz³y radzi³owskie; o ³om¿yñskich – Lom¿er Baallonim,

czyli tacy, co bardzo lubili sobie dogodziæ; o ¯ydach z Kol-

na – Kolner Pekelach-Pekewach co znaczy, ¿e niby dŸwi-

gaj¹ ciê¿ary, czyli k³opoty, i narzekaj¹ bez przerwy; zaœ

29

26 Yedwabne, op. cit., str. 8.



o ¯ydach z Jedwabnego – Jedwabner Krichers, a wiêc coœ

jakby „³aziki z Jedwabnego”.
27

Rabin Jacob Baker – do wyjazdu z Jedwabnego

w 1938 roku yeshiva bokher nazwiskiem Piekarz, który

ju¿ jako m³ody ch³opiec zacz¹³ studia na s³ynnej

³om¿yñskiej jesziwie – z uœmiechem wspomina dzisiaj

kontakty z s¹siadami Polakami w okresie miêdzywojen-

nym. Mieszka³ z matk¹, babk¹ i dwojgiem braci niedale-

ko od domu Sielawów, gdzie – podobnie jak innym lu-

dziom z s¹siedztwa – zdarza³o siê Piekarzom braæ wodê

ze studni, bo by³a wyj¹tkowo dobra.
28

Aptekarz z Jedwab-

nego, rozmawiaj¹c 50 lat po wojnie z Agnieszk¹ Arnold,

podobnie pamiêta atmosferê s¹siedzkich stosunków: „to

tutaj nie by³o takiej wielkiej ró¿nicy w zdaniach czy

w czym, bo oni tutaj raczej byli, w takiej ma³ej mieœcinie,

byli z¿yci z tymi Polakami. Zale¿ni od nich. Wszyscy do

siebie tu mówili po imieniu, Icek, Janek,... to by³o takie

raczej takie sielankowe ¿ycie tutaj”.
29

Tak wiêc kontaktów s¹siedzkich by³o wiele. I choæ trak-

towano siê na dystans i z ostro¿noœci¹ – bo ¯ydzi zawsze

mieli œwiadomoœæ potencjalnego zagro¿enia ze strony oto-

czenia, a w dodatku endecja by³a najsilniejszym ugrupowa-

niem w mieœcie i okolicy – to otwartych konfliktów zbioro-

wych nie by³o, zaœ kilka sytuacji, które mog³y niebezpiecz-

nie eskalowaæ, uda³o siê roz³adowaæ. 

30

27 Ibid., str. 20. Aptekarz, mieszkaj¹cy w miasteczku do dziœ, mówi³,

¿e wœród jedwabieñskich ¯ydów „to tej takiej inteligencji to nie by³o.

Wszystko rzemieœlnicy, wszystko tacy ni¿szej klasy robotnicy, wozacy”

(maszynopis skryptu do filmu „Gdzie mój starszy brat Kain?” [skrypt],

str. 489).
28 „Franek i Staszek” (jak o nich mówi³ podczas rozmowy ze mn¹

w Nowym Jorku), których Baker œwietnie zna³ i pamiêta, wymienieni s¹

przez Wasersztajna wœród najwiêkszych z³oczyñców 10 lipca 1941 roku.

Stanis³aw Sielawa by³ wspó³oskar¿onym w procesie Ramotowskiego.
29 Skrypt, str. 489.



Oprócz regularnie powtarzaj¹cych siê momentów za-

gro¿enia – do których nale¿a³a Wielkanoc, kiedy ksiê¿a ewo-

kowali w kazaniach obraz ¯yda Bogobójcy, czy w przesz³oœci,

dajmy na to, sejmiki, kiedy szlachta œci¹ga³a t³umnie w otocze-

niu s³u¿by do jakiejœ miejscowoœci – zawsze coœ z³ego

mog³o siê wydarzyæ przez zwyk³y zbieg okolicznoœci. W Je-

dwabnem, na przyk³ad, w 1934 roku zamordowano ¯ydówkê,

zaœ kilka dni póŸniej, podczas jarmarku w pobliskim miastecz-

ku, zastrzelono ch³opa. I ni st¹d ni zow¹d zaczêto nagle powta-

rzaæ, ¿e to ¯ydzi jedwabieñscy w ten sposób zemœcili siê na 

Polakach. Nadci¹gaj¹cy – wedle kr¹¿¹cych pog³osek – pogrom

uprzedzi³a dopiero wizyta rabina Awigdora Bia³ostockiego

u miejscowego proboszcza w towarzystwie Jony Rothschilda

(wspomina on o tym w ksiêdze pami¹tkowej), który by³ do-

stawc¹ ¿elaznych czêœci niezbêdnych do odbudowy koœcio³a.

Epizod ten mieœci siê doskonale w normie ¿ydowskiego

losu, do którego nale¿a³o i to, ¿e o nadchodz¹cych pogro-

mach zagro¿ona spo³ecznoœæ niemal zawsze wiedzia³a z gó-

ry (tak samo zreszt¹ jak i o zbli¿aj¹cych siê „akcjach” eks-

terminacyjnych w czasie okupacji) i przyjmowa³a za rzecz

zupe³nie naturaln¹, ¿e w takiej sytuacji w³adzom œwieckim

czy duchownym nale¿y siê haracz za opiekê i odwrócenie

spodziewanego nieszczêœcia. Kry³ siê za tym, mo¿na by

rzec, zwyczajowo usankcjonowany dodatkowy podatek,

który ¯ydzi p³acili za zapewnienie bezpieczeñstwa. Osta-

tecznie pañstwo na ten cel w³aœnie opodatkowuje obywate-

li, a ¿e ¯ydzi na szczególne i dodatkowe niebezpieczeñstwa

byli nara¿eni – to p³acili wiêcej. Kaha³y mia³y od wieków

specjalnie na ten cel zaksiêgowane fundusze.
30

31

30 Gershon David Hundert napisa³ bardzo ciekaw¹ ksi¹¿kê o ¯ydach

z Opatowa w XVIII wieku, gdzie podaje miêdzy innymi dok³adne infor-

macje o wysokoœci i przeznaczeniu „darów”, którymi op³aca³a siê gmi-

na ¿ydowska w latach 1728-1784 (The Jews in a Polish Private Town.

The Case of Opatów in the Eighteenth Century, The Johns Hopkins Uni-

versity Press, Baltimore and London, 1992, str. 98-104).



Jedwabne do wybuchu wojny by³o spokojnym miastecz-

kiem i ¯ydom powodzi³o siê tam nie gorzej ni¿ gdziekol-

wiek indziej w Polsce, a mo¿e nawet i lepiej ni¿ w wielu

miejscowoœciach. Spo³ecznoœci ¿ydowskiej nie trawi³y za-

dawnione spory czy podzia³y. By³o wprawdzie w Jedwab-

nem trochê chasydów, ale najwiêkszym autorytetem dla

wszystkich cz³onków gminy by³ g³êboko religijny i uducho-

wiony miejscowy rabin, Awigdor Bia³ostocki. 

Dodaæ wypada wszelako, ¿e orientacja polityczna kleru

w ³om¿yñskim by³a zdecydowanie endecka. Jak podaje Ta-

deusz Fr¹czek w pracy doktorskiej pt. Formacje zbrojne

obozu narodowego na Bia³ostocczyŸnie w latach 1939-

1956, biskup ³om¿yñski Stanis³aw £ukomski w swoich li-

stach pasterskich z kwietnia 1928 roku, zakazywa³ g³oso-

waæ na „socjalistów, wyzwoleñców, komunistów lub zwo-

lenników tzw. stronnictw ch³opskich”. Po wyborach zaœ,

w parafiach, gdzie pad³o du¿o g³osów na te stronnictwa, za-

kaza³ odbycia procesji rezurekcyjnych.
31

Jednak rabin Je-

dwabnego i miejscowy proboszcz, a¿ do czasu, kiedy przy-

szed³ nowy ksi¹dz, Marian Szumowski, o endeckich sympa-

tiach – byli ze sob¹ w dobrych stosunkach. W dodatku,

szczêœliwym zbiegiem okolicznoœci, komendant posterunku

policji w mieœcie okaza³ siê s³u¿bist¹ pilnuj¹cym porz¹dku

i cz³owiekiem pozbawionym uprzedzeñ narodowoœcio-

wych. A¿ przysz³a wojna.

32

31 Warszawa, WIH, sygnatura nr 76, str. 36-37.



Okupacja sowiecka, 1939-1941

Jesieni¹ 1939 roku Jedwabne znalaz³o siê na obszarach

zajêtych przez Armiê Czerwon¹. Poniewa¿ przesz³o po³owê

ludnoœci miasteczka stanowili ¯ydzi, z ca³¹ pewnoœci¹

w okresie sowieckiej okupacji wielu z nich sprawo-

wa³o ró¿ne funkcje i urzêdy. Wszelako obszerne, bo a¿ 115

stronicowe, opracowanie dziejów powiatu ³om¿yñskiego

w oparciu o 125 ankiet zebranych od œwiadków omawia-

nych wydarzeñ przez Biuro Historyczne Armii Andersa za-

wiera tylko trzy ogólnikowe wzmianki o ¯ydach z Jedwab-

nego, sugeruj¹ce ich nadmiern¹ gorliwoœæ na rzecz nowego

ustroju. 
32

Oczywiœcie opracowanie dotyczy ca³ego powiatu,

a wiêc opowiada o losach prawie 170 tysiêcy ludzi. I tylko

16 ankiet (na 125) pochodzi od mieszkañców gminy Je-

dwabne. Tak wiêc nasza wiedza o tym, co siê dzia³o akurat

w miasteczku Jedwabne, jest pobie¿na. Ale nie ma powo-

dów aby s¹dziæ, ¿e stosunki miedzy ¯ydami a reszt¹

spo³ecznoœci lokalnej by³y wówczas gorsze tam w³aœnie

ani¿eli w jakiejkolwiek innej miejscowoœci. 
33

W najobszer-

33

32 Mam na myœli ankiety zebrane przez Referat Historyczny Biura

Dokumentów Armii Andersa i opracowania powiatowe sporz¹dzone

póŸniej na tej podstawie w Oœrodku Studiów w Londynie, kierowanym

przez profesora Wiktora Sukiennickiego. Surowe ankiety i opracowania

powiatowe znajduj¹ siê w archiwach Instytutu Hoovera w Kalifornii,

zdeponowane w kolekcjach Polish Government Collection i General

Anders Collection. Wzmianki o ¯ydach z Jedwabnego, w których

zreszt¹ nie wymienia siê ¿adnych konkretnych osób, znaleŸæ mo¿na na

stronie 14, 45 i 99 maszynopisu opracowania powiatowego o powiecie

³om¿yñskim.
33 Janek Neumark, który wróci³ do Jedwabnego spod okupacji nie-

-mieckiej w okresie rz¹dów sowieckich, wspomina swoje rozczarowa-

nie kiedy siê okaza³o, ¿e sowieci skonfiskowali w³asnoœæ prywatn¹

i wielu ¯ydów aresztowali (Yedwabne, op. cit., str. 112).



niejszym studium o Jedwabnem jakie mia³em w rêku,

by³y dyrektor archiwum w Bia³ymstoku, Henryk Majecki,

podaje nazwiska piêciu najwa¿niejszych urzêdników admi-

nistracji sowieckiej w mieœcie z tej epoki: „Przewod-

nicz¹cym Rejonowej Rady Wykonawczej w Jedwabnem by³

Danil Kirejewicz Sukaczow, znany dzia³acz KBZB sprzed

wojny,” I sekretarzem komitetu rejonowego partii – Mark

Timofiejewicz Rydaczenko, cz³onkami sekretariatu – Piotr

Iwanowicz Bystrow i Dymitrij Borysowicz Usti³owski, zaœ

sekretarzem komsomo³u, Aleksandr Nikiforowicz Ma³y-

szew.
34

Jedwabne le¿a³o w strefie przygranicznej, a wiêc –

jak nale¿y przypuszczaæ – administracja by³a w rêkach za-

ufanych ludzi, czyli przybyszów ze Wschodu raczej, ani¿eli

miejscowych.

Napotka³em tylko jedn¹ relacjê mówi¹c¹ konkretnie

o przywitaniu Sowietów w miasteczku we wrzeœniu 1939

roku – jak wiemy by³ to moment, w którym utrwali³a siê dla

wielu Polaków pamiêæ o nielojalnoœci ¯ydów – a i na niej

nie bardzo mo¿na polegaæ, bo zosta³a spisana przesz³o

piêædziesi¹t lat po omawianych wydarzeniach. Krêc¹c swój

film Agnieszka Arnold zrobi³a wywiad miêdzy innymi

z córk¹ gospodarza, w którego stodole ¯ydzi jedwabieñscy

zostali spaleni. A oto czego siê od niej dowiedzia³a na inte-

resuj¹cy nas temat: „Ja widzia³am jak Sowieci przyszli, pro-

szê pani¹, szli ulic¹ Przystrzelsk¹ i przyszli, tu taka piekar-

nia tu by³a i rozstawili ¯yd z ¯ydówk¹ stó³, nakryty czerwo-

34

34 H. Majecki, op. cit., str. 56. Autor nie podaje Ÿróde³, z których za-

czerpn¹³ te informacje.

Porównaj tak¿e Aneks nr 3, „Wykaz obsady kadrowej radzieckich

w³adz terenowych w regionie ³om¿yñskim w latach 1939-1941,” gdzie

wymienione s¹ te same nazwiska oprócz Ma³yszewa i z dodatkiem nie-

jakiego Afanasji Fiedorowicza Sobolewa (Micha³ Gnatowski, W ra-

dzieckich okowach. Studium o agresji 17 wrzeœnia 1939 r. i radzieckiej

polityce w regionie ³om¿yñskim w latach 1939-1941, £om¿yñskie Towa-

rzystwo Naukowe im. Wagów, £om¿a, 1997, str. 296).



nym by³, proszê pani¹, tym takim p³ótnem czerwonym i pol-

ska rodzina. Dwie rodziny polskie, bo to oni byli komuniœci

sprzed wojny... No i te trzy rodziny witali te sowieckie woj-

sko chlebem i sol¹. To ja widzia³am. Transparent wielki by³

uczepiony od jednego budynku do drugiego, ,Witamy was’

wielkimi literami, takimi bia³ymi, drukowanymi. I tak ich

witali z ¿onami. I póŸniej wojsko siê na tym rynku, co teraz

jest ten park, tak obstanowi³o. Bo jeszcze ja mia³am 16 lat

wtenczas, takie jeszcze dzieci niby by³y. A dzieci, a bo star-

si to nie wychodzili tego ogl¹daæ, bo siê bali, tylko z dale-

ka, ale dzieci to wszêdzie musz¹ byæ. No ja ju¿ nie by³am ta-

kiej pierwszej m³odoœci dziecko, ale polecieli ¿eœmy”.
35

A wiêc doœæ typowa scenka powitania sowieckich wojsk –

g³ównie zaciekawiona m³odzie¿, wœród niej oczywiœcie

¯ydzi, ale nie tylko.

Pod pewnym wzglêdem, wszelako, gmina Jedwabne wy-

ró¿nia³a siê w czasie okupacji sowieckiej. Dzia³a³a tam mia-

nowicie bardzo prê¿na organizacja podziemna, któr¹

w pewnej chwili wytropi³o i zlikwidowa³o NKWD. Zebra-

nych w lesie cz³onków organizacji otoczy³a w czerwcu 1940

roku ob³awa wojsk NKWD i wiele osób, po obu stronach

zreszt¹, zosta³o wówczas zabitych. Obszerny przypis na te-

mat likwidacji sztabu partyzantki antysowieckiej w Kobiel-

nem znajdziemy w tomie wydanym przez Tomasza Strzem-

bosza, Krzysztofa Jasiewicza i Marka Wierzbickiego, pt.

Okupacja sowiecka (1939-1941) w œwietle tajnych doku-

mentów.
36

Niezwyk³ym zbiegiem okolicznoœci w archiwach

35

35 Skrypt, str. 158, 159.
36 Krzysztof Jasiewicz, Tomasz Strzembosz, Marek Wierzbicki, wyd.,

op. cit., Waszawa, ISP PAN, 1996, str. 212. Strzembosz opublikowa³ te¿ na

ten temat obszerny tekst w Karcie, pt. „Uroczysko Kobielno”. Podaje w nim

wyj¹tki z rozmów, które zanotowa³ z uczestnikami i bliskimi œwiadkami

tych wydarzeñ w latach 80. (Karta, nr 5, maj-lipiec, 1991, str. 3-27).

O likwidacji tej organizacji podziemnej pisze równie¿ Gnatowski,

op. cit., str. 125-127.



36

Instytutu Hoovera w Kalifornii zachowa³a siê te¿ szcze-

gó³owa relacja o dzia³alnoœci tej organizacji spisana przez

kaprala Antoniego Borawskiego ze wsi Witynie, po³o¿onej

o 4 kilometry od Jedwabnego. Borawski znalaz³ siê w Armii

Andersa ju¿ we wrzeœniu 1941 roku i wtedy poda³ swój

„¯yciorys za rok 1940 i 1941”, a w nim, miêdzy innymi, co

nastêpuje: 

„.. w sztabie znalaz³ siê tam jeden goœæ D¹browski z wsi

Ko³odzieja D¹browski by³ z pocz¹tku dobrem i wzorowym

obywatelem Polski dostarcza³ broñ do sztabu jeŸdzi³ w od-

leg³oœæ 100 kil.[ometrów] a¿ na Czerwony Bór tam gdzie

sie polskie wojska rozbrajali i dostarcza³ broñ maszynowo

i amunicie dzie nie móg³ zdobyæ za darmo to mia³ powierzo-

nie pieni¹dze i p³aci³ ile móg³ D¹browski by³ ziêciem

Wiœniewskiego z Bartków a Wiœniewski by³ wójtem za cza-

sów sowieckich wiêc oni oba siê porozumieli jako ziêæ

z teœciem i jemu Wiœniewski zagwarantowa³ ¿e sowieci go

nie wezmo a D¹browski wypowiedzia³ gdzie on siê znajdo-

wa³ osztabie i owszystkiem i jakie zamiary prowadzi sztab

¿e maj¹ zamiar uderzyæ na sowietów i ich rozbroiæ. Wiêc co

siê dzieje dalej D¹browski zwia³ ze sztabu zaraz to zo-

sta³o skombinowano ¿e to coœ bendzie Ÿle a zaczeli siê wy-

nosiæ w lasy A³gustowskie tak ¿e tylko zosta³o 20 ludzi

i 5 karabinów maszynowych amunicja do nich i mieli

oko³o 100 granat rêczny kb. k mieli a reszte wywieŸli do la-

sów A³gustowskich i mój kolega z naszej wioski te¿ siê

jeszcze znajdowa³ w sztabie wiêc od tej pory zaczêli siê

ubezpieczaæ lepiej w sztabie wystawiaæ posterunki od stron

niebezpiecznych. Co teraz dalej jak D¹browski sie porozu-

mia³ z teœciem Wiœniewskim i zaraz Wiœniewski zameldo-

wa³ to N.K.W.D. a n. k. w. d. zaraz zawiadomi³o Bia³ystok

i zaraz przyjechali sowieci w 40 maszyn i maszyny postawi-

li o 10 kilo.[metrów] A sami otoczyli na oko³o ten las i b³ota

i tlaryjero masierowali naprzud i co raz wiêcej zaciskali

pierœcieñ i zbli¿ali sie sztabu tylko z jednej strony od wsi

chyliny nie zamkneli drogi posterunek naten czas zasno³



który sta³ na warcie jak sie przeckno³ by³ wschód s³oñca

a sowieci ju¿ byli od niego na 200 m. on natychmiast po-

bieg³ jeszcze 300 m. i za alarmowa³ nasza Placówka od-

kry³a ogieñ by³o to dnia 22 czerwca 1940 r sowieci atako-

wa³y gwa³townie nie padaj¹c na ziemie tylko wprost pêdzo

jak dziki na placówke ponieœli du¿e straty stwierdzali

¿e by³o 36 zabitych i oko³o 90 rannych straty po naszej stro-

nie wynios³y 6 zabitych 2 rannych i dwie kobiety zosta³y za-

bite [...] Co siê dzieje dalej po lekwidacji sztabu na kobiel-

nem wiêc pytam siê Rejonowego komendanta co teraz robiæ

a on nam da³ odpowiedŸ ¿e siê nic nie bójcie wszystkie na-

sze ksi¹¿ki i dokumenta zosta³y zniszczone sowieci nic

w rêce nie wziêli nic nam nie grozi ¿adne niebezpie-

czeñstwo. A wiêc jak oni zlekwidowali nasz sztab to ca³y ty-

dzieñ siedzieli na miejscu zdarzenia i szukali broni i doku-

mentów a w ten czas kiedy sowieci nagle zaatakowali to na-

sze schwicili wszystkie nasze dokumenta i zakopali pod

krzakiem nie bardzo daleko od mieszkania wiêc sowieci

znaleŸli wszystkie nasze dokumenta a tam by³o podpisane

ka¿dego Nazwisko i imie i Pseudonim i wszystko by³o spi-

sane co kto dzia³a³ jak tylko sowieci zdobyli ksi¹¿kie zaraz

zaczeli otaczaæ ca³e wioski w których byli Placówki

wy³apywali wszystkich ch³opów i patrzyli do spisku kto fi-

gurowa³ w ksi¹¿ce tego zabierali do wiêzienia a kogo nie

by³o w ksi¹¿ce tego puszczali zaczê³o siê masowe areszto-

wanie wiêc my nie czekaj¹c a¿ nas zabior¹ tojak nastaje noc

to my wszyscy cz³onki organizacyj uciekamy z wioski na

kilka kilometrów od domu krylim sie tak nocamy przez dwa

tygodnie”.
37
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37 I koñczy Borawski tymi s³owami „kto bendzie czyta³ to go bardzo

przepraszam bo poniewasz nie jestem poeto a ¿e ja tak pisa³ na prêdkie

rêke” (Jan T. Gross i Irena G. Gross, wybór i opracowanie, W czterdzie-

stym nas matko na Sybir zes³ali..., Londyn, Aneks, 1983, dokument nr.

148, str. 330-332). Por. równie¿ relacjê ppor. Henryka Pyptiuka zdepo-

nowan¹ w archiwach Studium Polski Podziemnej w Londynie (B. I).



Wielu innych, dodajmy, uciek³o wówczas na d³u¿szy

czas w okoliczne lasy i bagna. W ocenie Tomasza Strzem-

bosza i dwóch pozosta³ych wydawców wspomnianego prze-

ze mnie tomu tajnych sowieckich dokumentów, ofiar¹

aresztowañ pad³o wtedy oko³o 250 osób z okolic Jedwabne-

go, Radzi³owa i Wizny. 

NKWD zatrzyma³o Borawskiego w Jedwabnem kilka dni

póŸniej, 4 lipca, a przy jego aresztowaniu asystowa³ magazy-

nier tamtejszej spó³dzielni, Lewinowicz. Jest to jedyne

¿ydowskie nazwisko, które pada we wszystkich cytowanych

tu relacjach i dokumentach na temat przeœladowañ ludnoœci

tych okolic w okresie sowieckiej okupacji. Borawski i roz-

mówcy Strzembosza wymieniaj¹ jeszcze wiele innych na-

zwisk cz³onków organizacji, którzy wspó³pracowali

z NKWD.
38

Oczywiœcie (jako ¿e by³a to polska organizacja

konspiracyjna) ¿aden z nich nie by³ ¯ydem.

Pó³ roku po tych wydarzeniach naczelnik zarz¹du

NKWD w obwodzie bia³ostockim, pu³kownik Misiuriew,

wystosowa³ pismo do sekretarza Bia³ostockiego Obwodo-

wego Komitetu KP(b)B, Popowa, oceniaj¹ce dzia³alnoœæ

polskiej partyzantki w rejonie Jedwabnego i skutecznoœæ en-

kawudowskiej strategii jej zwalczania. Dowiadujemy siê

z niego miêdzy innymi, ¿e jakiœ czas po likwidacji sztabu

w Kobielnem, Sowieci og³osili amnestiê dla ukrywaj¹cych

siê w okolicy cz³onków organizacji, którzy siê ujawni¹. Do

38

38 Porównaj równie¿ Tomasz Strzembosz, Uroczysko Kobielno, op.

cit., str. 10, 11, 12, 15, 16, 19, 21.

Tak¿e Marek Wierzbicki pisze, ¿e „w latach 1939-1941 zjawisko de-

nuncjacji istnia³o równie¿ wœród spo³ecznoœci polskiej i by³o zauwa¿al-

ne zw³aszcza na obszarach rdzennie polskich, np. zachodniej czêœci ob-

wodu bia³ostockiego” (Marek Wierzbicki, Stosunki polsko-¿ydowskie na

Zachodniej Bia³orusi (1939-1941). Rozwa¿ania wstêpne, maszynopis,

1999-2000, str. 15). Patrz tak¿e, Gnatowski, op. cit., tabelka na str. 120,

z której wynika, ze w polskich organizacjach podziemnych na tych tere-

nach nie by³o ¯ydów.



25 grudnia, pisze Misiuriew, zg³osi³o siê 106 osób. I dalej:

„z grupy ujawnionych zwerbowano 25 osób, które pro-

wadz¹ dalsz¹ pracê wywiadowcz¹”.
39

Ju¿ sama w sobie jest

to informacja warta odnotowania. Ale zapamiêtajmy j¹ jesz-

cze i dlatego, ¿e wróci do nas z ust innego zgo³a uczestnika

omawianych tu wydarzeñ.

Poniewa¿ jedyn¹ specyfik¹ Jedwabnego w okresie so-

wieckiej okupacji, któr¹ uda³o siê nam zidentyfikowaæ,

by³o powo³anie do ¿ycia tej rozbudowanej konspiracji i jej

krwawa likwidacja przez NKWD, wypada zapytaæ czy roz-

prawa z ¯ydami wkrótce po wejœciu Niemców do Jedwabne-

go latem 1941 roku (równie¿ unikalne zjawisko, przynaj-

mniej pod wzglêdem liczby ofiar) by³a jakimœ echem tej

uprzedniej tragedii? Wiemy ju¿ teraz, ¿e jeœli nawet uda³oby

siê znaleŸæ jakiœ zwi¹zek miêdzy tymi zdarzeniami, to na

pewno ³¹czem miêdzy nimi nie bêdzie fakt, ¿e agenturê

NKWD na tych terenach stanowiæ mieliby przede wszystkim

¯ydzi.
40

39

39 Okupacja sowiecka (1939-1941) w œwietle tajnych dokumentów, op.

cit., dokument nr. 68, str. 238-241. Patrz równie¿, Gnatowski, op. cit., str. 127.
40 Doktorowi Dariuszowi Stoli zawdziêczam bardzo ciekaw¹ suge-

stiê jak te dwa zdarzenia po³¹czyæ: poniewa¿ w rezultacie zdekonspiro-

wania antysowieckiego podziemia wyaresztowano w okolicy miejscow¹

elitê, byæ mo¿e w lipcu 1941 roku nie by³o ju¿ na miejscu ludzi z auto-

rytetem, którzy mogliby wp³yn¹æ ³agodz¹co na nastroje i do masowych

mordów nie dopuœciæ. Niestety cytowana przeze mnie poni¿ej relacja

Finkelsztajna o Radzi³owie ka¿e nam mieæ w¹tpliwoœci czy lokalne eli-

ty gotowe by³y zaj¹æ zdecydowane stanowisko w tej sprawie.



Wybuch wojny sowiecko-

-niemieckiej i pogrom w Radzi³owie

Co siê dzia³o w Jedwabnem przez dwa tygodnie, które

up³ynê³y od wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej do wy-

mordowania ¯ydów 10 lipca, trudno ju¿ dziœ ustaliæ. G³ów-

nym Ÿród³em informacji o tym okresie jest relacja Wasersz-

tajna i kilka innych zdawkowych wzmianek. By³y w te dni

œmiertelne ofiary przeœladowañ wœród ¯ydów, ale g³ównie

grozi³o im pobicie, rabunek i najrozmaitsze upokorzenia –

jak to na przyk³ad, ¿e z³apanych na ulicy mê¿czyzn zmusza-

no do czyszczenia wychodków go³ymi rêkoma.
41

W procesie Józefa Sobuty starano siê wyjaœniæ okolicz-

noœci zamordowania w te dni Czes³awa Kupieckiego, komu-

nisty, który pracowa³ w sowieckiej milicji i zapewne dlatego

wskazano go od razu Niemcom. I choæ nie mo¿na ustaliæ, kto

zadenuncjowa³ Kupieckiego, z zeznañ œwiadków wynika,

¿e miejscowi ludzie pomagali Niemcom identyfikowaæ ofia-

ry i znêcaæ siê nad nimi ju¿ od pierwszych dni okupacji nie-

mieckiej. Tak samo zreszt¹ jak i w okolicznych miasteczkach,

bo tutejsi ¯ydzi nie byli chasydami i Niemcy nie umieli ich

odró¿niæ od miejscowej ludnoœci. 

22 czerwca 1941 roku Karol Bardoñ
42

widzia³ na rynku

40

41 Rozmowa z Wiktorem Nie³awickim (luty 2000 roku), który jako

szesnastoletni ch³opiec uciek³ wówczas do Jedwabnego z Wizny, gdzie

od razu po wejœciu do miasteczka Niemcy wymordowali wielu ¯ydów.
42 Karol Bardoñ jest najbardziej wyrazist¹ postaci¹ wœród oskar¿o-

nych w sprawie Ramotowskiego. Po czêœci dlatego, ¿e zostawi³ najob-

szerniejsze informacje o sobie i umie pisaæ. Ale te¿ i z tej przyczyny,

¿e czytaj¹c jego autobiografiê mamy wra¿enie obcowania z cz³owie-

kiem, który poczuwa siê w jakimœ stopniu przynajmniej do odpowie-

dzialnoœci za pope³nione czyny i który mia³ niew¹tpliwego pecha w kil-



w Jedwabnem grupê okrwawionych ludzi trzymaj¹cych

„rêce w góre pierwszy Kupiecki, by³y melicyant ochotnik

melicyi radzieckiej, mieszkaniec miasta Jedwabne, drugi

Wiœniewski by³y presedatiel selsowieta, trzeci Wiœniewski

sekretarz selsowieta, to bracia zamieszkali we wsi Bartki

gm.[ina] Jedwabne, 10 klm od Jedwabnego [w ten sposób,

z doœæ nieoczekiwanego Ÿród³a, bo od by³ego szucmana,

Bardonia, skazanego w procesie Ramotowskiego na karê

œmierci, dowiadujemy siê o dalszych losach braci Wiœniew-

skich, których spotkaliœmy w relacji ¿o³nierza Armii An-

dersa, kaprala Borawskiego, w rolach zdrajców odpowie-

dzialnych za dekonspiracjê sztabu organizacji podziemnej

w Kobielnem], dalej 3 ludzi wyznania moj¿yszowego, je-

dyn z nich w³aœciciel piekarni w Jedwabnem róg rynek i uli-

ca przestrzelska [mo¿e to by³ ten, który wita³ wkraczaj¹cych

Sowietów?]. Nastepnych dwóch nie pozna³em. Tych szeœciu

41

ku kluczowych momentach swego ¿ycia. Dla przyk³adu – z pewnoœci¹

nie by³ wiod¹c¹ postaci¹ wœród jedwabieñskich morderców (jestem na-

wet sk³onny mu wierzyæ, ¿e by³ tego dnia ledwie obecny na rynku),

a dosta³ najwy¿szy wyrok ze wszystkich. Jako jedyny zosta³ skazany na

karê œmierci chyba tylko dlatego, ¿e w momencie aresztowañ podejrza-

nych w styczniu 1949 roku Bardoñ ju¿ siedzia³ w wiêzieniu z szeœcio-

letnim wyrokiem za to, ¿e w póŸniejszym okresie okupacji s³u¿y³ w ¿an-

darmerii niemieckiej.

Jego kolejny, a mo¿e raczej wyjœciowy, pech polega³ na tym, ¿e by³

ze Œl¹ska Cieszyñskiego i mówi³ p³ynnie po niemiecku. A wiêc od sa-

mego pocz¹tku okupacji by³ naturalnym poœrednikiem miêdzy Niemca-

mi a miejscow¹ ludnoœci¹; potem totumfackim, a w koñcu i munduro-

wym ¿andarmem w Jedwabnem.

Terminowa³ na ¿yczenie ojca, który by³ socjalist¹ i mia³ z tego po-

wodu k³opoty, w fabryce zegarów. W czasie pierwszej wojny œwiatowej

s³u¿y³ w armii austriackiej i by³ ciê¿ko ranny. Po wojnie zatrudnia³ siê

jako mechanik, ale ci¹gle musia³ zmieniaæ pracê. Wreszcie w 1936 roku

osiedli³ siê w Jedwabnem i naprawia³ okoliczne m³yny. Ale od marca

1939 roku by³ bezrobotny bo, jak napisa³, protestowa³ przeciwko warun-

kom pracy. No i sprawa niebanalna w tym wszystkim, mia³ siedmioro

dzieci na utrzymaniu (SO£, 123/496-499).



krwawi¹cych otoczeni byli niemcami. Przed niemcami stali

kilku cywilów z kijami jak orczyk grube i do tych wo³a³ nie-

miec nie zabijaæ na ras! Po ma³u biæ niech cierpi¹. Tych cy-

wilów co bili, nie pozna³em gdy¿ byli du¿¹ grup¹ niemców

otoczeni.”
43 

Podobnie zeznaje œwiadek Mieczys³aw Gerwad: „Gdy te

tereny objêli niemcy, Kupiecki Czes³aw zosta³ przez miej-

scowych ludzi pobity i oddany do ¿andarmerii, która roz-

strzela³a go wraz z innymi kilkoma ¯ydami. Kto pobi³ i wy-

da³ Kupieckiego Czes³awa dla ¿andarmerii tego wyjaœniæ

nie mogê dlatego, ¿e na miejscu tym nie by³em, a od ludzi

nie da³o mi siê s³yszeæ innych szczegó³ów, a tylko po-

wy¿sze”
44

. Zaœ Julian Soko³owski, który by³ wówczas

ma³ym ch³opcem, wspomina: „widzia³em jak obywatel Ku-

piecki sta³ pod œcian¹ trzyma³ rêce w górze, a Niemcy bili

go gumami. Razem z Niemcami byli Polacy, ob. Kalinow-

ski obecnie nie ¿yje zastrzelony przez Urz¹d Bezpie-

czeñstwa w bandzie, ten równie¿ bi³ ob. Kupieckiego”
45

.

Ale dla jedwabieñskich ¯ydów atmosfera narastaj¹cej

grozy w ci¹gu tych dni mia³a swe Ÿród³o przede wszyst-

kim w wiadomoœciach, które zaczê³y docieraæ z okolicz-

nych miasteczek, gdzie w egzekucjach z r¹k Niemców

i w brutalnych pogromach zginê³y setki ludzi. ¯yd z Ra-

dzi³owa, Menachem Finkelsztajn, podaje, ¿e 7 lipca 1941

roku zamordowano w jego rodzinnym miasteczku 1.500

osób. 5 lipca w W¹soszu Grajewskim zabito, wed³ug jego

œwiadectwa, 1.200 osób. Pisz¹c o mordzie jedwabieñskim

informuje, ¿e zginê³o tam 3.300 ofiar w czasie trzydnio-

wego pogromu. Autorami tych mordów, z przyzwolenia

Niemców, byli – jak pisze Finkelsztajn – „chuligani miej-

42

43 GK, SO£123/499.
44 GK, SWB, 145/34.
45 GK, SWB, 145/193. . Porównaj te¿ uzasadnienie wyroku w roz-

prawie kasacyjnej przed S¹dem Najwy¿szym w sprawie Ramotowskie-
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scowi”. I choæ cyfry podawane przez niego nale¿y chyba

dzieliæ na po³owê (w tekœcie swojej drugiej obszernej

i wstrz¹saj¹cej relacji, któr¹ cytujê poni¿ej, Finkelsztajn

sam wymienia cyfrê 800, a nie 1.500, okreœlaj¹c popula-

cjê radzi³owskich ¯ydów i jak widaæ jego dane o Jedwab-

nem te¿ s¹ zawy¿one) – to skalê dramatycznych wydarzeñ

przecie¿ wiernie oddaj¹. Chcê przez to powiedzieæ,

¿e poœród ¯ydów by³y setki, mo¿e nawet tysi¹ce ofiar, nie

zaœ kilka czy kilkanaœcie zabitych osób
46
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z³o¿y³ kilka relacji o swoich prze¿yciach i o tym, co mu

by³o wiadome na temat wydarzeñ w okolicy. Druga rela-

cja, z której bêdê obszernie cytowa³, nosi tytu³ Zburzenie

gminy ¿ydowskiej w Radzi³owie.

„Og³uszaj¹ca kanonada 22 czerwca 1941 zbudzi³a

mieszkañców miasteczka Radzi³owa, grajewskiego okrêgu.

Olbrzymie tumany kurzu i dymu na horyzoncie, ze strony

niemieckiej granicy, która by³a odleg³a od miasteczka

o 20 km, œwiadczy³y o wielkich wydarzeniach. B³yskawicz-

nie rozesz³a siê wieœæ o wybuchu wojny pomiêdzy

Zwi¹zkiem Radzieckim a Hitler-Niemcami. 800 ¿ydow-

skich mieszkañców miasteczka od razu zrozumia³o powagê

sytuacji, bliskoœæ krwio¿erczego wroga nape³nia³a ka¿dego

strachem. [...]

23-go uda³o siê kilku ¯ydom uciec z miasteczka do

Bia³egostoku. Pozosta³a czêœæ ¿ydowskich mieszkañców

opuœci³a miasteczko udaj¹c siê na pola i do wiosek, aby

omin¹æ to pierwsze spotkanie z krwio¿erczym wrogiem, któ-

rego zbrodnicze zamiary w stosunku do ¯ydów by³y bardzo

dobrze znane. Stosunek ch³opów do ¯ydów by³ bardzo z³y.

Ch³opi nie pozwolili ¯ydom nawet wejœæ do swoich zagród.

Tego samego dnia gdy Niemcy weszli ch³opi wygonili ¯ydów
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przeklinaj¹c ich i gro¿¹c im. ¯ydzi nie maj¹c innego wyjœcia

musieli wróciæ siê do swoich domostw. Okoliczni Polacy

szydz¹c patrzyli na przelêknionych ¯ydów i wskazuj¹c na

szyjê mówili „Teraz bêdzie r¿nij Jude”. Ludnoœæ polska odra-

zu pokuma³a siê z Niemcami. Oni wybudowali na czeœæ armii

niemieckiej ³uk triumfalny, ozdobiony swastyk¹, portretem

Hitlera i has³em: „Niech ¿yje armia niemiecka, która wyzwo-

li³a nas z pod przeklêtego jarzma ¯ydokomuny!” Pierwszym

pytaniem tych chuliganów by³o: czy mo¿na zabijaæ ¯ydów?

Oczywiœcie Niemcy odpowiedzieli pozytywnie. I odrazu po

tym zaczêli oni przeœladowaæ ¯ydów. Zaczêli zwymyœlaæ

ró¿ne rzeczy na ¯ydów i nasy³aæ na nich Niemców. Niemcy ci

nieludzko bili ¯ydów i rabowali ich mienie, potym rabowane

rzeczy rozdzielili wœród Polaków. Wtedy rzucono has³o „Nie

sprzedawaæ ¿adnym ¯ydom ¿adnych artyku³ów spo¿yw-

czych”. Tym sposobem po³o¿enie ̄ ydów sta³o siê jeszcze gor-

sze. Niemcy, aby w ogóle zgnêbiæ ¯ydów, zabrali od nich kro-

wy i oddali Polakom. Sta³o siê wtedy te¿ wiadomem, ¿e pol-

scy zbrodniarze zabili ¿ydowsk¹ dziewczynê, odpi³owuj¹c jej

g³owê od cia³a, a cia³o nogami wrzucili w trzêsawisko. [...]

24-go Niemcy wydali rozkaz aby wszyscy mê¿czyŸni

zebrali siê woko³o synagogi. Odrazu zrozumiano w jakim

celu. Zaczêto uciekaæ z miasta ale Polacy pilnowali wszyst-

kich dróg i si³¹ odprowadzali uciekaj¹cych. Tylko niektó-

rym uda³o siê uciec, w tej liczbie mnie i memu ojcu. Tym-

czasem w mieœcie niemieccy ¿o³nierze dawali lekcje „deli-

katnoœci” w stosunku do ¯ydów. „Lekcje” odbywa³y siê

w obecnoœci licznie zebranych Polaków. 

¯o³nierze kazali zebranym ¯ydom aby ci wynieœli z syna-

gogi i uczelni œwiête ksiêgi i Tory i je spaliæ. Gdy ¯ydzi nie

us³uchali tego rozkazu, Niemcy kazali rozwin¹æ Tory, oblaæ

benzyn¹ i podpalili. Dooko³a ogromnego p³on¹cego stosu

zmusili oni ¯ydów œpiewaæ i tañczyæ woko³o tego stosu. Do-

oko³a tañcz¹cych ustawi³ siê rozjuszony t³um, który nie

¿a³owa³ razów tañcz¹cym. Kiedy œwiête ksiêgi przesta³y siê

paliæ to zaprzêgli ¯ydów do wozów, sami wsiedli do wozów,
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i zaczêli poganiaæ bij¹c niemi³osiernie ¯ydów. ¯ydzi musieli

ich ci¹gn¹æ przez wszystkie ulice. Okrzyki bólu rozdziera³y co

chwila powietrze. Ale razem z tymi okrzykami rozlega³y siê

te¿ okrzyki niepohamowanej radoœci siedz¹cych w wozach

polskich i niemieckich sadystów. Tak d³ugo znêcali siê Polacy

i Niemcy nad ¯ydami, dopóki ci ostatni nie zostali zagnani

nad bagnist¹ rzeczkê obok miasteczka. Tam zmuszono ¯ydów

rozebraæ siê do naga i wchodziæ a¿ po szyjê do bagna. Starzy

i chorzy mê¿czyŸni, którzy nie mogli tych bestialskich rozka-

zów wykonaæ zostali zbici i wrzuceni w g³êbsze bagna.

[...] Od tego dnia rozpocz¹³ siê straszliwy ³añcuch

m¹k i cierpieñ dla ¯ydów. G³ównymi mêczycielami byli Pola-

cy, którzy bestialsko bili mê¿czyzn, kobiety lub dzieci, nie

patrz¹c w ogóle na wiek. Oni te¿ nasy³ali Niemców przy

ka¿dej sposobnoœci, robili ró¿ne insynuacje. Tak np. 26 czerw-

ca 1941 r. w pi¹tek wieczorem nas³ali oni grupê niemieckich

¿o³nierzy do nas do domu. Jak dzikie zwierzêta rozbiegli siê

kaci po mieszkaniu szukaj¹c i przerzucaj¹c wszystko co tylko

znaleŸli. Co tylko mia³o jak¹œ wartoœæ zabierali, wy-

nosz¹c wszystko na fury czekaj¹ce przed domem. Radoœæ ich

rozpiera³a. Rzeczy domowe rzucali na ziemiê tratuj¹c swoimi

buciskami, ¿ywnoœæ rozsypywali i oblewali naft¹.

Razem z Niemcami byli te¿ i Polacy, wœród których rej wo-

dzi³ Dziekoñski Henryk, który te¿ i póŸniej wykaza³ siê swoim

barbarzyñstwem. On z wiêksz¹ jeszcze dzikoœci¹ wszystko

niszczy³. £ama³ ¿yrandole, szafy i sto³y. Kiedy skoñczyli

z zniszczeniem to zaczêli biæ mojego ojca. Uciec nie mo¿na

by³o poniewa¿ dom by³ obstawiony przez ¿o³nierzy. [...] 

O wiele wiêcej boleœniejsz¹ od ran i prze¿yæ tego wie-

czoru by³a œwiadomoœæ tego, ¿e nasze po³o¿enie jest o wie-

le gorsze dlatego, ¿e ludnoœæ polska powziê³a wrogie stano-

wisko wzglêdem ¯ydów. Oni staj¹ siê coraz bardziej aktyw-

ni i œmielsi w przeœladowaniach.

Nazajutrz, rankiem, przyszed³ do nas znany syjonistyczny

mówca i dzia³acz Wolf Szlepen [?] i inni powa¿ni obywatele

miasta i wszyscy daremnie chcieli nas pocieszyæ, ¿adnego



wyjœcia z tej sytuacji nie znaleziono. Polityczne wiadomoœci

by³y bardzo przyt³aczaj¹ce... Mimo, ¿eœmy byli przekonani

o klêsce Niemców, widzieliœmy jednak, ¿e wojna d³ugo jeszcze

potrwa. Kto bêdzie zdolny prze¿yæ to? ̄ ydzi byli jak jedna bez-

bronna owca wœród stada wilków. Da³o siê odczuæ, w powietrzu

wisia³o, to ¿e polska ludnoœæ przygotowuje siê do urz¹dzenia

pogromu. Dlatego toœmy wszyscy postanowili, aby matka

posz³a interweniowaæ u miejscowego ksiêdza Dolegowskiego

Aleksandra – który by³ naszym dobrym znajomym – aby on ja-

ko duchowy wódz, wymóg³ na swoich wierz¹cych, aby ci ostat-

ni nie brali udzia³u w przeœladowaniach ¯ydów. Ale jak

by³o wielkim nasze rozczarowanie, gdy ksi¹dz z wielkim gnie-

wem odpowiedzia³: „Wed³ug znanych pewników to wszyscy

¯ydzi od najm³odszego do 60 lat s¹ komunistami, i ¿e on nie ma

w ogóle interesu ich obroniæ”. Matka próbowa³a go przekonaæ,

¿e jego stanowisko jest fa³szywe, ¿e jeœli na karê ktoœ zas³u¿y³

to mo¿e jednostki, ale co s¹ winni ma³e dzieci i kobiety? Ona

apelowa³a do jego sumienia aby siê zlitowa³ i wstrzyma³ ciemn¹

masê, która jest zdolna do pope³nienia straszliwych rzeczy, któ-

re w przysz³oœci na pewno bêd¹ hañb¹ dla narodu polskiego, po-

niewa¿ polityczna sytuacja nie zawsze bêdzie taka jaka jest

obecnie. Ale jego zbrodnicze serce nie zmiêkczy³o siê i osta-

tecznie odpowiedzia³, ¿e on nie mo¿e ¿adnego dobrego s³owa

dla ¯ydów powiedzieæ, poniewa¿ jego wierz¹cy obrzuc¹ go

b³otem. Takie same odpowiedzi zosta³y otrzymane od wszyst-

kich powa¿nych chrzeœcijañskich obywateli miasta, do których

siê posz³o interweniowaæ w tej sprawie.

Wyniki tych wszystkich odpowiedzi nie da³y na siebie

d³ugo czekaæ. Od razu nazajutrz zorganizowa³y siê bojówki

m³odych polskich synalków: bracia Kosmaczewscy, Józef,

Anton i Leon, Mordaszewicz Feliks, Kosak, Weszczewski [?]

Ludwik i inni, które narobi³y nies³ychanych moralnych i fi-

zycznych bóli nieszczêœliwym i przestraszonym ¯ydom. Od

rana do wieczora prowadzili starych ¯ydów, ob³adowanych

œwiêtymi ksiêgami do pobliskiej rzeczki. Pochód ten by³ od-

prawiany przez t³um chrzeœcijañskich kobiet, mê¿czyzn i dzie-
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ci. Nad rzek¹ zmuszali ¯ydów do wrzucenia œwiête ksiêgi do

wody. ¯ydzi te¿ musieli po³o¿yæ siê, wstaæ, chowaæ g³owy,

p³ywaæ i inne wariackie æwiczenia. Widzowie œmiali siê na

g³os i bili brawo. Mordercy stali nad swoimi ofiarami i za nie-

wype³nienie rozkazu nieludzko bili. Oni prowadzili te¿ kobie-

ty i dziewczêta moczyæ siê w rzece. Wracaj¹c, bojówki uzbro-

jone w kije i ³omy, otacza³y zmêczonych, ledwo ¿yj¹cych

¯ydów i czêstowa³y biciem. A kiedy jeden z torturowanych

protestowa³, nie chc¹c wykonywaæ ich rozkazów, grozi³ i wy-

zywa³ ich, ¿e w najbli¿szej przysz³oœci to siê z nimi porachuj¹,

to oni go tak zbili, ¿e straci³ przytomnoœæ. Z zapadniêciem no-

cy bojówki grasowa³y po ¿ydowskich domach, wy³amuj¹c za-

ryglowane drzwi i okna. Dostawali siê do mieszkañ, wyci¹ga-

li znienawidzonych ̄ ydów i bili tak d³ugo dopóki ̄ ydzi pada-

li nieprzytomni w ka³u¿ach krwi. Nie oszczêdzali oni kobiet

z dzieæmi na rêku, rozkrwawili i matki i dzieci. Rzucali siê jak

zwierzêta na wszystkich i wszystko. Z zapadniêciem nocy roz-

lega³y siê dzikie krzyki morderców i przeraŸliwe jêki torturo-

wanych. Czasami wyprowadzali ¯ydów z domów na rynek

i tam ich bili. Krzyki by³y nie do zniesienia. Dooko³a torturo-

wanych sta³y t³umy polskich mê¿czyzn, kobiet i dzieci, które

wyœmiewa³y siê z nieszczêœliwych ofiar, które pada³y pod cio-

sami bandytów. Z tych wszystkich orgii utworzy³a siê olbrzy-

mia liczba rannych i œmiertelnie chorych ¯ydów. Liczba ta

z dnia na dzieñ powiêksza³a siê. Jedyny polski lekarz Mazurek

Jan, który znajdowa³ siê w miasteczku, nie chcia³ udzieliæ ¿ad-

nej lekarskiej pomocy zbitym.

Po³o¿enie pogarsza³o siê z dnia na dzieñ. Ludnoœæ ¿ydowska

sta³a siê zabawk¹ w rêkach Polaków. W³adzy niemieckiej nie

by³o poniewa¿ armia przesz³a i nie zostawi³a nikomu w³adzy.

Jedynym, kto mia³ wp³yw i po czêœci utrzymywa³

porz¹dek by³ ksi¹dz, który by³ poœrednikiem chrzeœcijan je-

dynie w ich sprawach, które by³y pomiêdzy nimi.

¯ydzi nie tylko, ¿e nikogo nie obchodzili, ale roz-

poczê³a siê propaganda wychodz¹ca z wy¿szych polskich

sfer a oddzia³ywuj¹ca na t³um, ¿e przyszed³ ju¿ czas, aby



ostatecznie policzyæ siê z tymi, którzy ukrzy¿owali Jezusa

Chrystusa, z tymi którzy u¿ywali krew na macê i którzy s¹

przyczyn¹ wszystkiego z³ego na œwiecie – ¯ydami. Dosyæ

ju¿ bawiæ siê z ¯ydami, czas ju¿ oczyœciæ Polskê z tych cie-

miê¿ców i z tej zarazy powietrza. Ziarno nienawiœci

pad³o na dobrze u¿yŸnion¹ ziemiê, która by³a dobrze przy-

gotowana w przeci¹gu d³ugich lat przez duchowieñstwo.

Dziki i krwio¿erczy t³um przyj¹³ to jako œwiête wezwa-

nie misji, któr¹ historia na nich na³o¿y³a – zlikwidowaæ

¯ydów. A chêæ zdobycia ¿ydowskich zysków i ¿ydowskich

bogactw jeszcze wiêcej zaostrzy³a ich apetyty.

Polacy byli w³adcami bo ani jeden Niemiec by³ obecny.

W niedzielê 6-go lipca o 12 godz. w po³udnie przysz³o do Ra-

dzi³owa du¿o Polaków z W¹sosza (s¹siednie miasteczko).

Wiadomem siê sta³o, ¿e ci którzy przyszli wybili straszliwym

sposobem rurami [?] i no¿ami wszystkich ¯ydów w ich mia-

steczku, nie oszczêdzaj¹c nawet ma³ych dzieci. Wybuch³a siê

straszliwa panika. Zrozumiano, ¿e jest to tragiczny sygna³

zniszczenia. Wtedy wszyscy ¯ydzi od ma³ego dziecka do

póŸnej staroœci odrazu opuœcili miasto, kieruj¹c do pobliskich

lasów i pól. Nikt z chrzeœcijan nie chcia³ wpuœciæ wtedy ¯yda

do siebie do domu i okazaæ mu jak¹kolwiek pomoc.

Tak te¿ i nasza rodzina uciek³a w pole i kiedy siê œciem-

ni³o toœmy siê schowali w zbo¿u. PóŸn¹ noc¹ s³yszeliœmy

zag³uszone wo³ania o pomoc, gdzieœ w pobli¿u nas. Myœmy siê

jeszcze lepiej zamaskowali w zbo¿u rozumiej¹c, ¿e tam wa¿¹

siê losy ¿ycia ¿ydowskiego. Krzyki robi³y siê coraz cichsze, a¿

ca³kiem ucich³y. Myœmy wtedy do siebie ¿adnego s³owa nie

wymówili, ale czuliœmy wtedy, ¿e mamy tyle sobie do powie-

dzenia, ale lepiej milczeæ poniewa¿ ¿adnego pocieszenia nie

by³o. Byliœmy pewni, ¿e ¯ydów zamordowano. Kto ich zabi³?

Polscy mordercy, brudne rêce ludzi ze œwiata podziemnego, lu-

dzi œlepych, którzy pêdzeni s¹ przez zwierzêcy instynkt za

krwi¹ i rabunkiem uczeni i wychowani w przeci¹gu dzie-

si¹tków lat przez czarne duchowieñstwo, które na gruncie nie-

nawiœci rasowej budowali swoj¹ egzystencjê.
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Albo przez doœwiadczonych antysemitów, którzy

od¿ywiaj¹ masê jadem, i teraz czuj¹ siê wolni i postawili so-

bie za zadanie zlikwidowanie ¯ydów. Dlaczego? Za jakie

przestêpstwa? By³o to najboleœniejszym pytaniem, które

jeszcze bardziej zwielokrotnia³o cierpienia, ale niestety, nie

by³o przed kim siê u¿aliæ. I komu opowiedzieæ o naszej nie-

winnoœci i o wielkiej niesprawiedliwoœci, jak¹ nam

wyrz¹dza historia? W porannych godzinach rozpowszech-

niali Polacy wiadomoœæ, ¿e w¹soszañskich morderców ju¿

wygoniono i ¿e ¯ydzi mog¹ spokojnie wróciæ do swoich do-

mów. Zmêczeni i wycieñczeni puszcza³ siê ka¿dy przez

zbo¿e do miasteczka myœl¹c, ¿e wiadomoœæ jest prawdziwa,

podchodz¹c bli¿ej zadr¿eli patrz¹c na przera¿aj¹cy widok. 

Niedaleko miasteczka przyniesione zosta³y martwe

cia³a Reznela [?] Moj¿esza i jego córki, których s³yszeliœmy

jak ich mordowano niedaleko nas. Przyniesiono ich na plac,

który póŸniej zosta³ naznaczony jako plac, na którym wyko-

na siê egzekucjê na wszystkich ¯ydach. Jak na widok jakie-

go z³owró¿ebnego cudu biegli wszyscy Polacy, od dzieci do

starców, mê¿czyŸni, kobiety, z radoœci¹ na twarzy, obejrzeæ

pomordowanych, którzy zabici zostali – przez polskich

morderców – kijami. Przed pochowaniem dziewczyna

otworzy³a oczy i usiad³a, najwidoczniej straci³a tylko przy-

tomnoœæ od bicia, ale mordercy nie zwracali na to uwagi

i pochowali j¹ ¿yw¹ razem z jej ojcem.

Udano siê z interwencj¹ do utworzonego polskiego

zarz¹du, cz³onkami którego byli: ksi¹dz, doktor, by³y se-

kretarz gminy Grzymkowski Stanis³aw i jeszcze kilku po-

wa¿niejszych Polaków, aby oni zareagowali na to co lud-

noœæ wyprawia. Odpowiedzieli oni wtedy, ¿e w niczym

nie mog¹ dopomóc i odes³ali do kilku ludzi ze œwiata pod-

ziemnego, aby z tymi pertraktowaæ. Ci znowu odpowie-

dzieli aby ¯ydzi ich wynagrodzili, to oni daruj¹ wszyst-

kim ¿ycie. ¯ydzi, myœl¹c ¿e to mo¿e byæ desk¹ ratunku

zaczêli przynosiæ do Wolfa Szlepena [?] ró¿ne wartoœcio-

we rzeczy: zastawy, garnitury [?], szumki [?] do maszyn



do szycia, prezet [?], srebra i z³ota, przerzekli te¿ ostatnie

krowy, które ¯ydzi mieli ukryte. Ale to wszystko by³o ko-

medi¹, urz¹dzon¹ przez morderców. Los ¯ydów ra-

dzi³owskich by³ ju¿ przypieczêtowany. Jak siê póŸniej do-

wiedziano, to ludnoœæ polska o dzieñ wczeœniej wiedzia³a,

¿e ¯ydów siê zlikwiduje i nawet jakim sposobem. Ale nikt

z nich”.... 

I w tym miejscu po³owa arkusza papieru podaniowego

z opisem masowego mordu w Radzi³owie, zosta³a oderwa-

na. W archiwach zachowa³a siê jeszcze tylko ostatnia kart-

ka relacji zapisana o³ówkiem przez Finkelsztajna. Czytamy

w niej: „Jak to wszystko straszliwie wygl¹da³o mówi ten

fakt, ¿e Niemcy oœwiadczyli, ¿e Polacy za du¿o sobie po-

zwolili. Przyjœcie Niemców uratowa³o 18 ¯ydów, którym

siê uda³o schowaæ podczas pogromu. Wœród tych znajdowa³

siê 8-o letni ch³opak, który by³ ju¿ zasypany w grobie, od¿y³

i wykopa³ siê z ziemi. [...] Takim sposobem zniknê³a z po-

wierzchni ziemi gmina ¿ydowska w Radzi³owie, która ist-

nia³a w przeci¹gu 500 lat. Razem z ¯ydami zosta³o te¿

zniszczone wszystko co jest ¿ydowskim w miasteczku:

uczelnia, synagoga i te¿ cmentarz”.
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W relacji wydrukowanej w jezyku jidysz w ksiêdze pa-

mi¹tkowej grajewskich ¯ydów, Finkelsztajn podaje trochê

inne szczegó³y, miêdzy innymi pisze te¿, ¿e radzi³owskich

¯ydów najprzód zebrano na rynku miasteczka, gdzie ich bi-

to i mordowano przez d³u¿szy czas, a w koñcu spalono

w stodole niejakiego Mitkowskiego za miastem
48

. ¯aden in-

50

47 ¯IH, kolekcja relacje indywidualne, 301/974. 

Chcia³bym podziêkowaæ panu mecenasowi Jose Gutsteinowi, które-

go rodzina pochodzi z Radzi³owa, za to, ¿e udostêpni³ mi angielskie

t³umaczenie relacji Finkelsztajna opublikowanej w jidysz w Ksiêdze Pa-

mi¹tkowej Radzi³owa. 
48 Grayeve yizker-bukh, eds., G. Gorin, Hayman Blum, and Sol Fish-

bayn, Aroysgegebn fun Fareyniktn Grayever hilfs-komitet, Nyu York,

1950, str. 228-231.



ny g³os o zniszczeniu radzi³owskich ¯ydów, oprócz relacji

Finkelsztajna, nie zachowa³ siê a¿ do czasu reporta¿u 

w „Rzeczpospolitej” og³oszonego przez Andrzeja Kaczyñ-

skiego 10 lipca, 2000 roku. Niedaleko Radzi³owa, pisze 

w nim Kaczyñski, „przy szosie na Wiznê stoi pomniczek 

z napisem: ‘W sierpniu 1941 roku faszyœci zamordowali

800 osób narodowoœci ¿ydowskiej, z tych 500 spalili ¿yw-

cem w stodole’.

Liczbê zamordowanych, podobnie jak w Jedwabnem,

trudno zweryfikowaæ; tylu ¯ydów zginê³o w tej miejscowo-

œci, ale ilu, kiedy i w jakich okolicznoœciach, nie wiadomo.

Data jest fa³szywa. Unicestwienie gminy ¿ydowskiej w Ra-

dzi³owie dokona³o siê 7 lipca 1941 roku. Mo¿na domniemy-

waæ, ¿e zosta³a œwiadomie przesuniêta o miesi¹c, poniewa¿

w sierpniu 1941 w okrêgu bia³ostockim nie zdarza³y siê ju¿

przypadki wspó³uczestnictwa Polaków w mordowaniu ¯y-

dów, do czego dosz³o w kilku miejscach w ostatnim tygo-

dniu czerwca i w lipcu. Pogromy nastêpowa³y kolejno w

miejscowoœciach uk³adaj¹cych siê wzd³u¿ jednej linii z pó³-

nocnego wschodu na po³udniowy zachód: Szczuczynie, W¹-

soszy, Radzi³owie i Jedwabnem. Napis nie mówi prawdy o

sprawcach zbrodni. ‘Nie widzia³em ¿eby tego lub poprze-

dniego dnia do Radzi³owa przyjechali z zewn¹trz jacyœ Nie-

mcy. ¯andarm sta³ na balkonie i przygl¹da³ siê. To zrobili

nasi’ – powiedzia³ mi naoczny œwiadek wydarzeñ 7 lipca

1941, który prosi³ o nieujawnianie jego nazwiska. ‘Ow-

szem, ju¿ poprzedniego dnia, w niedzielê 6 lipca, do Radzi-

³owa zjecha³o furmankami wiele osób z W¹soszy, gdzie po-

grom odby³ siê poprzedniego dnia.

Scenariusz by³ podobny jak w Jedwabnem. Rano wszy-

stkich ¯ydów spêdzono na rynek. Kazano im ‘pieliæ’ bruk.

L¿ono ich, bito i poni¿ano. Jednoczeœnie zaczê³o siê rabo-

wanie ¿ydowskich mieszkañ. Œcigano uciekaj¹cych i ukry-

waj¹cych siê ¯ydów. Po kilku godzinach uformowano po-

chód, który zapêdzono do stodo³y, i ¿ywcem spalono. Wy-

mordowano tego dnia oko³o szeœædziesiêciu rodzin. Li-

51



cznych, wielopokoleniowych. Jeœli przyj¹æ, ¿e wliczaj¹c

dziadków, rodziców i dzieci, taka rodzina mog³a liczyæ sie-

dem, osiem osób, to podana na pomniku liczba oko³o piê-

ciuset spalonych mo¿e byæ bliska prawdy’ – powiedzia³ mój

informator”.

W Jedwabnem schroni³o siê wówczas wielu okolicz-

nych ¯ydów. Miêdzy innymi mieszkaj¹cy do dziœ w Izra-

elu Awigdor Kochav (który wówczas jeszcze nosi³ nazwi-

sko Wiktor Nie³awicki) uciek³ tam wraz z rodzicami z Wi-

zny i zamieszka³ u wujostwa Pecynowiczów. W Jedwab-

nem, w porównaniu z Wizn¹, ci¹gle jeszcze by³o spokoj-

nie. Przywódcy spo³ecznoœci ¿ydowskiej wys³ali delegacjê

do biskupa w £om¿y, która zawioz³a ze sob¹ piêkne srebr-

ne lichtarze, z proœb¹ aby zapewni³ im opiekê, interwenio-

wa³ u Niemców i nie zezwoli³ na pogrom w Jedwabnem.

Jeden z wujków Nie³awickiego pojecha³ wówczas do

£om¿y. I rzeczywiœcie: „biskup przez jakiœ czas dotrzyma³

s³owa. Ale ¯ydzi zbytni¹ wiarê pok³adali w jego zapew-

nieniach i nie chcieli s³uchaæ powtarzaj¹cych siê ostrze¿eñ

od ¿yczliwych im s¹siadów Polaków. Mój wuj i jego boga-

ty brat, Eliachu, nie wierzyli mi kiedy im opowiada³em, co

siê wydarzy³o w Wiznej. Mówili „nawet jeœli to siê tam

wydarzy³o, to my tu w Jedwabnem jesteœmy bezpieczni,

bo biskup przyrzek³ nam swoj¹ opiekê”.
49

Nie³awicki by³

52

49 Yedwabne, op. cit. str. 100. W rozmowie Nie³awicki uœciœli³ pew-

ne niedok³adnoœci z angielskojêzycznej wersji jego œwiadectwa opubli-

kowanego w Ksiêdze Pami¹tkowej. 

W percepcji miejscowych ¯ydów za masowe mordy w Radzi³owie

i czêœciowo w WiŸnie – my to wiemy od Finkelsztajna i Nie³awickiego

zaœ jedwabieñscy ¯ydzi z relacji swoich tamtejszych krewnych – odpo-

wiedzialna by³a ludnoœæ miejscowa. 

W WiŸnie ¯ydzi zginêli w egzekucjach z r¹k Niemców, ale miejsco-

wi Polacy musieli uprzednio ¯ydów Niemcom wskazaæ, poniewa¿

¯ydzi wizneñscy, nie bêd¹c chasydami, nie odró¿niali siê wygl¹dem ze-

wnêtrznym od polskiej ludnoœci. W jednym krwawym epizodzie 70



wtedy m³odym szesnastoletnim ch³opcem, wiêc z jego

zdaniem w trakcie rodzinnych narad nikt siê specjalnie nie

liczy³. A poza tym, có¿ móg³ odpowiedzieæ na argument

wuja, ¿e w Warszawie pod okupacj¹ niemieck¹, ¯ydzi ju¿

przemieszkuj¹ prawie dwa lata.

53

¯ydów (samych mê¿czyzn, bo Niemcy mniej wiêcej do po³owy sierpnia

nie mordowali jeszcze kobiet i dzieci ¿ydowskich) zosta³o zabranych

z kilku domów przy rynku, gdzie siê schronili po wczeœniejszym zbom-

bardowaniu miasta przez Niemców, i rozstrzelanych w jakimœ rowie.

Drugi masowy mord, tym razem na kilkunastu osobach mia³ miejsce

w domu kowala na ulicy Srebrowskiej, gdzie schroni³o siê kilka rodzin.

(rozmowa z Nie³awickim, luty 2000 roku).

I dlatego ¯ydzi jedwabieñscy zwrócili siê z proœb¹ o opiekê do

³om¿yñskiego biskupa. Podobnie jak we Lwowie, gdzie w 1941 roku, po

wejœciu Niemców do miasta, Ukraiñcy zaczêli masakrowaæ ¯ydów 

i miejscowy rabin zwróci³ siê do metropolity Szeptyckiego, aby pohamo-

wa³ zbrodnicze dzia³ania miejscowej ludnoœci; tak samo Awigdor

Bia³ostocki z Jedwabnego zwróci³ siê o pomoc do ³om¿yñskiego biskupa.



Przygotowania

W miêdzyczasie ukonstytuowa³y siê nowe w³adze

miejskie. Burmistrzem zosta³ Marian Karolak, a cz³onkami

magistratu, miêdzy innymi, niejaki Wasilewski i Józef So-

buta.
50

O dzia³alnoœci zarz¹du miasta w tym okresie

mo¿emy powiedzieæ jedynie, ¿e zaplanowa³ i uzgodni³

z Niemcami wymordowanie jedwabieñskich ¯ydów. Za-

równo kuzynka Nie³awickiego, Dwojra Pecynowicz, jak

i Mietek Olszewicz (jeden z siedmiu ¯ydów, których

póŸniej ukrywali Wyrzykowscy) zostali uprzedzeni przez

swoich nie¿ydowskich przyjació³ dzieñ wczeœniej o przy-

gotowywanej akcji. Tak samo jak ostrze¿enia Pecynowi-

czówny i Nie³awickiego zosta³y zignorowane przez do-

ros³ych braci Pecynowiczów, podobnie i Olszewiczowi nie

uda³o siê przekonaæ rodziców, ¿e powinni na ten dzieñ

ukryæ siê gdzieœ w okolicy. Ludziom siê jednak jeszcze nie

mieœci³o w g³owie, ¿e w ka¿dej chwili mo¿e nast¹piæ ko-

niec œwiata. Z pewnoœci¹ wiele innych osób te¿ mia³o tê

informacjê, skoro okoliczni ch³opi zaczêli siê schodziæ do

54

50 Choæ ten ostatni na rozprawie s¹dowej twierdzi³, ¿e ¿adnej funk-

cji w magistracie nie pe³ni³ i tylko wykonywa³ w budynku, gdzie siê

mieœci³ zarz¹d miejski, dorywcze naprawy. Wielu œwiadków na jego

procesie mówi³o o nim jako o „zastêpcy” Karolaka, lub „sekretarzu”

zarz¹du miejskiego (patrz, np. zeznania œwiadków Ramotowskiego

i Gerwada w GK, SWB 145/217, 226). Sobuta, jak ju¿ pisa³em

wczeœniej, zosta³ uniewinniony w swoim procesie w 1953 roku, bo nie

mo¿na mu by³o przypisaæ udzia³u w zabójstwie Kupieckiego. Ale dowo-

dów na jego uczestnictwo, a nawet przywódcz¹ rolê w pogromie ¯ydów

jedwabieñskich, by³o ca³e mnóstwo. Wystarczy³o przejrzeæ akta spra-

wy Ramotowskiego, gdzie jego nazwisko wymieniane jest, m.in. przez

Ramotowskiego, Górskiego, Niebrzydowskiego, Laudañskiego, Mi-

ciurê, Chrzanowskiego i D¹browskiego (por. np. GK, SO£ 123/610,

611, 615, 618, 653, 655).



miasteczka i zje¿d¿aæ furami ju¿ od samego rana, chocia¿

to nie by³ dzieñ targowy.
51

Koordynatorem akcji mordowania ¯ydów w Jedwabnem,

10 lipca 1941 roku, by³ ówczesny burmistrz miasta, Marian

Karolak. Jego nazwisko pojawia siê na dobr¹ sprawê

w ka¿dym zeznaniu. Karolak wydaje polecenia i osobiœcie

bierze udzia³ w czynnoœciach praktycznie przez ca³y czas

trwania pogromu. Jest on bez w¹tpienia z³ym duchem je-

dwabieñskiego dramatu. Oprócz niego w wiod¹cych rolach

wystêpuje kilka innych osób, identyfikowanych przez œwiad-

ków jako pracownicy w³adz miejskich. Jak powiedzia³ do-

zorca drogowy, Mieczys³aw Gerwad: „ca³y zarz¹d magi-

stracki [...] brali udzia³ w tym mordzie ¿ydów”.
52

Gdzie zrodzi³ siê pomys³ ca³ego przedsiêwziêcia – czy wy-

szed³ od Niemców (jak mo¿na by s¹dziæ ze zdania „taki roz-

kaz wydali Niemcy” w relacji Wasersztajna), czy by³a to od-

dolna inicjatywa radnych miejskich Jedwabnego – nie sposób

ustaliæ. Zreszt¹ jest to chyba bez wiêkszego znaczenia, bo obie

strony najwyraŸniej ³atwo dosz³y do porozumienia. „Ja na po-

lecenie swego brata Laudañskiego Zygmunta poszed³em pra-

cowaæ do ¿andarmerji w m. Jedwabnym”, pisze Jerzy Lau-

dañski – jeden z m³odszych, bo zaledwie wówczas dziewiêt-

nastoletni, i zarazem najbrutalniejszych uczestników tych wy-

darzeñ – „i w 1941r. przyjecha³o taksówk¹ czterech czy te¿

piêciu gestapowców i zaczêli w magistracie rozmawiaæ, lecz

co oni tam rozmawiali, tego ja nie wiem. Po niejakimœ czasie

Karolak Marian powiedzia³ do nas polaków ¿eby zawezwaæ

ob. Polskich do Zarz¹du Miejskiego, po zawezwaniu ludnoœci

55

51 M³odzi postanowili spêdziæ tê noc w kukurydzy i nad ranem ujrzeli

grupy ch³opów œci¹gaj¹cych furmankami i na piechotê z okolicy drog¹ do

Jedwabnego, co zdarza³o siê jedynie w dzieñ targowy. Chwilê póŸniej

zacz¹³ siê mordowanie ¯ydów (Yedwabne, op. cit., str. 100; rozmowa z M.

Olszewiczem, paŸdziernik 1999 roku). Por. tak¿e „Rzeczpospolita” 10

lipca 2000 i „Gazeta Pomorska” 4 sierpnia 2000.
52 GK, SWB 145/218.



polskiej nakaza³ nam iœæ zaganiaæ ¿ydów na rynek pod has³em

do pracy co i ludnoœæ uczyni³a, ja w tym czasie równie¿

bra³em udzia³ w spêdzaniu ¿ydów na rynek”. 
53

Z wielu Ÿróde³ dowiadujemy siê o wizycie grupy gesta-

powców w Jedwabnem, ale nie ma zgodnoœci co do daty –

trudno ustaliæ czy mia³a miejsce w dniu pogromu, czy

wczeœniej. „Przed zaczêciem tego masowego mordu”, pisze

Karol Bardoñ, „widzia³em przed magistratem w Jedwabnem

kilku gestapowców, tylko nie pamiêtam czy to w dzieñ ma-

sowego mordu, czy te¿ w dzieñ przedtem”.
54

O tym,

¿e zarz¹d miasta podpisa³ „umowê z gestapo” odnoœnie spa-

lenia ¯ydów wspomina te¿ w zeznaniu œwiadek Henryk

Krystowczyk, choæ tylko powtarzaj¹c, co zas³ysza³ „od lu-

dzi”.
55 

Ale w tym przypadku nie mo¿emy liczyæ na wiêcej

ni¿ wiadomoœæ z drugiej rêki, bo spoœród cz³onków zarz¹du

miasta jedynie Sobuta zostawi³ zeznania, które – jak ju¿

wspomina³em – s¹ ma³o wiarygodne.

56

53 GK, SO£ 123/665.
54 GK, SWB 145/506.
55 „Œliwecki Eugeniusz by³ w tym czasie zastêpc¹ burmistrza i wraz

z burmistrzem podpisali umowê z gestapo sporz¹dzono aby spaliæ

¿ydów i on w³aœnie tê umowê podpisa³... O tym, ¿e zosta³a podpisana

umowa przez burmistrza i wiceburmistrza s³ysza³em tylko od ludzi”

(GK, SWB 145/213). Chcia³bym jeszcze przy tej okazji zwróciæ uwagê,

¿e okolicznoœci zwi¹zane z wypadkami 10 lipca 1941 roku by³y w Je-

dwabnem tematem czêstych rozmów. W rezultacie wiedza o tych zda-

rzeniach u obywateli miasta dotyczy³a nie tylko faktów, których byli

bezpoœrednimi œwiadkami. Formu³a „s³ysza³em od ludzi” czêsto siê po-

wtarza w zeznaniach. „O powy¿szym morderstwie ¿ydów w stodole

Œleszyñskiego ludnoœæ miejscowa bardzo szeroko komentowa³a i opo-

wiadali kto wyró¿ni³ siê najbardziej w tym morderstwie”, pisze na

przyk³ad Henryk Krystowczyk (GK, SWB 145/235). Do dziœ bez naj-

mniejszego k³opotu mo¿na wci¹gn¹æ w Jedwabnem w rozmowê o tych

zdarzeniach przygodnego goœcia w barze. Jak to siê wiêc sta³o, ¿e tak

powszechnie dostêpna wiedza nie znalaz³a odzwierciedlenia w pracach

uczonych badaj¹cych najnowsz¹ historiê Polski?



Zreszt¹ nasza niewiedza o tym, co do czego siê dok³adnie

umówiono, nie robi wielkiej ró¿nicy. Jakieœ porozumienie

miêdzy Niemcami a bezpoœrednimi organizatorami jedwa-

bieñskiego mordu, czyli zarz¹dem miasta, musia³o zostaæ

zawarte. Najprawdopodobniej, jak siê wkrótce dowiemy 

z uwagi rzuconej przez rozz³oszczonego komendanta poste-

runku ¿andarmerii, polega³o ono na tym, ¿e Niemcy dali Po-

lakom woln¹ rêkê na osiem godzin, aby zrobili z ¯ydami co

im siê podoba.
56

Natomiast zasadnicze pytanie, na które pra-

gnêlibyœmy daæ mo¿liwie najwierniejsz¹ odpowiedŸ, doty-

czy roli Niemców w tym zbiorowym morderstwie. Chcieli-

byœmy wiedzieæ, ilu ich by³o w miasteczku i co robili? 

W Jedwabnem stacjonowa³ jednastoosobowy posterunek

¿andarmerii niemieckiej.
57

Mo¿emy te¿ wnosiæ z wielu Ÿró-

de³, ¿e oprócz obsady posterunku przyjecha³a tego dnia

(a mo¿e poprzedniego?) do miasteczka „taksówk¹” grupa

Niemców, niewielka przecie¿, co najwy¿ej kilka osób. 

W jednej relacji, o której za chwilê, wymieniona jest liczba

„68 gestapo” i „du¿o ¿andarmów”, którzy mieli rzekomo

przebywaæ wówczas w Jedwabnem. 

57

56 Mo¿emy jedynie sie zastanawiaæ czy pewien szczegó³ o przebie-

gu negocjacji, który przytaczaj¹ w swoich relacjach z drugiej rêki Wa-

sersztajn i Gr¹dowski, jest z ca³¹ pewnoœci¹ zgodny z prawd¹ – a mia-

nowicie, czy rzeczywiœcie na sugestiê Niemców, aby przynajmniej fa-

chowców ¿ydowskich zostawiæ przy ¿yciu, Bronis³aw Œleszyñski

(w którego stodole wiêkszoœæ jedwabieñskich, ¯ydów zostanie po

po³udniu 10 lipca spalona) zaoponowa³ mówi¹c, ¿e nie ma takiej potrze-

by, bo wœród Polaków jest ju¿ wystarczaj¹co du¿o fachowców. Wiktor

Nie³awicki, który uciek³ zanim zapêdzono go wraz z t³umem ¯ydów do

stodo³y, s³ysza³ poŸniej tak¹ wersjê, ¿e Niemcy ju¿ przy samej stodole

sugerowali, aby trochê ¯ydów oszczêdziæ, bo jest potrzebna si³a robo-

cza, na co im któryœ z kieruj¹cych akcj¹ Polaków oœwiadczy³, ¿e do-

starcz¹ do pracy wystarczaj¹c¹ iloœæ spoœród swoich.
57 Bardoñ, który w ¿adarmerii pracowa³, wymienia tê liczbê. Podob-

nie ocenia³ liczebnoœæ posterunku Nie³awicki (GK, SO£ 123/505; roz-

mowa z Nie³awickim, luty 2000 roku).



Wed³ug zeznañ Józefa ¯yluka „by³o to tak: ja kosi³em

siano i do mnie na ³¹kê przyszed³ burmistrz m. Jedwabnego

Karolak i powiedzia³, ¿eby iœæ zganiaæ wszystkich ¿ydów na

rynek. Poszliœmy oba z nim.”
58

¯andarmi, a czêœciej „¿an-

darm” w liczbie pojedynczej, pojawiaj¹ siê w zeznaniach ze

sprawy Ramotowskiego, kiedy mowa jest o tym, jak

dosz³o do tego, ¿e kolejny podejrzany znalaz³ siê w roli pil-

nuj¹cego i zaganiaj¹cego ¯ydów na rynek albo do stodo³y.

W doœæ typowym zeznaniu Czes³awa Lipiñskiego na

przyk³ad, powiedziane jest, ¿e przyszli po niego Jurek Lau-

dañski, Eugeniusz Kalinowski „i jeden niemiec” i razem

z nimi poszed³ zaganiaæ ¯ydów na rynek;
59

po Feliksa Tar-

nackiego przyszed³ Karolak i Wasilewski „wraz z gestapow-

cem i wypêdzili [go] na rynek”, aby tam pilnowa³ ¯ydów.
60

Miciura, który tego dnia zatrudniony by³ jako stolarz na po-

sterunku ¿andarmerii dosta³ w pewnej chwili polecenie od

¿andarma „¿eby iœæ na rynek pilnowaæ ¿ydów”, i jest to ra-

czej wyj¹tkowy przypadek, kiedy ¿andarm wystêpuje poje-

dynczo w roli naganiacza, nie zaœ jako osoba towarzysz¹ca

któremuœ z polskich pracowników magistratu.
61

Panami sytuacji w Jedwabnem byli oczywiœcie Niemcy.

I tylko oni mogli podj¹æ decyzjê o wymordowaniu ¯ydów.
62

Mogli te¿ w ka¿dej chwili tej zbrodni zapobiec, a nawet za-

trzymaæ bieg ju¿ rozwijaj¹cych siê wydarzeñ. I nie uczynili

tego. Jeœli nawet sugerowali zachowanie przy ¿yciu pewnej

liczby fachowców ¿ydowskich, to robili to bez przekonania,

58

58 GK, SO£ 123/621.
59 GK, SO£ 123/607.
60 GK, SO£ 123/612.
61 GK, SO£ 123/619.
62 Jak powiedzia³ œwiadek Danowski w czasie konfrontacji z Józe-

fem Sobut¹, przeciwko któremu toczy³o siê œledztwo w 1953 roku:

„W akcji tej Niemcy równie¿ brali udzia³ ale tylko w wydawaniu a ra-

czej wyra¿aniu zgody w pewnych posuniêciach co do tej akcji” (GK,

SWB 145/265).



skoro w koñcu wszystkich spalono. Swoistej ironii ¿ydow-

skiego losu nale¿y zapewne przypisaæ, ¿e posterunek ¿an-

darmerii w Jedwabnem okaza³ siê najbezpieczniejszym

miejscem dla ¯ydów tego dnia i kilka osób usz³o z ¿yciem

tylko dlatego, ¿e tam siê akurat znaleŸli. Ale nale¿y pamiê-

taæ, ¿e gdyby Jedwabne nie zosta³o zajête przez Niemców,

innymi s³owy – gdyby nie by³o inwazji Hitlera na Polskê, to

¯ydzi jedwabieñscy nie zostaliby wymordowani przez 

swoich s¹siadów. I nie jest to wiedza banalna, bo przecie¿

tragedia jedwabieñskich ¯ydów jest tylko epizodem 

w wojnie na œmieræ i ¿ycie, któr¹ Hitler wyda³ œwiatowemu

¿ydostwu. Tak wiêc w wy¿szym historyczno-metafizycz-

nym sensie jemu nale¿y przypisaæ odpowiedzialnoœæ za tê

zbrodniê. Ale bezpoœredni w niej udzia³ Niemców 10 lipca

1941 roku ograniczy³ siê przede wszystkim do robienia fo-

tografii i, jak ju¿ wspomina³em, filmowania przebiegu wy-

darzeñ.
63
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63 Nonsensowne wypowiedzi prokuratora Monkiewicza o tym, ¿e

mord w Jewabnem pope³niony zosta³ przez 232 ¿andarmów niemieckich,

którzy przyjechali do miasteczka kolumn¹ samochodów ciê¿arowych

nie zas³uguj¹ na wiarê. Polemizowa³em w tej sprawie z Tomaszem

Szarot¹ na ³amach „Gazety Wyborczej” (25-26 XI 2000).



Kto mordowa³ ¯ydów?

Edward Œleszyñski: „U mego ojca Œleszyñskiego Bro-

nis³awa w stodole spalone zosta³o du¿o ¿ydów. Ja sam na-

ocznie nie widzia³em gdy¿ w dniu tym by³em w piekarni,

natomiast wiem od ludzi, mieszkañców Jedwabnego,

¿e sprawcami tego zajœcia byli polacy. Niemcy brali udzia³

tylko w fotografowaniu”.
64

Boles³aw Ramotowski: „Zazna-

czam, ¿e niemcy udzia³u w mordowaniu ¿ydów nie brali,

a stali i fotografowali jak polacy znêcali siê nad ¿ydami”.
65

Mieczys³aw Gerwad: „¯ydzi mordowani byli przez ludnoœæ

narodowoœci polskiej”.
66

Julia Soko³owska pracowa³a wówczas jako kucharka na

posterunku ¿andarmerii – to ona wymieni³a liczbê „68 gesta-

po”, sk³adaj¹c wyjaœnienia na procesie Ramotowskiego w ma-

ju 1949 roku. Przes³uchana jako œwiadek w tej¿e sprawie 11

stycznia 1949 roku z³o¿y³a nastêpuj¹ce wyjaœnienia: „W 1941 r.

kiedy wkroczy³y wojska okupanta niemieckiego na ziemie

polskie po kilku dniach mieszkañcy m. Jedwabnego wspólnie

z niemcami przyst¹pili do mordowania ¿ydów zam.[iesz-

ka³ych] w mieœcie Jedwabne gdzie wymordowali ponad pó³to-

ra tysi¹ca osób narodowoœci ¿ydowskiej. Zaznaczam, ¿e ja nie

widzia³am ¿eby niemcy bili ¿ydów, jeszcze trzy ¿ydówki

niemcy przyprowadzili na posterunek ¿andarmerii i kazali

mnie ¿eby nie zamordowali tych ¿ydówek, wiêc zamknê³am

na zamek, a klucz odda³am dla tego niemca który mnie kaza³

zamkn¹æ i niemiec kaza³ daæ im zjeœæ, wiêc ja uszykowa³am

i zanios³am. Po wszystkim kiedy ju¿ wszystko uspokoi³o siê to

tych ¿ydówek wypuœcili i ci ¿ydówki mieszkali w obocznym
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64 GK, SO£ 123/685.
65 GK, SO£ 123/727.
66 GK, SWB 145/218.



domu przy ¿andarmerji, jak równie¿ w/w ¿ydówki przycho-

dzili do pracy na post.[erunek] ¿andarmerii. ¯ydów niemcy

nie bili, a w bestialski sposób znêca³a siê ludnoœæ polska nad

¿ydami, a niemcy stali po bokach i robili z tego zdjêcia

i póŸniej pokazywali dla ludnoœci jak polacy mordowali

¿ydów”.
67

Dalej Soko³owska wymienia kolejnych piêtnaœcie

nazwisk, osób lub ca³ych rodzin (ojców z synami, albo braci)

bior¹cych aktywny udzia³ w morderstwie. Wyszczególnia kto

kijem bi³ ¯ydów, a kto „gum¹” i dodaje jeszcze jeden intere-

suj¹cy detal á propos roli Niemców w tych wydarzeniach: „ja

w tym czasie by³am kuchark¹ w ¿andarmerji i widzia³am jak

w/w [Eugeniusz Kalinowski] zwruci³ siê do Kom.[endanta]

¿andarmerji ¿eby wydaæ im broñ poniewa¿ nie chc¹ iœæ kto nie

chcia³ iœæ tego nie powiedzia³. Kom.[endant] zerwa³ siê na no-

gi i powiedzia³ ¿e broni ja wam nie dam i rubcie co chcecie,

wtedy w/w zawróci³ siê i prêdzej polecia³ za miasto tam gdzie

popêdzili tych ¿ydów”.
68

W kontekœcie tych obszernych i detalicznych informacji

ujawnionych przez Soko³owsk¹ w czasie œledztwa zastana-

wia jej zachowanie na rozprawie w cztery miesi¹ce póŸniej.

Oskar¿eni, jak ju¿ pisa³em, odwo³uj¹ przed s¹dem zeznania

t³umacz¹c, ¿e by³y wymuszone biciem w œledztwie, zaœ So-

ko³owska, tak jak i inni œwiadkowie, jest nie tylko wstrze-

miêŸliwa w wypowiedziach, ale te¿ pada z jej ust jedno za-

skakuj¹ce zdanie: „Dnia krytycznego by³o 68 gestapo bo dla

nich szykowa³am obiad, zaœ ¿andarmów by³o bardzo du¿o,

bo przyjechali z ró¿nych Posterunków”.
69

Pierwszy raz do-

wiadujemy siê o tak licznej obecnoœci Niemców w Jedwab-
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67 GK, SO£ 123/630.
68 GK, SO£ 123/631. To, ¿e ¯ydzi uratowali siê na posterunku ¿an-

darmerii potwierdza te¿ Bardoñ (patrz poni¿ej), Nie³awicki (rozmowa,

luty 2000 roku) i Kubran (Yedwabne, str. 107). Nie³awicki potwierdza

równie¿, ¿e nie u¿ywano do mordowania broni palnej i ¿e nie by³o wi-

daæ mundurowych wœród przeœladowców.
69 GK, SO£ 123/210.



nem i to z ust kucharki, która im gotowa³a obiad, a wiêc po-

winna wiedzieæ dok³adnie.

Nie umiem do koñca wyt³umaczyæ przyczyny zmian w za-

chowaniu oskar¿onych i Soko³owskiej. Ostatecznie ci pierwsi na

sali s¹dowej w maju 1949 roku znajdowali siê dok³adnie tak sa-

mo w szponach bezpieki, jak cztery miesi¹ce wczeœniej w wiêzie-

niu w £om¿y. Tyle tylko, ¿e wszyscy mieli rodziny i znajomych

w okolicy, ¿e mogli zastanowiæ siê nad sytuacj¹ i stwierdziæ (ja-

ko ¿e bronili ich ci sami adwokaci), ¿e w z³o¿onych zeznaniach

oskar¿aj¹ samych siebie i siebie nawazajem, i ¿e mieli czas na

uruchomienie, nazwijmy j¹ w ten sposób, presji œrodowiskowej.

Pamiêtajmy wszelako, ¿e ich pole manewru by³o stosunkowo

ograniczone, bo przecie¿ zbrodnia, o której mowa, zosta³a po-

pe³niona publicznie, okolicznoœci by³y doskonale wszystkim

znane, w³¹czaj¹c w to oczywiœcie i oficerów œledczych, którym

wówczas nie³atwo by³o k³amaæ prosto w oczy, bo ryzykowa³

cz³owiek, ¿e go najzwyczajniej w œwiecie pobij¹. Mo¿na by³o co

najwy¿ej swoj¹ w³asn¹ rolê umniejszaæ, ale ca³ej sprawy nie spo-

sób by³o w zeznaniach zatuszowaæ ani w jakiœ zasadniczy spo-

sób zamotaæ. Inaczej naj³atwiej by³oby po prostu powiedzeæ,

¿e to zrobili Niemcy – tak jak to po latach wyryto na pomniku

postawionym na miejscu stodo³y Œleszyñskiego. 

Pod okupacj¹ niemieck¹ dzia³a³a w tych okolicach silna

partyzantka NSZ-owska i wielu ludzi nie wysz³o z podzie-

mia od razu po wojnie. Brutalna quasi-wojna domowa to-

czy³a siê w bia³ostockim jeszcze przez lata po ustanowieniu

tzw. w³adzy ludowej. Jedwabne, na przyk³ad, zosta³o na kil-

ka godzin „zdobyte” jeszcze 29 wrzeœnia 1948 roku przez

oddzia³ niejakiego „Wiarusa”.
70

Nietrudno sobie wyobraziæ,
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70 Który to oddzia³ „wkroczy³ do miasteczka Jedwabne. Miejscowy poste-

runek MO zosta³ zmuszony do obrony. W tym czasie podw³adni „Wiarusa”

obrabowali spó³dzielniê, Zarz¹d Miejski, oraz Urz¹d Pocztowy. W czasie tej

akcji jeden z cz³onków grupy wyg³osi³ krótkie przemówienie, wzywaj¹c lud-

noœæ do walki z rz¹dem” (Henryk Majecki, Bia³ostocczyzna w pierwszych la-

tach w³adzy ludowej 1944-1948, PWN, Warszawa, 1977, str. 181). 



¿e niewygodnemu œwiadkowi o niskim presti¿u spo³ecznym

(Soko³owska by³a star¹ pann¹, co w ma³ym miasteczku i na

wsi raczej nie uchodzi) móg³ ktoœ wyt³umaczyæ, ¿e jej ze-

znania nie pomagaj¹ w rozwi¹zaniu trudnej dla wielu oby-

wateli miasta sprawy. 

Po wojnie oddzia³y leœne NSZ, NOW i NZW dokony-

wa³y na tych terenach wielokrotnie egzekucji na ¯ydach,

komunistach i innych osobach, które uznano za niepo¿¹da-

ne. W cytowanej ju¿ pracy Fr¹czka znajdziemy wiele infor-

macji na ten temat. Miêdzy innymi w Jedwabnem patrol

NZW „Sêpa” zastrzeli³ 24 wrzeœnia 1945 roku w³aœcicielkê

sklepu, Juliê Karolak, i jej córkê, Helenê
71

. Czy by³a to jakaœ

dintojra czy zwyk³y rabunek trudno ju¿ dziœ powiedzeæ, ale

obywatel tego miasteczka wiedzia³ doskonale, ¿e musi siê

liczyæ nie tylko ze zbrojnymi organami w³adzy ludowej. Jak

pisze równie¿ Tomasz Strzembosz „na tych terenach [...]

wojna w istocie trwa³a nie lat piêæ czy szeœæ (1939-44,

1939-45), a lat dziesiêæ albo nawet trzynaœcie (1939-1949,

1939-1952), a w niektórych miejscach i dla niektórych ludzi

nawet d³u¿ej”. I dalej: „Niedaleko od brzegów Biebrzy

i miasteczka Jedwabne le¿y wioska Jeziorko, w której

zgin¹³ w 1957 roku epigon partyzantki bia³ostockiej: »Ry-

ba«”
72

.

Ale niezale¿nie od tego, jak¹ na ni¹ wywierano presjê

(jeœli w ogóle do tego dosz³o), wyjaœnienie Soko³owskiej

nie pozosta³o bez odpowiedzi. 9 sierpnia 1949 roku, z wiê-

zienia w Warszawie, Karol Bardoñ wys³a³ do S¹du Okrêgo-

wego w £om¿y nastêpuj¹cej treœci „dope³nienie” do skargi

rewizyjnej, któr¹ z³o¿y³ od razu po wyroku: „Wysoki

S¹dzie! Podczas przewodu s¹dowego œwiadek Soko³owska

Julia, by³a kucharka na posterunku ¿andarmerii w Jedwab-
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71 Op. cit, str. 150-151, 187, 194, 254, 257, 385.
72 Tomasz Strzembosz, Uroczysko Kobielno, op. cit., str. 5



nym, zezna³a ¿e w dniu masowego mordu ¯ydów mia³o byæ

60 gestapowców i tyle¿ ¿andarmów, a dla gestapowców

mia³a jakoby gotowaæ obiad. Powy¿sze jest niezgodne

z prawd¹, gdy¿ w owym dniu pracuj¹c na podwurku ¿andar-

merii nie widzia³em ¿adnych gestapów lub ¿andarmów. Wy-

chodz¹c kilkakrotnie do warsztatu, który znajdowa³ siê

w maj¹tku, a przechodz¹c przez rynek gdzie byli skupieni

¯ydzi nie zauwa¿y³em równie¿ ¿adnych gestapowców ani

¿andarmów. Absurdem znów jest, by na zwyk³ej kuchence

zgotowaæ obiad na 60 osób.

Po przeprowadzonym mordzie ¿ydów wpad³o na pod-

wurko posterunku ¿andarmerii gdzie remontowa³em auto

kilka osób cywilnych i usi³owali uprowadziæ 3 ¿ydów

r¹baj¹cych drzewo. Wówczas wyszed³ do nich kom. poste-

runku ¿andarmerii Adamy mówi¹c: Czy wam ma³o by³o

8 godzin czasu do rozprawienia siê z ¯ydami. Z powy¿sze-

go wynika, ¿e masowy mord ¯ydów zosta³ przeprowadzony

nie przez Gestapo, których w owym dniu nie widzia³em,

a przez miejscow¹ ludnoœæ na czele z Burmistrzem Karola-

kiem.”
73

Bardoñ wróci do tego epizodu trzy lata póŸniej w obszer-

nym ¿yciorysie, który przes³a³ na rêce „Prezydenta Rzeczy

Pospolitej” wraz z proœb¹ o darowanie wolnoœci, ujmuj¹c

tym razem zagadnienie, jeœli tak mo¿na powiedzieæ, od dru-
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73 GK, SO£ 123/309. Bardoñ opisuje ten moment trochê dok³adniej

w swoim ¿yciorysie z 1952 roku. Powiada, ¿e to by³o wieczorem, kiedy

ju¿ wychodzili z D¹browskim, stodo³a ju¿ siê pali³a i na podwórko ¿an-

darmerii „wpadli 3 mi nie znanych cywilów m³ody ch³opy po lat do 22,

jedyn zabra³ jednego rêbacza drzewa i uprowadzi³ si³¹ w rynek, drugich

dwóch morderców usi³owali zabraæ nastêpnych dwóch rêbaczy. Na pod-

niesiony krzyk na podwórzu wybieg³ komendant posterunku ¿andarme-

rii hauptwachmistrz Adamy, mówi¹c te s³owa do tych opryszków: co –

ma³o wam by³o 8 godzin za³atwiæ siê z temi ¯ydami, toœcie teraz eszcze

tutaj przyszli won st¹d! Wygna³ tych zbrodniarzy, rêbacze dwaj pozosta-

li, trzeci jusz by³ zabrany uprowadzony” (GK, SO£ 123/504, 505).



giego koñca przewodu pokarmowego: „Tam w podwórzu

by³y ustêpy i o ile by by³o 60 przyjezdnych ¿andarmów i 60

gestapowców do tej akcji masowego mordu, to musia³by

ktoœ z nich byæ i na podwórzu.” I koñczy swój ¿yciorys na-

stêpuj¹cym zdaniem: „Chodzi³em w ten dzieñ masowego

mordu 3 razy do warsztatu 350-400 m z domu ulicami na

obiad i zpowrotem i nie widzia³em ani jednego mundurowe-

go ani na ulicach ani przy grupie ludzi spêdzonych na ryn-

ku”.
74

Nie ma podstaw przypuszczenie, ¿e skazany zmyœla³

takie rzeczy pisz¹c z wiêzienia proœbê o u³askawienie do

Prezydenta Rzeczypospolitej, po to tylko, aby mu siê przy-

podobaæ. Bo przecie¿ temu ostatniemu przyjemniej by³oby

siê dowiedzieæ, ¿e za zbrodniê jedwabieñsk¹ odpowie-

dzialni s¹ Niemcy, nie jego rodacy.

W dokumentacji, któr¹ dysponujemy, znajduj¹ siê wedle

mego rachunku 92 nazwiska (w wiêkszoœci opatrzone adre-

sami) osób, które bra³y udzia³ w pogromie jedwabieñskich

¯ydów. Nie s¹dzê, aby ich wszystkich nale¿a³o uznaæ za

morderców – co najmniej dziewiêciu przecie¿ s¹d uniewin-

ni³ od stawianych zarzutów.
75

Ró¿ni ludzie, których widzia-

no jak pilnowali ¯ydów na rynku, byæ mo¿e ju¿ nie zagania-

li ich do stodo³y.
76

Z drugiej strony wiemy równie¿, ¿e ci

wymienieni z nazwiska, to tylko czêœæ uczestników, i oba-

wiam siê, ¿e niewielka, skoro „przy spêdzonych ¯ydach”,

jak nas zapewnia inny oskar¿ony w procesie Ramotowskie-
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74 „Ja pracuj¹c z Dombrowskim przez ca³y dzieñ przy remoncie sa-

mochodu w podwórzu ¿andarmeryi nie widzia³em ani jednego obcego

¿andarma ani gestapowca.” I dalej jak w tekœcie (GK, SO£ 123/506).
75 Józefa Sobutê oraz oœmiu oskar¿onych w procesie Ramotowskiego.
76 Czes³aw Lipiñski, na przyk³ad, powiada „ja siedzia³em z t¹ lask¹

[na rynku] oko³o piêtnaœcie minut, lecz ja nie mog³em dalej patrzeæ na

to jak oni ich mordowali [i] posz³em do domu”. Coœ tam w miêdzycza-

sie chyba jednak zd¹¿y³ nabroiæ, bo za kwadrans siedzenia „z lask¹” na

rynku nie skazano by go w tym procesie na 10 lat wiêzienia (GK, SO£

123/607).



go, W³adys³aw Miciura, „by³a masa ludzi nie tylko z Je-

dwabnego ale i okolic”.
77

„By³o tam wiêcej bardzo

du¿o osób których obecnie nazwisk nie przypominam”, mó-

wi Jerzy Laudañski, który wraz ze swoim bratem wyj¹tko-

wo siê tego dnia zas³u¿y³. „Jak przypomnê to podam,” do-

daje przymilnie.
78

T³um oprawców zgêstnia³ jakoœ szczegól-

nie wokó³ stodo³y, gdzie palono ¯ydów. Jak to uj¹³ Bo-

les³aw Ramotowski, „kiedy gnaliœmy do stodo³y to ja nie

widzia³em poniewa¿ w tym czasie by³ bardzo du¿y t³ok”.
79

Oskar¿eni, którzy chyba wszyscy mieszkali w czasie

okupacji w Jedwabnem, nie rozpoznaj¹ licznych uczestni-

ków pogromu równie¿ i dlatego, ¿e byli wœród nich ch³opi,

o których wiemy, ¿e schodzili siê do miasteczka od samego

rana z okolicy. „I wielu tak¿e by³o ch³opów ze wsiów któ-

rych nie zna³em” – znowu cytujê s³owa W³adys³awa Misiu-

ry. „Byli to przewa¿nie m³odzieñcy, którzy cieszyli siê t¹

³apank¹ i znêcali siê nad ludnoœci¹ ¿ydowsk¹”.
80

Tak wiêc w tej zbrodni wziê³o udzia³ mnóstwo ludzi.

By³o to zbiorowe morderstwo w podwójnym tego s³owa

znaczeniu – ze wzglêdu na liczbê ofiar i ze wzglêdu na

liczbê przeœladowców. Aby zrozumieæ, co to znaczy, zatrzy-

majmy siê na moment nad konkretnie wymienion¹ cyfr¹ 92

uczestników, mê¿czyzn w sile wieku, obywateli miasta Je-
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77 GK, SO£ 123/655.

78 GK SO£ 123/668. 
79 GK, SO£ 123/726.
80 GK, SO£ 123/620. Gospodyni domowa, starsza pani, Bronis³awa

Kalinowska, zeznaj¹c w sprawie Ramotowskiego powiedzia³a: „W 1941 r.

kiedy wkroczy³y wojska okupanta niemieckiego na teren m. Jedwabne to

ludnoœæ miejscowa przyst¹pi³a do mordowania ¯ydów tak jak oni znêca-

li siê nad ¿ydami to nie mo¿na by³o patrzeæ na to” (GK, SO£ 123/686).

A kiedy rozmawia³em na ten temat z pani¹ Adamczyk w Jedwabnem,

która wówczas by³a ma³¹ dziewczynk¹ i rodzice zatrzymali j¹ w domu

tego dnia, z³apa³a siê dramatycznym gestem za g³owê na wspomnienie

krzyku mordowanych i potwornego zapachu palonych cia³.



dwabne. Przed wojn¹, jak pamiêtamy, mieszka³o tam circa

2.500 osób, z tego szeœædziesi¹t kilka procent to byli ¯ydzi.

Dziel¹c etnicznie polsk¹ ludnoœæ na pó³ dostajemy liczbê

450 mê¿czyzn wliczaj¹c w to starców i dzieci. Wiêc jeszcze

raz podzielmy j¹ na pó³ i wtedy siê oka¿e, ¿e mniej wiêcej

po³owa doros³ych mê¿czyzn z Jedwabnego jest wymieniona

po nazwisku wœród uczestników zbiorowego mordu.

Jak to siê wszystko odby³o? Do dziœ przetrwa³a w Je-

dwabnem œwiadomoœæ, ¿e ¯ydów wymordowano w sposób

wyj¹tkowo okrutny. Aptekarz jedwabieñski, którego roz-

mowê z Agnieszk¹ Arnold cytowa³em ju¿ wczeœniej, niemal

dos³ownie powtórzy³ znane nam ju¿ s³owa Lipiñskiego:

„I taki mi pan opowiada³. Pan Koz³owski taki, ju¿ nie¿yj¹cy.

By³ masarzem. Bardzo przyzwoity cz³owiek. Mia³ ziêcia

prokuratora przed wojn¹. Z takiej rodziny bardzo zacnej. I on

opowiada³, ¿e to nie mo¿na by³o patrzeæ, ¿e co siê dzia³o”.
81

Po latach, zastrzegaj¹c siê „¿e nie widzia³a wszystkie-

go”, Halina Popio³ek tymi s³owami opisa³a 10 lipca w Je-

dwabnem dziennikarzowi „Gazety Pomorskiej”: „Nie by³am

przy tym, jak obcinali g³owy ani jak zak³uwali ¯ydów ostry-

mi tykami. To wiem od s¹siadów. Nie widzia³am te¿ jak na-

si kazali siê topiæ m³odym ¯ydówkom w stawie. Widzia³a

siostra mojej mamy. Twarz mia³a zalan¹ ³zami, kiedy przy-

sz³a nam to opowiedzieæ. Ja widzia³am jak pomnik Lenina

kazali zdj¹æ m³odym ¿ydowskim ch³opakom, jak kazali go

obnosiæ i krzyczeæ ‘przez nas wojna!’. Widzia³am jak ich

przy tym bili paskami z gumy. Widzia³am jak katowali ¯y-

dów w bo¿nicy i jak skatowanego Lewiniuka, który jeszcze

dycha³ ludzie ¿ywcem zakopali... Zapêdzili wszystkich do

stodo³y. Oblali naft¹ z czterech stron. Trwa³o wszystkiego

dwie minuty, ale ten krzyk... Mam go w uszach”.
82
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81 Skrypt, str 490.
82 „Gazeta Pomorska”, Adam Willma, Broda mojego syna, 4 sier-

pnia 2000.



Ale nie tylko widok tego, co wyczyniano z ¯ydami by³

przera¿aj¹cy. Równie¿ krzyk mêczonych ludzi, a potem

smród, kiedy ich palili, by³y nie do wytrzymania. Trwaj¹ce

przez ca³y dzieñ mordowanie ¯ydów odby³o siê na obszarze

wielkoœci stadionu sportowego. Od stodo³y, w której wiêk-

szoœæ ofiar tego dnia w koñcu spalono, do rynku w prostej li-

nii mo¿na dorzuciæ kamieniem. Cmentarz ¿ydowski jest tu¿

obok. Tak wiêc wszyscy, którzy byli wówczas w miastecz-

ku i mieli jako tako funkcjonuj¹cy zmys³ wzroku, s³uchu, al-

bo powonienia, byli tej zbrodni œwiadkami albo uczestnika-

mi.
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Mord

Zaczê³o siê, jak wiemy, od wezwania Polaków z Je-

dwabnego rankiem 10 lipca do magistratu. Ale poniewa¿

ju¿ wczeœniej kr¹¿y³y pog³oski o planowanej tego dnia

rozprawie z ¯ydami, to i okoliczna ludnoœæ œci¹ga³a od sa-

mego rana furami do miasteczka. Byli wœród nich, przy-

puszczam, weterani kilku pogromów, które dopiero co

mia³y miejsce w tych stronach. Tak to zazwyczaj

wygl¹da³o, ¿e kiedy fala pogromów przetacza³a siê po ja-

kiejœ okolicy to czêœciowo ci sami ludzie brali w nich

udzia³, przemieszczaj¹c siê z miejsca na miejsce.
83

„Pew-

nego dnia na polecenia Karolaka i Sobuty przed Zarz¹dem

Miejskim w Jedwabnym zebra³o siê kilkadziesi¹t

mê¿czyzn, których ¿andarmeria niemiecka Karolak i So-

buta zaopatrzyli w baty kije i dr¹gi. Nastêpnie Karolak

i Sobuta polecili zebranym mê¿czyznom spêdziæ wszyst-

kich ¿ydów Jedwabnego na plac przed Zarz¹dem Miej-
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83 Oto, dla ilustracji sposobu zachowania ma³omiasteczkowej lud-

noœci w takiej sytuacji, zapis z Dziennika lat okupacji Zamojszczyzny

Zygmunta Klukowskiego z 13 kwietnia 1942 roku: „panika wœród

¯ydów jeszcze bardziej siê wzmog³a. Od rana oczekiwali lada godzina

zjawienia siê ¿andarmów i gestapowców. [...] Na miasto wyleg³y wszel-

kie szumowiny, zjecha³o siê sporo furmanek ze wsi i wszystko to niemal

ca³y dzieñ sta³o w oczekiwaniu, kiedy mo¿na bêdzie przyst¹piæ do ra-

bunku. Z ró¿nych stron dochodz¹ wiadomoœci o skandalicznym zacho-

waniu siê czêœci ludnoœci polskiej i rabowaniu opuszczonych ¿ydow-

skich mieszkañ. Pod tym wzglêdem miasteczko nasze z pewnoœci¹ nie

bêdzie w tyle” (Dziennik lat okupacji Zamojszczyzny, Ludowa

Spó³dzielnia Wydawnicza, Lublin, 1958, str. 255). Jeœli idzie o ilustra-

cjê zjawiska mechanizmu fali pogromowej por. przypis nr 128, na temat

pogromów wiosn¹ 1919 roku w okolicach Kolbuszowej. O uczestnic-

twie tych samych ludzi w kolejnych pogromach mówi te¿ cytowana

przezemnie relacja Finkelsztajna na temat Radzi³owa.



skim”. We wczeœniejszym zeznaniu œwiadek Danowski

dodaje jeszcze, ¿e wydano przy tej okazji ludziom wódkê,

ale nikt inny tego szczegó³u nie potwierdza.
84

W tym samym mniej wiêcej czasie kazano ¯ydom ze-

braæ siê na rynku do sprz¹tania (z miot³ami, dodaje Rywka

Fogel). ¯ydów ju¿ przedtem zmuszano do ró¿nych upoka-

rzaj¹cych robót porz¹dkowych, wiêc mo¿na siê by³o

w pierwszej chwili ³udziæ, ¿e to powtórka ju¿ przedtem

doœwiadczanych szykan. „Mój m¹¿ i dwoje dzieci tam po-

szli, a ja na chwilê jeszcze zosta³am aby zrobiæ trochê

porz¹dku i zamkn¹æ porz¹dnie okna i drzwi.”
85

Wiedziano

ju¿ z doœwiadczenia, ¿e opró¿nienie domu z mieszkañców

by³o okazj¹ do rabunków. Nie³awicki, na przyk³ad, ucie-

kaj¹c w pole tego dnia za³o¿y³ na siebie dwie dobre pary

spodni i dwie koszule spodziewaj¹c siê, ¿e po powrocie do

domu zastanie spl¹drowane mieszkanie. Wiemy równie¿ od

Laudañskiego, ¿e ¯ydom kazano siê zebraæ na rynku rzeko-

mo do sprz¹tania. Ale bardzo prêdko po³apano siê, ¿e tym

razem sytuacja wygl¹da jakoœ szczególnie niebezpiecznie.

Rywka Fogel ju¿ nie posz³a na rynek w œlad za dzieæmi

i mê¿em tylko ukry³a siê wraz z s¹siadk¹ w ogrodzie

maj¹tku ziemskiego tu¿ obok. I tam chwilê poŸniej

us³ysza³y „okropne krzyki m³odego ch³opca, Józefa Lewina,

którego goje zat³ukiwali na œmieræ”.
86

Jak siê dowiadujemy z relacji Karola Bardonia, który

dziwnym zbiegiem okolicznoœci w³aœnie tamtêdy przecho-

dzi³, Lewina dos³ownie zat³uczono na œmieræ kamieniami.
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84 Dos³owny cytat z Danowskiego pochodzi z zeznañ z³o¿onych

w sierpniu1953 roku (GK, SWB, 145/238). Zaœ w zeznaniach z 31 grud-

nia 1952 roku wspomina o rozdawaniu wódki przed magistratem. Wie-

my sk¹din¹d (a w³aœciwie z uzasadnienia wyroku uniewinniaj¹cego So-

butê), ¿e Danowski by³ alkoholikiem. Mo¿e wiêc ten szczegó³ utkwi³

mu akurat w pamiêci (GK, SWB, 145/185, 186, 279).
85 Yedwabne, op. cit., str. 102. 
86 Yedwabne, op. cit., str. 103.



Z podwórka posterunku ¿andarmerii, gdzie naprawia³ samo-

chód, Bardoñ uda³ siê tego rana po narzêdzia do warsztatu,

który znajdowa³ siê w „maj¹tku ziemskim” (to tam sie-

dzia³a ukryta Rywka Fogel). „[Z]a rogiem kuŸni przyleg³ej

do warsztatu oœrodka sta³ mieszkaniec miasta Jedwabne

Wiœniewski [dwa s³owa nieczytelne]. Wiœniewski mnie za-

wo³a³, podesz³em i Wiœniewski wskazuj¹c na obok le¿¹cego

zmasakrowanego zabitego m³odego cz³owieka lat oko³o 22

nazwiskiem Lewin wyzn.[ania] moj¿.[eszowego] mówi³ do

mnie patrz pan tego sk.-syna zabiliœmy kamieniami. [...] Po-

kaza³ Wiœniewski kamieñ wagi 12 do 14 kg i mówi³ tem ka-

mieniem mu przyfasowa³em i teraz jusz nie wstanie.”
87

To

by³o od razu na pocz¹tku spêdzania ¯ydów na rynek. Jak pi-

sze Bardoñ, id¹c do warsztatu widzia³ na rynku grupê

oko³o stu ¯ydów, zaœ wracaj¹c skonstatowa³, ¿e grupa ludzi

znacznie siê powiêkszy³a. 

W innym punkcie miasteczka Wincenty Goœcicki wróci³

akurat do domu z nocnej warty. „Rano gdy po³o¿y³em siê

spaæ przysz³a do mnie ¿ona i kaza³a mi wstaæ i powie-

dzia³a ¿e mie siê nie dobrze robi gdy¿ blisko mego domu bi-

li pa³kami ¿ydów. Wtêczas ja wsta³em i wysz³em na dwór

z mieszkania. Wtêczas ja zosta³em zawezwany przez Urba-

nowskiego który powiedzia³ mi zobacz co siê robi poka-

zuj¹c mi czterech trupów ¿ydowskich, byli to: 1. Fiszman 

2. Styjakowskich [?] dwóch i Blubert. Ja wtêczas to ja scho-

wa³em siê do domu”.
88

Tak wiêc niemal od pierwszej chwili tego dnia ¯ydzi

zrozumieli, ¿e s¹ w œmiertelnym niebezpieczeñstwie. Wielu

próbowa³o ratowaæ siê ucieczk¹ w pole. Ale uda³o siê tylko

nielicznym, bo wyjœæ za miasto nie zwracaj¹c na siebie uwa-

gi nie by³o jak, a poza tym woko³o kr¹¿y³y grupki miejsco-

wej ludnoœci i wy³apywa³y ¯ydów. Nie³awickiego, który ju¿
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87 GK, SO£ 123/503.
88 GK, SO£ 123/734.



by³ na polu, kiedy siê zaczyna³ pogrom, schwyta³o kilkuna-

stu ch³opaków, pobili go i doprowadzili na rynek. Tak samo

z³apano, obito i przyprowadzono z powrotem do miasta Ol-

szewicza. Jakieœ sto, mo¿e dwieœcie osób zdo³a³o siê tego

dnia uratowaæ od œmierci – a wœród nich w koñcu

tak¿e Nie³awicki i Olszewicz. Ale wielu innych, którzy

usi³owali uciekaæ przez pola, zabito od razu. Wspomniany

ju¿ Bardoñ w drodze do warsztatu widzia³ „po lewej stro-

nie szosy na polu maj¹tku w zbo¿u ludzi na koniach cywi-

lów [podkreœlenie autora] z grubymi pa³ami czy orczykami

w rêkach...”
89

„Halinka Bukowska z tabunem innych dzieci biega³a po

uliczkach Jedwabnego. Mia³a osiem lat, ale zapamiêta³a

sporo: ‘Ko³o naszego domu przeje¿d¿a³ konno pan Bielec-

ki, goni³ przed sob¹ m³od¹ ¯ydówkê o nazwisku Kiwajko,

imienia nie pamiêtam. Ta kobieta mokra od potu krzycza³a

o pomoc, ale nikt jej nie pomóg³. A wszyscy wiedzieli, ¿e

kiedy Bielecki siedzia³ w wiêzieniu, Kiwajkowa opiekowa-

³a siê jego dzieæmi”.
90

Konno ³atwo by³o wypatrzeæ w polu i dogoniæ ukry-

waj¹cego siê cz³owieka.

Tego dnia zapanowa³a w miasteczku swoista kakafonia

przemocy – wiele nieskoordynowanych ze sob¹, równocze-

snych dzia³añ, nad którymi Karolak i magistrat sprawowali

ogóln¹ pieczê dbaj¹c tylko, aby sprawy posuwa³y siê

w po¿¹danym kierunku. Ale mnóstwo, jak s¹dzê, by³o ini-

cjatyw indywidualnych. Bardoñ w jakiœ czas póŸniej bêdzie

jeszcze raz szed³ do warsztatu. I w tym samym miejscu zno-

wu spotka Wiœniewskiego nad trupem Lewina. „Zrozu-

mia³em, ¿e Wiœniewski tu [j]eszcze na coœ czeka. Zabra³em

z warsztatu mi potrzebne czêœci i w drodze powrotnej spo-
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89 GK, SO£ 123/503.
90 „Gazeta Pomorska”, Adam Willma, Broda mojego syna, 4 sierpnia

2000.



tka³em tych samych dwóch m³odych mê¿czyzn których spo-

tka³em pierwszy raz id¹c do warsztatu. [PóŸniej zorientuje

siê, ¿e byli to Jurek (tak o nim wszyscy mówi¹, musia³ chy-

ba bardzo m³odo wygl¹daæ) Laudañski i Kalinowski]. Szli

oni teraz jak siê orientowa³em do Wiœniewskiego na miejsce

jusz zabitego Lewina i prowadzili drugiego cz³owieka

wyz.[nania] moj¿.[eszowego] nazwiskiem Zdrojewicz

Hersz, ¿onaty, w³aœciciel m³yna motorowego w Jedwabnym

u którego ja pracowa³em do marca 1939 r. Prowadzili go

pod rêce z g³owy Zdrojewicza ciek³a krew jemu po szyji na

piersi. Zdrojewicz odezwa³ siê do mnie: panie Bardoñ niech

mnie pan ratuje. Ja boj¹c siê sam tych morderców, odpowie-

dzia³em: nic ja panu nie mogê pomóc i min¹³em ich.”
91

Tak wiêc w jednym punkcie miasta Laudañski z Wiœniew-

skim i Kalinowskim kamieniowali po kolei Lewina 

i Zdrojewicza; pod domem Goœcickiego kijami zat³uczono

czterech innych mê¿czyzn; w stawie przy ulicy

£om¿yñskiej niejaki „£uba W³adys³aw [...] utopi³ dwóch

¯ydów kowali”; jeszcze gdzie indziej Czes³aw Mierzejew-

ski najprzód zgwa³ci³ a potem zamordowa³ Judes Ibram;
92

córce nauczyciela chederu, któr¹ wszyscy znali, bo uczyli

siê u niej w domu czytaæ po hebrajsku, œlicznej Gitele Na-

dolny, obciêto g³owê i zabawiano siê potem kopi¹c j¹ jak

pi³kê;
93

na rynku „Dobrzañska prosi³a o wodê, zemdla³a, nie

pozwolili ratowaæ, matkê zabili, bo chcia³a wodê podaæ;

Betka Brzozowska zginê³a z dzieckiem na rêku”;
95

bito

¯ydów nieludzko przez ca³y czas, no i rabowano ¿ydowskie

domy.
95
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91 GK SO£ 123/503, 504.

92 GK, SO£ 123/675.
93 Yedwabne, op. cit., str. 103.
94 ¯IH, 301/613.
95 GK, SO£ 123/675; ¯IH, kolekcja 301/613 (druga relacja Wasersz-

tajna). Na moje pytanie, co dok³adnie zaobserwowa³ na rynku, kiedy go

tam doprowadzono, Nie³awicki odpowiedzia³, ¿e siê za bardzo nie



Równoczeœnie z inicjatywami indywidualnymi poszcze-

gólnych z³oczyñców mia³y miejsce przeœladowania bardziej

systematyczne, obejmuj¹ce ca³e grupy ofiar. Zanim odebra-

no im ¿ycie, ¯ydów upokarzano. „Widzia³em jak Sobuta

i Wasilewski wybrali sobie kilkunastu z poœród bêd¹cych

¯ydów i w oœmieszaj¹cy sposób urz¹dzali z nimi gimna-

stykê”.
96

I wyprowadzano ich grupami na cmentarz, gdzie

ju¿ zabijano hurtowo. „Wybrali zdrowszych mê¿czyzn i za-

gnali na cmentarz i kazali im wykopaæ rów, po wykopaniu

rowu przez ¿ydków wziêli ich pozabijali bili kto czym [tak

w tekœcie] kto ¿elazem, kto no¿em, kto kijem”.
97

„Szelawa

Stanis³aw mordowa³ hakiem ¿elaznym, no¿em w brzuchy.

Zeznaj¹cy [Szmul Wasersztajn, cytujê jego drug¹ relacjê

przechowywan¹ w ¯IH-u] by³ w krzakach. S³ysza³ jak

krzycz¹. Wymordowali 28 mê¿czyzn w jednym miejscu i to

najsilniejszych. Szelawa zabra³ jednego ¯yda. Jêzyk mu

wycieli. PóŸniej d³uga cisza.”
98

Podekscytowani mordercy pracowali bardzo energicznie

– „ja sta³am na ul. Przytulskiej,” mówi starsza kobieta, Bro-

nis³awa Kalinowska, „to lecia³ ulic¹ Laudañski Jerzy,

zam.[ieszka³y] Jedwabne, który to powiedzia³ ¿e ju¿ dwóch

czy trzech ¿ydów zabi³, by³ bardzo zdenerwowany i polecia³

dalej
99

– ale przecie¿ zorientowali siê wkrótce, ¿e tymi me-

todami nie uda siê do zmierzchu zabiæ pó³tora tysi¹ca osób.

Postanowiono wiêc spaliæ wszystkich ¯ydów naraz w sto-

dole. Nie by³ to specjalnie oryginalny pomys³, bo w ten
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rozgl¹da³ tylko przepycha³ do œrodka spêdzonego t³umu, jako ¿e do-

oko³a stali pierœcieniem ludzie z dr¹gami w rêkach i bili kogo tylko mo-

gli dosiêgn¹æ (rozmowa, luty 2000 roku). Wspomina³em o tym ju¿

przedtem s³owami œwiadków, którzy bicie ¯ydów na rynku w³aœnie

maj¹ na myœli, kiedy powtarzaj¹, ¿e „nie mo¿na by³o na to patrzeæ.”
96 GK, SO£ 123/653.
97 GK, SO£ 123/681.
98 ¯IH, 301/613.
99 GK, SO£ 123/686.



w³aœnie sposób rozprawiono siê z ¯ydami w koñcowej fazie

pogromu radzi³owskiego kilka dni wczeœniej. Ale, jak wol-

no nam siê domyœlaæ, inicjatywa nie by³a chyba omówiona

i przygotowana z góry, bo nie ustalono w czyjej stodole

mia³o do tego dojœæ. I najprzód zwrócono siê do Józefa

Chrzanowskiego: „kiedy ja zasz³em na rynek to oni [Sobu-

ta i Wasilewski] mnie powiedzieli ¿ebym ja odda³ swoj¹ sto-

do³ê na spalenie ¿ydów. Wiêc ja zacz¹³em prosiæ ¿eby mo-

jej stodo³y nie palili, wtedy oni zgodzili siê na to i moj¹ sto-

do³ê zostawili, tylko mnie kazali ¿eby pomóc im zagnaæ

¿ydów do stodo³y Œleszyñskiego Bronis³awa.”
100

Ale zanim jeszcze wypêdzono ¯ydów z rynku w ich

ostatni¹ drogê do stodo³y Œleszyñskiego, Sobuta z kolegami

urz¹dzili ma³y spektakl. Za czasów okupacji sowieckiej po-

stawiono w miasteczku tu¿ obok rynku pomnik Lenina. Wiêc

„grupê mê¿czyzn ¯ydów wziêto do rozwalania pomnika Le-

nina który sta³ na skwerku. Gdy ¯ydzi rozwalili ten pomnik

wiêc kazali im wzi¹æ czêœci pomnika na ko³ki i nieœæ, a rabi-

nowi iœæ na przedzie nios¹c swoj¹ czapkê na kiju i wszyst-

kim œpiewaæ „przez nas wojna za nas wojna”. W trakcie nie-

sienia pomnika wszystkich ¯ydów z rynku zagnali do sto-

do³y jak równie¿ tych nios¹cych pomnik, stodo³ê tê oblali

benzyn¹ i zapalili w której to stodole w ten sposób zginê³o

oko³o pó³tora tysi¹ca ludnoœci ¿ydowskiej”.
101

Wokó³ stodo³y, jak pamiêtamy, kr¹¿y³ gêsty t³um na-

ganiaczy, który zmaltretowanych ¯ydów zapêdza³ i upy-
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100 GK, SO£ 123/614.
101 GK, SWB 145/255. Oprócz Adama Grabowskiego dok³adnie tak

samo opisuj¹ te sceny i inni œwiadkowie – Julian Soko³owski: „Pamiê-

tam jak podczas pêdzenia ¿ydów ob. Sobuta da³ swój kij rabinowi i ka-

za³ mu w³o¿yæ na kij nakrycie z g³owy i krzyczeæ ‘przez nas wojna za

nas wojna”. Ca³y ten kordon ¿ydów pêdzony za miasto do stodo³y krzy-

cza³ ‘przez nas wojna, za nas wojna” (GK, SWB 145/192); Jerzy Lau-

dañski (GK, SO£ 123/665); Stanis³aw Danowski (GK, SWB 145/186);

Zygmunt Laudañski (GK, SO£ 123/667).



cha³ do œrodka. „Przygnaliœmy ¿ydów pod stodo³ê”, po-

wie Zygmunt Laudañski, „i kazali wchodziæ, co i ¿ydzi

byli zmuszeni wchodziæ”.
102

Mia³ miejsce jeszcze

swoiœcie korczakowski epizod. WoŸnica, Micha³ Kuro-

patwa, za czasów okupacji sowieckiej ukrywa³ polskiego

oficera. I wyci¹gniêto go z t³umu ju¿ pod sam¹ stodo³¹

oœwiadczaj¹c, ¿e w nagrodê za ten czyn daruj¹ mu ¿ycie.

Kuropatwa odmówi³, i wybra³ wspóln¹ œmieræ ze

wszystkimi ¯ydami.
103

Naftê, któr¹ oblano stodo³ê, wyda³ z magazynu Antoni

Niebrzydowski Eugeniuszowi Kalinowskiemu i swojemu

bratu, Jerzemu. „W/w zanieœli tê naftê któr¹ ja wyda³em

osiem litrów obleli stodo³ê gdzie by³a pe³na stodo³a ¿ydów

i podpalili, jak by³o dalej tego ja niewiem”.
104

Ale my wie-

my – ¯ydzi sp³onêli ¿ywcem. W ostatniej chwili wyrwa³ siê

jeszcze z tego piek³a Janek Neumark. Podmuch gor¹cego

powietrza otworzy³ drzwi stodo³y, obok których sta³

z siostr¹ i jej piêcioletni¹ córeczk¹. Staszek Sielawa z sie-

kier¹ w rêku zagrodzi³ im drogê, ale Neumark zdo³a³ wy-

rwaæ mu tê siekierê i uciekli na cmentarz. I tylko zd¹¿y³

jeszcze przedtem zobaczyæ, jak ojciec jego stan¹³ w p³omie-

niach.
105

Najgorszym morderc¹ ze wszystkich by³ chyba niejaki

Kobrzyniecki. On te¿, jak mówi kilka osób, podpala³ sto-

do³ê. „Potem jak ludzie opowiadali to najwiêcej ¿ydów za-

bi³ ob. Kobrzyniecki imiê nie wiem,” zeznaje œwiadek

Edward Œleszyñski, syn w³aœciciela stodo³y, „który to mia³

osobiœcie zabiæ 18 ¿ydów i najwiêkszy bra³ udzia³ w mor-
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102 GK, SO£ 123/666.
103 Yedwabne, op. cit., str. 103.
104 GK, SO£ 123/618. Jak¹œ rolê w transakcji z naft¹ odegra³ równie¿

i Bardoñ (bo to on prawdopodobnie jako mechanik zawiadywa³ magazy-

nem), ale, jak twierdzi, da³ Niebrzydowskiemu polecenie wydania nafty „do

celów technicznych a nie spalenia stodo³y z ludŸmi” (GK, SO£ 123/505).
105 Yedwabne, op. cit., str. 113.



derstwie przy paleniu”.
106

Gospodyni domowa Aleksandra

Karwowska s³ysza³a nie „od ludzi” tylko od samego Ko-

brzynieckiego, ¿e „zar¿n¹³ no¿em osiemnaœcie ¿ydów, mó-

wi³ on to w moim mieszkaniu kiedy stawia³ piec”.
107

Myœlê, ¿e w miasteczku, którego mieszkañcy maj¹ sobie

do opowiedzenia, kto z nich ilu ludzi zamordowa³ i w jaki

sposób, trudno by³o w ogóle rozmawiaæ na jakiœ inny temat.

W ten sposób jedwabianie, wzorem króla Midasa, zostali-

by skazani za swój wystêpek na nieustaj¹ce rozmowy

o ¯ydach i o mordercach. Antosia Wyrzykowska, jak tam

przyje¿d¿a ju¿ wiele lat po wojnie, to mówi, ¿e j¹ strach

ogarnia.

By³ sam œrodek upalnego lipca, wiêc nale¿a³o cia³a po-

mordowanych i popalonych czym prêdzej usun¹æ, ale ju¿

nie by³o ¯ydów, których mo¿na by zagoniæ do tej roboty.

„[P]óŸno wieczorem,” wspomina Wincenty Goœcicki, „zo-

sta³em przez niemców wziêty do roboty zakopywaæ tych po-

palonych trupów. Lecz ja nie mog³em tego czyniæ gdy¿ jak

to zobaczy³em bra³o mie na wymioty i zosta³em zwolniony

od zakopywania trupów.”
108

Widocznie nie on jeden, skoro

„[d]rugiego dnia czy ju¿ trzeciego dnia wieczorem po mor-

derstwie”, jak relacjonuje Bardoñ, „sta³em z burmistrzem

Karolakiem w rynku nie daleko posterunku tu podeszed ko-

mendant ¿and.[armerii] post.[erunku] Jedwabne Adamy

i mówi³ do burmistrza z naciskiem: zamordowaæ ludzi i spa-

liæ œcie potrafili co? ale pogrzebaæ niema komu co? do rana

¿eby byli wszyscy pogrzebani! zrozumieliœcie?”
109

Po szeœædziesiêciu latach Leon Dziedzic opowie dzienni-

karzowi „Rzeczpospolitej” i „Gazety Pomorskiej”, jak grze-
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106 GK, SO£ 123/685; porównaj te¿ zeznania W³adys³awa Miciury:

„Z dalszej odleg³oœci widzia³em tylko Kobrzenieckiego Józefa, który

podpala³ stodo³ê” (GK, SO£ 123/655).

107 GK, SO£ 123/684.
108 GK, SO£ 123/734.
109 GK, SO£ 123/506.



ba³ wówczas na polecenie Niemców jedwabieñskich ¯ydów.

Dowiemy siê od niego, miêdzy innymi, ¿e ogieñ poch³on¹³

stodo³ê tego dnia posuwaj¹c siê ze wschodu na zachód. Pe-

wnie taki by³ akurat kierunek wiatru. Na pogorzelisku sto-

do³y „lewy s¹siek by³ prawie pusty, le¿a³y w nim pojedyn-

cze zw³oki. W œrodkowej czêœci na klepisku by³o ich wiêcej.

Ale dopiero w prawym s¹sieku – wielowarstwowe k³êbo-

wisko cia³”. Dowiemy siê te¿, ¿e chocia¿ ka¿dy z grabarzy

„wymiotowa³ ze dwadzieœcia razy”, to kiedy ju¿ wylecia³

„trupi gaz” w powietrzu „pozosta³ tylko zapach pieczeni” i

¿e wiêkszoœæ ¯ydów zginê³a poduszona i zatratowana. Tyl-

ko ci z zewn¹trz byli popaleni, „na zw³okach po³o¿onych

najg³êbiej nawet przyodziewek by³ nietkniêty ogniem”. Tru-

py, wspomina Dziedzic, „by³y ze sob¹ splecione jak korze-

nie. Ktoœ wpad³ na pomys³, ¿eby rozdzieraæ po kawa³ku i

zrzucaæ te kawa³ki do w¹do³ów. Przynieœli wid³y do ziem-

niaków, rozrywaliœmy jak sz³o: to g³owê, to nogê... Wieczo-

rem kiedy by³o ku koñcowi, pozosta³y jeszcze pojedyncze

ludzkie strzêpy. Zgarnialiœmy to wszystko. Kiedy trafi³em

wid³ami na pude³ko z past¹ do butów, pude³ko siê otworzy-

³o. Wylecia³y z³ote monety. Zbiegli siê ludzie, zaczêli zbie-

raæ. Ale ¿andarmi odgonili t³um kolbami, przeszukali wszy-

stkich... Kto znalezisko schowa³ do kieszeni to mu je zare-

kwirowali, i jeszcze po ³bie dali. Kto wepchn¹³ do buta, o-

cali³ zdobycz... ‘Z³oto dla nas, reszta dla was’ – mówili

wskazuj¹c na trupy. Dziedzic zapamiêta³ jeszcze jeden

szczegó³: – S³ysza³em, ¿e póŸniej by³ problem, bo Niemcy

kazali Polakom ocaliæ choæby jednego rzemieœlnika w ka¿-

dym zawodzie. Ale nas nie pos³uchali i póŸniej na gwa³t

szukali rzemieœlników wœród chrzeœcijan.”
110

Po 10 lipca nie wolno ju¿ by³o Polakom mordowaæ

¯ydów w Jedwabnem wedle w³asnego uznania i trochê nie-
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110 „Rzeczpospolita”, Andrzej Kaczyñski, Nie zabijaj, 10 lipca 2000;

„Gazeta Pomorska”, Adam Willma, Broda mojego syna, 4 sierpnia 2000.



dobitków nawet wróci³o do miasteczka. Snuli siê przez jakiœ

czas po okolicy, kilkoro pracowa³o na posterunku ¿andar-

merii, a¿ ich w koñcu zapêdzono do getta w £om¿y.

Prze¿y³o wojnê ledwie kilkanaœcie osób, z tego a¿ siedem

przechowanych w Janczewie przez pañstwa Wyrzykow-

skich.
111
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111 O rodzinie Wyrzykowskich nale¿a³oby napisaæ oddzieln¹ ksi¹¿kê

i mam nadziejê, ¿e ktoœ siê tego podejmie.



Rabunek

Jeden wielki temat pozostaje w zachowanych œwiadec-

twach nie omówiony – co siê sta³o z maj¹tkiem ¯ydów jedwa-

bieñskich? Nieliczni ¯ydzi, którzy prze¿yli wojnê, wiedz¹ tyl-

ko, ¿e wszystko stracili, ale na pytanie, kto tê w³asnoœæ przej¹³

i co siê z ni¹ sta³o na pró¿no szukalibyœmy odpowiedzi w ich

Ksiêdze Pami¹tkowej. W œledztwach i na procesach z 1949

i 1953 roku nie stawiano œwiadkom ani oskar¿onym pytañ na

ten temat, tak wiêc dotar³y do nas tylko strzêpki informacji. 

Eljasz Gr¹dowski, który dowiedzia³ siê o lipcowej zbrodni

po powrocie z Rosji, charakteryzuj¹c udzia³ poszczególnych

ludzi w pogromie, podaje, ¿e mienie ¿ydowskie grabili Gie-

nek Koz³owski, Józef Sobuta, Rozalia Œleszyñska i Józef

Chrzanowski;
112

w zeznaniach Soko³owskiej analogiczne po-

stêpowanie przypisywane jest Bardoniowi, Fredkowi Stefany,

Kazimierzowi Karwowskiemu, i Kobrzynieckim.
113

Abram

Boruszczak wymienia w tym kontekœcie Laudañskich i Annê

Polkowsk¹.
114

¯ona Sobuty, imieniem Stanis³awa, wy-

jaœni³a na procesie, ¿e wraz z mê¿em „przeprowadzili [œmy]

siê na mieszkanie po¿ydowskie na proœbê pozosta³ego tam

syna zamordowanego ¿yda [wiemy sk¹din¹d, ¿e mowa jest

o rodzinie Sternów], bo tam sam ba³ siê mieszkaæ”.
115

Kto po-

zwoli³ Sobutom na zajêcie po¿ydowskiego domu wyjaœnia

z kolei œwiadek Sulewski mówi¹c: „nie wiem.” I dodaje:

„o ile mi wiadomo to mieszkania po¿ydowskie mo¿na

by³o zajmowaæ bez pozwolenia”.
116

¯ona jeszcze innego

z g³ównych z³oczyñców, Stanis³awa Sielawa (bracia Sielawo-
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112 GK, SO£ 123/675-677.
113 GK, SO£ 123/631-632.
114 GK, SO£ 123/682-683.
115 GK, SWB 145/168.
116 GK, SWB 145/164-165.



wie, jak pamiêtamy, wymienieni s¹ we wspomnieniach Wa-

sersztajna i Janka Neumarka), mówi trochê szerzej o tej spra-

wie: „s³ysza³am natomiast od miejscowej ludnoœci lecz od

kogo konkretnie nie pamiêtam, ¿e Sobuta Józef wraz z Karo-

lakiem burmistrzem m. Jedwabne po wymordowaniu ¯ydów

w Jedwabnym bra³ udzia³ w zwo¿eniu po¿ydowskich rzeczy

do jakiegoœ magazynu, ale w jaki sposób odbywa³o siê

zwo¿enie tego ja nie wiem jak równie¿ nie wiem czy Sobuta

Józef nabra³ sobie po¿ydowskich rzeczy”.
117

I precyzuje te

wyjaœnienia jeszcze na sali s¹dowej: „widzia³am jak wozili

po¿ydowskie rzeczy, ale osk. sta³ tylko przy wozie z rzecza-

mi, nie wiem wiêc czy oskar¿ony nale¿a³ do tego intere-

su”[podkreœlenie moje].
118

I mo¿e warto jeszcze w tym miejscu dodaæ parê s³ów na

temat losów samej stodo³y. 11 stycznia 1949 roku, czyli od
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117 GK, SWB 145/253. Sobuta twierdzi oczywiœcie, ¿e nie tkn¹³

¿ydowskiej w³asnoœci. „Po wymordowaniu obywateli narodowoœci

¿ydowskiej zacz¹³em mieszkaæ w po¿ydowskim mieszkaniu poniewa¿

w³asnego nie mia³em. [Ciekawe jak to jest, kiedy w jakiejœ miejscowo-

œci opustoszeje z dnia na dzieñ przesz³o po³owa domów i mieszkañ?] 

Po wejœciu do po¿ydowskiego mieszkania ¿adnych w nim mebli ani te¿

innych rzeczy po¿ydowskich nie by³o i takowych nie posiadam.

Po¿ydowskie wszystkie rzeczy by³y zwo¿one do magistratu co z nimi

zrobiono po zwózce tego nie wiem” (GK, SWB 145/267). 

Zauwa¿my, ¿e ten proces przyw³aszczania sobie cudzej w³asnoœci

zakodowany jest w jêzyku. Widaæ to dobrze na przyk³adzie dwóch s³ów

– „po¿ydowski” i „poniemiecki”. S¹ to œwietnie zrozumia³e s³owa

w jêzyku polskim i wiadomo, ¿e odnosz¹ siê do dóbr materialnych, któ-

re kiedyœ by³y w³asnoœci¹ ¯ydów albo Niemców i maj¹ ju¿ teraz inne-

go w³aœciciela. Gdyby ktoœ powiedzia³ „pofrancuski”, albo „poangiel-

ski” na przyk³ad, to nie rozumielibyœmy w pierwszej chwili o co chodzi

i uwa¿ali, ¿e osoba wypowiadaj¹ca te s³owa pope³ni³a b³¹d, rusycyzm,

maj¹c zamiar powiedzieæ „po francusku” (ew. „po angielsku”) co ozna-

cza³oby, oczywiœcie „w jêzyku francuskim” (i odpowiednio – angiel-

skim). Po prostu, historycznie rzecz bior¹c, zabieraliœmy dobra material-

ne tylko ¯ydom i Niemcom.
118 GK, SWB 145/165.



razu po fali aresztowañ w Jedwabnem, wp³ynê³o do

³om¿yñskiego UBP pismo od Henryka Krystowczyka.

„Otó¿ w 1945 w kwietniu zosta³ mój brat Zygmunt Kry-

stowczyk zamordowany za to, ¿e bêd¹c cz³onkiem PPR

i by³o mu polecone zorganizowaæ ZSCh co te¿ wykona³.

Nastêpnie zosta³ wybrany prezesem. Bêd¹c prezesem ZSCh

przyst¹pi³ do odbudowy m³yna parowego przy ul. Przy-

strzelskiej w³asnoœæ po¿ydowska” – dalej Krystowczyk wy-

jaœnia, jak i kto zamordowa³ jego brata po to, aby m³yn

przej¹æ, po czym dodaje, ¿e budulec na m³yn dostarczy³

w³aœnie brat, który pracowa³ jako cieœla i konkluduje: „Ma-

terja³ drzewny pochodzi³ ze stodo³y ob. Szlesiñskiego Bro-

nis³awa, któr¹ rozebraliœmy z tego powodu, gdy¿ mu niem-

cy wybudowali w zamian za star¹ stodo³ê która sp³onê³a ra-

zem z ¿ydami, któr¹ da³ dobrowolnie sam by ¿ydów w niej

spaliæ”.
119

Jak widaæ wokó³ ca³ej sprawy i w³asnoœci

po¿ydowskiej rozgrywaj¹ siê intrygi w miasteczku jeszcze

w 1949 roku.

Spalenie jedwabieñskich ¯ydów mia³o taki efekt, jak 

zastosowanie z dzisiejszego arsena³u œrodków bojowych

bomby neutronowej – zlikwidowano wszystkich w³aœcicie-

li, nie naruszaj¹c przy tej okazji ich dóbr materialnych. Ktoœ

wiêc musia³ zrobiæ na tym wcale niez³y „interes”. A skoro

przedwojenne stosunki w Jedwabnem miêdzy mieszkañca-

mi – jak to powiedzia³ stary aptekarz po przesz³o pó³ wieku

– by³y „takie sielankowe”, to mo¿e bardziej chciwoœæ, ni¿

jakiœ atawistyczny antysemityzm, by³a tym w³aœciwym

ukrytym motywem dzia³ania organizatorów straszliwego

mordu?
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Biografie intymne

W aktach sprawy Ramotowskiego i towarzyszy, oprócz

protoko³ów przes³uchañ œwiadków i podejrzanych znajduj¹

siê te¿ rozmaite pisma i podania, które pozwalaj¹ nam bli¿ej

zapoznaæ siê z g³ównymi (anty)bohaterami opisanych wy-

darzeñ. Moje ustalenia wstêpne, ¿e to byli tacy sobie, zwy-

kli ludzie, opiera³em na danych personalnych z pierwszej

strony protoko³ów przes³uchañ. Ale o niektórych z nich

mo¿emy powiedzieæ wiêcej ni¿ tylko, ile mieli lat, dzieci

i kim byli z zawodu. 

Wkrótce po styczniowych aresztowaniach ¿ony uwiêzio-

nych zaczê³y wysy³aæ pisma do Urzêdu Bezpieczeñstwa

wyjaœniaj¹ce rolê ich zatrzymanych do wyjaœnienia mê¿ów

w pogromie ¯ydów. I w tych elaboratach znajdujemy nie-

kiedy interesuj¹ce, bardziej intymne informacje o podejrza-

nych. Oto na przyk³ad treœæ pisma Ireny Janowskiej, ¿ony

Aleksandra, z 28 stycznia 1949 roku: „w dniu krytycznym

chodzi³a ¿andarmeria niemiecka z Burmistrzem i Wasilew-

skim sekretarzem na czele po domach wypêdzaj¹c

mê¿czyzn do pilnowania ¿ydów, którzy byli ju¿ spêdzeni na

rynku miêdzy innymi weszli do mego domu gdzie zastali

mê¿a i pod surowym rozkazem i groŸby z broni¹ w rêku wy-

pêdzali mê¿a na rynek. M¹¿ pod strachem nie wiedz¹c o co

chodzi obawia³ siê sam gdy¿ za pierwszych Sowietów pra-

cowa³ jako urzêdnik spe³niaj¹c funkcjê inspektora mleczar-

ni”.
120

Janina ¯yluk pisze podanie w sprawie swojego aresz-

towanego mê¿a datowane trzy dni póŸniej: „Mój m¹¿ do

czasu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. pra-

cowa³ jako starszy robotnik przy pobieraniu podatków. Z te-

go tytu³u po przyjœciu niemców w 1941 r. musia³ siê ukry-
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120 GK, SO£ 123/718.



waæ poniewa¿ wszyscy, którzy pracowali z sowietami byli

œcigani i przeœladowani”.
121

Oczywiœcie wszyscy musz¹ z czegoœ ¿yæ, pod sowietami

biurokracja pañstwowa rozros³a siê niepomiernie, no i logicz-

nym mog³o siê wydawaæ ¿onie aresztowanego przez stali-

nowsk¹ bezpiekê, ¿e podkreœlenie zas³ug mê¿a w s³u¿bie so-

wieckiej administracji ul¿y jakoœ jego losowi. Z drugiej strony

ostro¿noœæ nakazywa³a nie konfabulowaæ w tej materii, bo to

sami sowieci (do których w ostatecznej instancji te podania

by³y adresowane) wiedzieli przecie¿ najlepiej, kto z nimi

wspó³pracowa³ i w jakiej roli. Zatem potraktowa³bym te dwie

wzmianki biograficzne jako co najwy¿ej ciekawostkê

i ma³o znacz¹cy detal, gdyby nie dwa dodatkowe wynurzenia,

tym razem od kluczowych postaci jedwabieñskiego dramatu. 

Oddajmy najpierw g³os Karolowi Bardoniowi (przypo-

minam – jedyny oskar¿ony, którego skazano na karê œmier-

ci w procesie Ramotowskiego i towarzyszy): „Po wkrocze-

niu Armij Radzieckiej do woj. Bia³ostockiego i ustalenia

W³adz Radzieckich w paŸdzierniku 1939 roku wróci³em do

reperacji zygarów i dorywczo do 20 kwietnia 1940 roku wy-

konywa³em jusz mi powierzone roboty w mojem fachu 

w N.K.W.D. i innych Urzêdach W³adz Radzieckich. Tu

otwiera³em kasy bo nie by³o kluczy do nich, przerabia³em

zamki, dorabia³em klucze, remontowa³em maszyny do pisa-

nia i. t. d. Od 20 kwietnia 1940 roku zosta³em majstrem ja-

ko mechanik i kierownikiem warsztatu mechanicznego

w M.T.S. Tu remontowa³em traktory ko³owe i g¹sieniczne,

maszyny rolnicze i samochody dla pewnych Ko³kozów i So-

whozów. W tem ¿e oœrodku maszynowem by³em i brygadie-

rem pierwszej brygady monta¿owej i technicznem kontrole-

rem. Jednoczeœnie by³em deputatem gor. sowietu [pod-

kreœlenie moje] miasta Jedwabne, pow. £om¿yñskiego.”
122
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Bardoñ móg³ byæ bardzo dobrym mechanikiem, ale nieza-

le¿nie od posiadanych kwalifikacji zawodowych, aby pia-

stowaæ te wszystkie funkcje musia³ byæ równie¿ uznany

przez sowietów za cz³owieka godnego zaufania.

I wreszcie najbardziej zaskakuj¹ce wynurzenia jednego 

z najwiêkszych z³oczyñców tego dnia, starszego z braci

Laudañskich, Zygmunta. „Do Ministerstwa Sprawiedli-

woœci U. B. P. w Warszawie”, tak zatytu³owane jest jego po-

danie, wys³ane z wiêzienia w Ostro³êce 4 lipca 1949 roku. 

A opisa³ w nim nastêpuj¹cy epizod ze swojej biografii: „kie-

dy nasz teren zosta³ wcielony do BSSR ja w tym czasie

skrywa³em siê ok. 6 miesiêcy przed w³adzamy Sowieckimy.

[...] Ja skrywaj¹cy siê od wysiedlenia w tym czasie nie

uda³em siê do band jakie tworzy³y siê w tym czasie na na-

szym terenie, a uda³em siê z proœb¹ do Generalissimusa Sta-

lina, któr¹ skierowan¹ przez prokuraturê moskiewsk¹ ul

Puszkiñska 15 do N.K.W.D. w Jedwabnem z nakazem 

szerszego rozpatrzenia. Po zbadaniu mnie i przeprowadze-

niu œledztwa w terenie okaza³o siê i¿ nies³usznie by³em na-

ruszony i za zwrot strat zosta³em uwolniony od skrywania

przed wysiedleniem. Po obserwacji mych zapatrywañ

N.K.W.D. w Jedwabnem pozwa³o mnie do wspólnej pracy

w likwidowaniu z³a antyradzieckiego. [Czy¿by Laudañski

by³ jednym z pentiti pu³kownika Misiuriewa?] Wtêczas na-

wi¹za³em kontakt z N.K.W.D. w Jedwabnem – pseud.[oni-

mu] piœmiennie nie podaje. W czasie mego kontaktu aby

praca by³a skuteczna i nie daæ siê zdradziæ reakcji zwierzch-

nictwo moje nakazywa³o mi abym przyj¹³ pozycjê antyra-

dzieck¹ gdy¿ ze strony w³adz by³em ju¿ znany. Otó¿ kiedy

wybuch³a nag³a wojna Sowiecko-niemiecka w 1941 roku

N.K.W.D. nie zd¹¿y³o zniszczyæ wszystkich dokumentów ja

obawiaj¹c siê zupe³nie nie pokazywa³em siê, a¿ podstêpnie

wyœledzi³em [namawiaj¹c m³odszego brata, ¿eby poszed³

pracowaæ do ¿andarmerii niemieckiej i próbowa³ usun¹æ

kompromituj¹ce go dowody], ¿e najwa¿niejsze dokumenty

zosta³y spalone na podwórku N.K.W.D. [...] Czujê siê po-
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krzywdzony o ca³y wyrok gdy¿ zapatrywania moje s¹ inne

jak pos¹dzono, bo kiedy by³em w kontakcie z N.K.W.D.

¿ycie mia³em stale zagro¿one, a obecnie nie przystaj¹c do

rzadnych band reakcyjnych, które przymusowo werbo-

wa³y wyjecha³em z miejsca rodzinnego przystêpuj¹c do pra-

cy zawodowej w Gminnej Spó³dz.[ielni] S.[amopomocy]

Ch.[³opskiej] któr¹ reakcja przeœladowa³a i wstêpój¹c do 

P.P.R. czu³em jak w duchu Demokratycznym poprawi³ siê

mi dobrobyt i uwarzam, ¿e w³aœnie na takich ramionach

mo¿e siê opieraæ nasz ustrój robotniczy. Oœwiadczam, ¿e je-

dynie jako cz³owiek niezrozumiany znalaz³em siê we wiê-

zieniu, bo gdyby opinia moja o przyjaŸni do Zw.[i¹zku]

Radz.[ieckiego] by³a znana to jak nie niemcy to bandy reak-

cyjne zniszczy³y by miê wraz z rodzin¹”. 
123

Uderza nas przy pierwszym czytaniu nieugiêty konfor-

mizm tego cz³owieka, który próbuje antycypowaæ oczeki-

wania wszystkich kolejnych re¿ymów epoki pieców i an-

ga¿uje siê za ka¿dym razem na ca³ego – najpierw jako kon-

fident NKWD, póŸniej morderca ¯ydów, wreszcie wstê-

puj¹c do PPR. Ale te strzêpki ods³oniêtych biografii czte-

rech jedwabieñskich (anty)bohaterów (spoœród dwóch tuzi-

nów najaktywniejszych uczestników morderczego pogromu

¯ydów), którzy okazali siê intymnymi wspó³pracownikami

sowieckich w³adz (zaœ dwóch z nich – Jerzy Laudañski

i Karol Bardoñ – by³o poŸniej szucmanami w niemieckiej

¿andarmerii) ka¿¹ nam siê zastanowiæ nad zjawiskiem

wspó³pracy z okupantem ca³oœciowo, a nie tylko przez pry-

zmat cech charakteru poszczególnych osób. Wrócê do tego

w¹tku w podsumowuj¹cych refleksjach. 

A tu, na zakoñczenie, jeszcze tylko cri de coeur najm³od-

szego Laudañskiego z 1956 roku – tym razem Jerzego, naj-

zagorzalszego mordercy wœród oskar¿onych. Maj¹c metr

osiemdziesi¹t wzrostu by³ na tamte czasy bardzo wysokim i,
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123 GK, SO£ 123/273-274.



jak s¹dzê, pe³nym energii m³odzieñcem. W aktach kontrol-

no-œledczych UB, gdzie podejrzanych opisywano za 

pomoc¹ 34. punktowej charakterystyki, w rubryce „mowa”

odnotowano o Laudañskim „G³oœna Czysta Polska”, pod-

czas gdy w analogicznych ankietach personalnych innych

oskar¿onych czytamy w tej rubryce przewa¿nie „Cicha”.
124

Dlaczego ci¹gle jeszcze siedzê w wiêzieniu, skoro nie

by³em zwolennikiem okupanta tylko najzwyklejszym pa-

triot¹ – zapytuje moralnie zidiocia³y z³oczyñca? „Wobec te-

go, ¿e ja by³em wychowywany w okolicach wzmo¿onych

walk anty¿ydowskich, a w czasie wojny Niemcy masowo

wymordowali tam, tak i w innych miejscowoœciach, ¯ydów,

to czy ja jeden z procesu najm³odszy wiekiem i wychowany

za sanacji muszê ponosiæ karê z ca³¹ surowoœci¹ prawa.

Przecie¿ ja od ³awy szkolnej by³em uczony tylko w jednym

kierunku, nacjonaliŸmie na skutek czego si³¹ rzeczy po-

wsta³a jednokierunkowoœæ to znaczy, ¿e mnie obchodz¹ tyl-

ko za okupacji sprawy zwi¹zane z moim Narodem i Oj-

czyzn¹. Dowodem tego jest to, ¿e nie pozwala³em siê pro-

siæ, gdy zasz³a potrzeba oddania siê dla dobra sprawy swej

OjczyŸnie za okupacji. Zakonspirowa³em siê do podziemnej

organizacji w walce z okupantem jesieni¹ w 1941 roku

w miejscowoœci Porêba nad Bugiem pow [iat]. Ostrów Maz

[owiecka]. Pod nazw¹ Polski Zwi¹zek Powstañczy, gdzie

czynnoœci¹ moj¹ by³o przewo¿enie prasy podziemnej i in-

nych powierzonych mi rzeczy. W 1942 r. w maju gestapo

niemieckie aresztowa³o mnie i osadzi³o w wiêzieniu na Pa-

wiaku z k¹d wywieziono do obozów koncentracyjnych:

Oœwiêcim, Gross-Rosen, Oranienburg, gdzie cierpia³em na

równi z innymi jako Polak – wiêzieñ polityczny przez trzy
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124 Charakterystykê Jerzego Laudañskiego znajdziemy w dokumen-

cie, który nazywa siê „Arkusz informacyjny „dossier” na podejrzanych

o przestêpstwa przeciw Pañstwu,” i jest czêœci¹ sk³adow¹ materia³ów

kontrolno-œledczych Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publiczne-

go w £om¿y (UOP). 



lata. Natomiast po wyzwoleniu nas przez Armiê Radzieck¹

w 1945 roku nie poszed³em œladami tych, którzy wówczas

gardzili zniszczon¹ sw¹ Ojczyzn¹, a upodobali sobie lekkie

¿ycie zachodnie, by w póŸniejszym czasie przybyæ, ale jako

szpieg czy inny dywersant. Ja bez chwili wachañ powró-

ci³em do Kraju zniszczonego, do swego Narodu, dla które-

go ofiarowywa³em swoje m³ode, bo zaledwie dwudziesto-

letnie ¿ycie w walce z okupantem. S¹d jednak nie bra³ pod

uwagê moich w/w dowodów, które daj¹ jasny dowód, ¿e ja

nie by³em pod ¿adnym wzglêdem zwolennikiem okupanta,

a tym bardziej takim, jakim mnie uczyni³o U.B.P.

w £om¿y w œledztwie, na podstawie czego otrzyma³em tak

wysok¹ karê. Po powrocie pracowa³em ca³y czas do aresz-

towania w pañstwowych instytucjach”.
125

Co gorsza, w ja-

kiœ przewrotny sposób mia³ racjê zg³aszaj¹c te pretensje pod

adresem s¹du – bo przecie¿ skazano go z paragrafu o kola-

boracjê z okupantem. A on morduj¹c ¯ydów ani przez

chwilê nie wspó³pracowa³ we w³asnym mniemaniu z ¿ad-

nym okupantem. Wspó³pracowa³, owszem, z w³asnymi

s¹siadami, ale nie za to przecie¿ siedzia³ w wiêzieniu. 

I zwolniono go warunkowo, jako ostatniego ze skazanych

w tym procesie, 18 lutego 1957 roku.
126

88

125 GK, SO£ 123/809.
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Anachronizm

Mord pope³niony na ¯ydach w Jedwabnem wywo³uje

w nas poczucie bezradnoœci i os³upienia. A chc¹c przynaj-

mniej w skromnej mierze to wydarzenie jakoœ oswoiæ przy-

wo³ujemy obraz z przesz³oœci, który sk¹dœ ju¿ znamy i dla-

tego ma dla nas jakiœ sens. I zadajemy sobie pytanie czy aby

masowe mordy w Jedwabnem i Radzi³owie to nie by³ (rów-

nie¿) swoisty anachronizm przynale¿ny do innej epoki? Tak

jakby latem 41 „czerñ” ch³opska, „æma”, zst¹pi³a na ziemiê

ze stron sienkiewiczowskiej Trylogii. 

Oczywiœcie potrzeba by³o z³ego ducha, aby tego potwo-

ra drzemi¹cego w ludziach obudziæ i uruchomiæ. Ale od cza-

sów Chmielnickiego – które w ¿ydowskiej zmitologizowa-

nej pamiêci zakodowane s¹ s³owem Khurban, katastrofa, ja-

ko wzbudzaj¹cy trwogê pierwowzór Szoah – gotowoœæ do

zniszczenia tego, co obce, a w pierwszej kolejnoœci ¯ydów,

nie tylko przetrwa³a na polskiej wsi, ale coraz to by³a mani-

festowana w paroksyzmach gwa³tu. „RzeŸ i rabacja” to

przecie¿ repertuar zachowañ powtarzanych co jakiœ czas

i w XIX i w XX wieku.
127
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127 Oto dla przyk³adu opis wydarzeñ z pocz¹tku XX wieku: „Na wio-

snê 1919 roku wybuch³y we wschodniej czêœci by³ej Galicji Zachodniej

potê¿ne i bestialskie, ch³opskie ruchy anty¿ydowskie, przypominaj¹ce

„rzeŸ i rabacjê”, wzniecon¹ prawie na tym samym terenie na wiosnê

1846 roku przez Jakuba Szelê” – cytujê s³owa nauczycielki, dzia³aczki

i patriotki lokalnej z Kolbuszowej, która ¯ydów bynajmniej specjaln¹

sympati¹ nie darzy. „Zbiera³y siê olbrzymie gromady ch³opów,

mê¿czyzn, kobiet i m³odzie¿y, jeŸdzi³y na furmankach od miasta do mia-

sta uzbrojone w pa³ki, bi³y ¯ydów i rabowa³y ich sklepy oraz domy.” 

„W tamtych czasach Polacy-katolicy”, wyjaœnia dalej autorka, „wie-

rzyli, ¿e ¯ydzi nienawidz¹cy katolików nazywanych „gojami” dodaj¹

trochê dzieciêcej katolickiej krwi do swoich mac [...] Nie wiadomo jak

to wierzenie powsta³o ale by³o i katolickie matki straszy³y nim swoje



W tle, jak s¹dzê, zawsze majaczy³o przekonanie o tym,

¿e ¯ydzi u¿ywaj¹ krwi chrzeœcijañskich dzieci do wyrobu

macy, które przetrwa³o stulecia w stanie nienaruszonym

i bynajmniej nie tylko na tzw. „g³uchej prowincji”. Osta-

tecznie pomówienia o mord rytualny mobilizowa³y b³yska-

wicznie t³umy publicznoœci miejskiej w Polsce do akcji an-

ty¿ydowskich jeszcze i po drugiej wojnie œwiatowej – to by³

przecie¿ mechanizm, który uruchomi³ pogromy w Krakowie

(1945) czy w Kielcach (1946). I nic nie budzi³o wiêkszego

przera¿enia dzia³aczy Komitetów ¯ydowskich, albo miesz-

kañców domu, w którym skupi³y siê po wojnie niedobitki

ludnoœci ¿ydowskiej z jakiejœ miejscowoœci, ni¿ wizyta

w s¹siedztwie zatroskanego rodzica, chrzeœcijanina, poszu-

kuj¹cego zagubionego potomstwa.
128
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krn¹brne dzieci. W Gliniku zasz³o jakieœ znikniêcie dziewczyny i gro-

mada ch³opów napad³a na domy ¿ydowskie, bij¹c a nawet zabi-

jaj¹c ¯ydów, rabuj¹c ich domy i sklepy. Bulwersuj¹ce te wieœci

[¿e ¯ydzi zabili dziewczynê na macê, jak siê nale¿y domyœlaæ] szybko

rozchodzi³y siê wœród mieszkañców wsi na szerokich przestrzeniach

i wywo³a³y olbrzymie i agresywne, niezmiernie okrutne, akcje ch³opskie.

Pocz¹wszy od 1 maja, gromady uzbrojone w pa³ki, siekiery i wid³y i tym

podobne narzêdzia, napada³y na domy ¿ydowskie [...] dokonuj¹c pogro-

mów i wielkich rabunków” [wszystkie podkreœlenia moje] (Halina Du-

dziñska, „Kolbuszowa i kolbuszowianie w okresie narodzin II Rzeczy-

pospolitej Polskiej i walki o ustalenie jej granic”, „Rocznik Kolbuszow-

ski” nr 3, Kolbuszowa, 1994, str. 129).
128 „Ostatnio,” pisa³ w sierpniu 1946 roku przewodnicz¹cy Komitetu

¯ydowskiego w Czêstochowie, Brener, „11-o letnie dziecko chrzeœci-

jañskie ze swoj¹ matk¹ chodzi³o po ulicy Garibaldiego, zamieszka³ej

przez licznych ¯ydów i wskazywa³o dom, w którym mieli go rzekomo

¯ydzi wiêziæ przez dwie doby. Tym razem chrzeœcijañscy s¹siedzi domu

wykpili ch³opca i wypêdzili [...] Aczkolwiek niebezpieczeñstwo niemal

ju¿ minê³o, a umys³y zaczynaj¹ siê uspakajaæ, wydarzenie to odbi³o siê

fatalnie na naszym osiedlu. Zaczêto szybko likwidowaæ mieszkania, in-

teresy, warsztaty pracy i uciekaæ. Dok¹d? Nikt nie wie i nie daje jasnej

odpowiedzi” (G³os Bundu, no. 1, Warszawa, sierpieñ 1946). Porównaj

tak¿e, Upiorna dekada, op. cit., str. 104, 105.



W literaturze przedmiotu mnóstwo napisano na temat

œcis³ych powi¹zañ miêdzy Zag³ad¹ a nowoczesnoœci¹. Wie-

my œwietnie, ¿e do zamordowania milionów ludzi potrzeb-

na jest sprawna biurokracja i (wzglêdnie) zaawansowana

technologia. Wszelako mord jedwabieñskich ¯ydów ujaw-

nia jeszcze inny, g³êboki, jeœli tak mo¿na powiedzieæ, przed-

nowoczesny, archaiczny, wymiar ca³ego przedsiêwziecia. 

I nie tylko motywacje bezpoœrednich morderców mam na

myœli – bo przecie¿ ch³opi z ³om¿yñskiego, nawet jeœli by-

liby na ni¹ podatni, nie mieli czasu ulec propagandzie nazi-

stowskiej – ale tak¿e prymitywne, odwiecznie te same, me-

tody i narzêdzia zbrodni: a wiêc kamienie, kije, „¿elazo”,

ogieñ i wodê; jak równie¿ swoisty brak organizacji. Trudno

o bardziej przekonuj¹c¹ ilustracjê, ¿e o Zag³adzie na-

le¿y myœleæ równoczeœnie na dwa sposoby. Z jednej strony

trzeba j¹ umieæ opowiedzieæ jako system, który funkcjono-

wa³ wedle z góry u³o¿onego (choæ ulegaj¹cego ci¹g³ym mo-

dyfikacjom) planu. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e by³a to równie¿

(a mo¿e przede wszystkim?) mozaika, na któr¹ sk³ada³y siê

oddzielne epizody, improwizacje lokalnych kacyków,

a tak¿e niewymuszone odruchy i zachowania ze strony oto-

czenia.
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Co zosta³o zapamiêtane?

Jeden z klasyków wspó³czesnej literatury hebrajskiej,

Aharon Appelfeld, pojecha³ w 1996 roku do ma³ej mieœciny

po³o¿onej 20 kilometrów od Czerniowic, w której siê wy-

chowa³ i w której latem 1941 roku zamordowano jego

matkê. Osiem i pó³ lat tam spêdzonego dzieciñstwa dostar-

czy³o mu wra¿eñ na 30 ksi¹¿ek, które napisa³ w swej przy-

branej ojczyŸnie, Izraelu. „Nie ma dnia”, pisze we wspo-

mnieniu z tej podró¿y, „abym myœl¹ nie wraca³ do domu”.

Tak wiêc i w 50 lat póŸniej uroda i swojskoœæ okolicy ewo-

kowa³a beztrosk¹ pamiêæ ¿ycia wœród bliskich. „I kto móg³

przypuszczaæ, ¿e w tym miasteczku, w sobotê, w nasze sza-

basowe œwiêto, 62 istoty ludzkie, g³ównie kobiety i dzieci,

padn¹ ofiar¹ wide³ i kuchennych no¿y [podkreœlenie moje],

i ¿e ja, poniewa¿ akurat by³em w tylnej izbie, zdo³am uciec

i ukryæ siê w polu kukurydzy”. 
129

Kiedy zapyta³ zebran¹ wokó³ obcych przybyszów

grupkê mieszkañców (bo by³ tam z ¿on¹ i w towarzystwie

dokumentalistów, którzy filmowali jego wizytê), gdzie jest

mogi³a ¯ydów zamordowanych w czasie wojny, nikt, zda-

wa³o siê, nic nie umia³ na ten temat powiedzieæ. Dopiero po

pewnym czasie, kiedy wyjawi³, ¿e jako dziecko tu mieszka³

i kiedy siê okaza³o, ¿e ktoœ z obecnych chodzi³ z nim do

szko³y – „wysoki ch³op podszed³ bli¿ej i miejscowi ludzie

objaœnili mu o co siê pytam. A on, jakby w jakimœ sta-

roœwieckim obrz¹dku, podniós³ rêkê i wskaza³: to by³o tam

na wzgórzu. Nasta³a cisza, a potem nag³y zalew mowy, któ-

rej nie rozumia³em. Okaza³o siê, ¿e to, co miejscowi

usi³owali przede mn¹ ukryæ, by³o œwietnie wszystkim wia-

dome. Nawet i dzieciom. Kiedy spyta³em kilkoro ma³ych
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129 „The New Yorker”, 23 XI 1998, „Buried Homeland”, str. 51-52.



dzieci, które przygl¹da³y siê nam spod p³otu, gdzie s¹ groby

¿ydowskie, natychmiast podnios³y r¹czki i pokaza³y”. 

I poszli wszyscy razem na to wzgórze, a¿ wreszcie jeden

z ch³opów powiedzia³ „»Tu jest mogi³a”, wskazuj¹c na nie za-

orane pole. „Czy na pewno?”, spyta³em. „Sam ich grzeba³em”,

odpowiedzia³. I doda³: „mia³em wtedy 16 lat«”. 
130

Podobnie jak Appelfeld odszuka³ po pó³ wieku grób swo-

jej matki niedaleko rodzinnej wioski, inny pisarz, Henryk

Grynberg, odnalaz³ zakopany w ziemi szkielet ojca zabitego

wiosn¹ 1944 roku obok leœnej kryjowki, w której ukrywa³ siê

z rodzin¹. Okoliczna wieœ dok³adnie wiedzia³a, kto, kiedy,

gdzie i z jakiego powodu zamordowa³ Grynberga i w którym

miejscu zakopane jest cia³o. Publicznoœæ filmowa w Polsce,

która obejrza³a dokument Paw³a £oziñskiego pt. „Miejsce

urodzenia”, mog³a siê o tym przekonaæ na w³asne oczy.

Oczywiœcie ca³a ludnoœæ Jedwabnego do dziœ wie dok³adnie,

co siê wydarzy³o w ich mieœcie 10 lipca 1941 roku.

I dlatego myœlê, ¿e szczegó³owa pamiêæ o tej epoce prze-

chowana jest w ka¿dej miejscowoœci, w której wymordowa-

no ¯ydów. Na szczêœcie – bo có¿ za moralne œwiadectwo

wystawiliby sobie mimowolni œwiadkowie nieludzkiej tra-

gedii puszczaj¹c j¹ w zapomnienie. I na nieszczêœcie – bo

jak¿e czêsto ludnoœæ miejscowa by³a nie tylko œwiadkiem

tej tragedii, ale i mia³a w niej swój udzia³. Nie umiem sobie

inaczej wyt³umaczyæ powszechnego zjawiska po wojnie, ja-

kim by³ strach przed ujawnieniem, ¿e podczas wojny ukry-

wali ¯ydów, ze strony tych, którym dzisiaj przydajemy mia-

no „Sprawiedliwych Wœród Narodów Œwiata”. 

A ¿e mieli siê czego baæ dowiadujemy siê równie¿

z ust bohaterów opowiedzianej tu historii jedwa-

bieñskich ¯ydów: „Ja Wyrzykowski Aleksander wraz ze

swoj¹ ¿on¹ Antonin¹ pragniemy z³o¿yæ nastêpuj¹ce

oœwiadczenie”... Szczegó³owego opisu okolicznoœci,
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130 Ibid., str. 54.



w jakich Wyrzykowscy ukrywali Wasersztajna i pozo-

sta³¹ szóstkê ¯ydów podczas okupacji, nie bêdê ju¿ przy-

tacza³. Ale co im siê przytrafi³o po wyzwoleniu na-

le¿y jeszcze do naszego tematu: 

„Kiedy przysz³a Armia Radziecka ci mêczennicy wy-

szli na wolnoœæ, poubieraliœmy ich jak mogliœmy. Ten któ-

ry by³ pierwszy to poszed³ do swojego domu, ale rodzina

zginê³a wiêc on przychodzi³ do nas jeœæ, reszta posz³a do

swoich miejsc. Pewnej niedzieli w nocy zauwa¿y³em, ¿e

idzie partyzantka i rozmawiaj¹, ¿e zajdziemy dziœ

i za³atwimy z tym ¯ydem, a drugi ¿e wszystkich jednej no-

cy zastrzel¹. Od tej pory ten ¯yd nocowa³ na polu w dole

po kartoflach, da³em mu poduszkê i swoje palto. Posz³em

do tej reszty i ich ostrzeg³em co im grozi. Oni zaczêli siê

ukrywaæ. Te dwie dziewczyny, które by³y ich narzeczony-

mi, partyzantka do nich nic nie mia³a i im bandyci przyka-

zali, ¿eby oni nic nie mówi³y swoim narzeczonym o ich

przyjœciu to oni przyjd¹ po resztê. Tej samej nocy przyszli

do nas po ¯yda, ¿eby go oddaæ to go zabij¹ i wiêcej nam

ju¿ dokuczaæ nie bêd¹. ¯ona moja powiedzia³a,

¿e mê¿a nie ma bo poszed³ do siostry, a ¯yd pojecha³ do

£om¿y i nie wróci³. Wtedy zaczêli j¹ biæ tak, ¿e nie

mia³a bia³ego cia³a na sobie tylko czarne. Zabrali co lep-

szego z domu i kazali siê odwieŸæ. Zawioz³a ich pod Je-

dwabne. Wróci³a a ¯yd ju¿ wyszed³ z kryjowki i zobaczy³

¿e jest pobita. PóŸniej po jakimœ czasie przyszed³ drugi

¯yd Janek Kubrzañski, porozmawialiœmy i postanowi-

liœmy wiaæ z tego miejsca. Zamieszkaliœmy w £om¿y.

¯ona zostawi³a swoje dziecko ma³e przy rodzicach.

Z £om¿y przeprowadziliœmy siê do Bia³egostoku, gdy¿

w £om¿y te¿ nie byliœmy pewni swego ¿ycia. [...] W 1946

przeprowadziliœmy siê do Bielska Podlaskiego. Po paru la-

tach te¿ wyda³o siê i zmuszeni byliœmy opuœciæ Bielsk

Podlaski.” Tak wiêc stygmat za to, ¿e pomagali ¯ydom

w czasie wojny, przylgn¹³ do Wyrzykowskich ci¹gn¹c siê

za nimi z miejsca na miejsce i, jak siê okaza³o, równie¿
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z pokolenia na pokolenie
131

– jeszcze synowi bratanka, któ-

ry nie zmieni³ miejsca zamieszkania, koledzy z Jedwabne-

go wymyœlali od ¯ydów.
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131 2 maja 1962 roku Jaros³aw Karwowski, bratanek pañstwa Wy-

rzykowskich, zanotowa³ tê relacjê w Milanówku (¯IH, 301/5825). An-

tonina Wyrzykowska uciek³a w koñcu za ocean i zamieszka³a w Chica-

go (rozmowa, paŸdziernik 1999 roku).



Odpowiedzialnoœæ zbiorowa

O mechanizmach stosowanych przez nazistów w celu

„ostatecznego rozwi¹zania” problemu ¿ydowskiego wiado-

mo stosunkowo du¿o zarówno z podstawowej pracy Raula

Hilberga czy studiów ca³ej plejady historyków, jak równie¿

z olbrzymiej literatury pamiêtnikarskiej. I choæ, jak s¹dzê,

samo zjawisko pozostanie wyzwaniem i tajemnic¹ na za-

wsze, to ustaleñ faktycznych jest du¿o i bêdzie coraz wiecej.

Wiemy wiêc na przyk³ad, ¿e specjalne oddzia³y SS (Einsat-

zgruppen), ¿andarmeria i administracja niemiecka, które or-

ganizowa³y Szoah, nie wymusza³y na ludnoœci miejscowej

uczestnictwa w bezpoœrednim procesie mordowania ¯ydów.

Zezwalano i tolerowano, a nawet zachêcano do krwawych

pogromów, szczególnie po rozpoczêciu kampanii rosyjskiej

– jest w tej sprawie nawet dyrektywa ówczesnego szefa

G³ównego Urzêdu Bezpieczeñstwa Rzeszy, Reinharda Heyd-

richa.
132

Wydawano rozliczne zakazy. Nie wolno by³o, jak

wiemy, na terenie okupowanej Polski, pod kar¹ œmierci,

¯ydom pomagaæ. Ale nikogo nie zmuszano do uœmiercania

¯ydów – pomijaj¹c oczywiœcie wybryki szczególnie wy-

myœlnych sadystów i rozliczne obozy, gdzie wiêŸniowie

niejednokrotnie zabijali siê nawzajem, przymuszeni do tego

przez swoich drêczycieli. Innymi s³owy, tak zwana ludnoœæ

miejscowa, bezpoœrednio bior¹ca udzia³ w mordowaniu

¯ydów, robi³a to na w³asne ¿yczenie.

Czy aby tutaj nie kryje siê wa¿na cz¹stka odpowiedzi na

pytanie trapi¹ce polsk¹ opiniê publiczn¹: dlaczego ¯ydzi

maj¹ do Polaków tak trwa³y uraz, zdawa³oby siê g³êbiej za-

korzeniony ni¿ do samych Niemców, którzy przecie¿ byli
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pomys³odawcami, inicjatorami i g³ównymi wykonawcami

Zag³ady? Ale jeœli w zbiorowej pamiêci ¯ydów, s¹siedzi-

-Polacy w rozlicznych miejscowoœciach mordowali ich

z w³asnej nieprzymuszonej woli – nie zaœ na rozkaz, stano-

wi¹c czêœæ zorganizowanej formacji mundurowej (a wiêc

dzia³aj¹c, z pozoru przynajmniej, pod przymusem) – to czy¿

nie s¹ za te czyny, w odbiorze ofiary, jakoœ szczególnie od-

powiedzialni? Bo przecie¿ cz³owiek w mundurze, który nas

zabija, jest w jakimœ stopniu przynajmniej funkcjonariu-

szem pañstwowym; cywil w tej roli natomiast jest ju¿ tylko

morderc¹.

Polacy robili ¯ydom w czasie wojny, na ochotnika

zreszt¹, wiele ró¿nych rzeczy. Nie idzie przecie¿ tylko

o bezpoœrednie akty zabójstwa. Przypomnijmy sobie kilka

pañ z warszawskiej cukierni opisanych we wspomnieniach

Micha³a G³owiñskiego, które pilnie próbowa³y ustaliæ czy

pozostawiony na kwadrans przy bocznym stoliku malec nie

jest aby ¯ydem, choæ wcale nie musia³y tego robiæ

i mog³y najzwyczajniej jego chwilow¹ obecnoœæ w kawia-

rence zignorowaæ.
133

Miêdzy tym epizodem a Jedwabnem

mieœci siê ca³y wachlarz okupacyjnych zetkniêæ Polaków

i ¯ydów, które potencjalnie mia³y zabójcze konsekwencje

dla tych ostatnich.

Zastanawiaj¹c siê nad t¹ epok¹ musimy oczywiœcie pa-

miêtaæ, ¿e nie ma czegoœ takiego jak wina zbiorowa, i ¿e za

zabójstwo odpowiedzialny jest tylko morderca. Ale narzuca

siê potrzeba refleksji na temat tego, co czyni nas – nas jako

cz³onków zbiorowoœci, która ma odrêbn¹ podmiotowoœæ

i do której przynale¿ymy, poniewa¿ poczuwamy siê z ni¹ do

wspólnoty – zdolnymi do takich czynów? Czy jako zbioro-

woœæ z³¹czona autentycznie prze¿ywan¹ wiêzi¹ duchow¹,

która daje nam tytu³ do odczuwania wspólnoty losów –
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myœlê o dumie narodowej i poczuciu to¿samoœci zakorze-

nionych w doœwiadczeniu historycznym wielu pokoleñ –

nie jesteœmy równie¿ odpowiedzialni za dokonania hanieb-

ne przodków i wspó³ziomków? Innymi s³owy, czy mo¿emy

sobie z toku dziejów dowolnie wybieraæ schedê, do której

siê poczuwamy og³aszaj¹c, ¿e „to jest Polska w³aœnie”? Czy

m³ody Niemiec na przyk³ad, zastanawiaj¹c siê dzisiaj co

znaczy dla niego byæ Niemcem, mo¿e po prostu zignorowaæ

dwanaœcie lat (1933-1945) historii w³asnego kraju? 

A jeœli nawet wybiórczoœæ jest w takim procesie docho-

dzenia w³asnej to¿samoœci nieunikniona (z natury rzeczy,

nie mo¿na przecie¿ „wszystkiego” wpisaæ w obraz w³asny

ju¿ choæby dlatego, ¿e nikt nie wie o „wszystkim” i w ogó-

le „wszystkiego”, przy najlepszych nawet chêciach, nie da

siê zapamiêtaæ), to czy tak wytworzony obraz to¿samoœci

zbiorowej – po to, aby zachowaæ autentycznoœæ – nie musi

byæ zawsze otwarty na próbê jakoœci, któr¹ ka¿dy mo¿e

zarz¹dziæ zadaj¹c pytanie: a jak siê takie to a takie zdarze-

nie, ci¹g zdarzeñ, epoka, wpisuj¹ w proponowany obraz? 

Ka¿dy z nas przynale¿y do jakiejœ zbiorowoœci, a w³aœci-

wie do wielu naraz. Jestem Polakiem, mam krewnych, je-

stem stolarzem, adwokatem, albo ziemianinem. I wszystko

to razem sk³ada siê na moj¹ to¿samoœæ – przynale¿noœæ do

korporacji zawodowej, okreœlonej rodziny, warstwy

spo³ecznej, czy narodowoœci. Ale i na odwrót. Bo choæ

cz³owiek ¿yje i robi to, co robi na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ

i na w³asny rachunek, to czyny nasze i zaniechania sk³adaj¹

siê (dodaj¹c do dzia³añ wielu innych ludzi) na wspóln¹ tra-

dycjê, ojcowiznê, przechowywan¹ i kszta³towan¹ póŸniej

w zbiorowej pamiêci. 

Czyny odbiegaj¹ce od normy szczególnie chêtnie wcie-

lamy do kanonu to¿samoœci zbiorowej. I choæ to tylko Fry-

deryk, Jan, czy Miko³aj dokonywali swoich niezwyk³ych

czynów, to s¹ oni przecie¿ tak¿e i „nasi”. A wiêc muzyka

polska, zupe³nie s³usznie zreszt¹, dumna jest ze swojego

Chopina, nauka z Kopernika, zaœ przedmurzem chrzeœci-
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jañstwa mieni siê Polska, miêdzy innymi, dziêki zwyciê-

stwu Sobieskiego pod Wiedniem. I w tym sensie nie po-

pe³nimy nadu¿ycia zadaj¹c pytanie, czy to, co zrobili Jurek

(jak o nim pisa³ Szmul Wasersztajn) Laudañski i Karolak –

poprzez skrajne, niezwyk³e czyny, które pope³nili – an-

ga¿uje nasz¹ to¿samoœæ zbiorow¹? 

Pytanie moje jest oczywiœcie retoryczne, bo œwietnie ro-

zumiemy, ¿e tego rodzaju masowe zabójstwo dotyczy nas

wszystkich. Wystarczy przypomnieæ gwa³town¹ publiczn¹

dyskusjê, któr¹ wywo³a³ swego czasu Micha³ Cichy arty-

ku³em w Gazecie Wyborczej wspominaj¹c morderstwo po-

pe³nione na ¯ydach przez oddzia³ powstañczy w Warszawie

podczas Powstania.
134

Z takiej a nie innej reakcji spo³ecznej

jawnie wynika, ¿e dzia³ania owej grupki zdemoralizowa-

nych m³odych ludzi przed pó³ wiekiem, jako ¿ywo dotycz¹

i obchodz¹ równie¿ Polaków dzisiaj. A przecie¿ skala i oko-

licznoœci jedwabieñskiego mordu nie dadz¹ siê porównaæ

z niczym, co wiemy na temat stosunków polsko-¿ydow-

skich podczas okupacji!
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Nowe podejœcie do Ÿróde³

Zbrodnia na ¯ydach 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem

otwiera na nowo historiografiê doœwiadczeñ polskiego

spo³eczeñstwa podczas drugiej wojny œwiatowej. Œrodki

uspokajaj¹ce, które nam od przesz³o pó³ wieku podawali hi-

storycy, publicyœci i dziennikarze – ¿e, mianowicie, ¯ydów

na terenie Polski mordowali wy³¹cznie Niemcy przy udzia-

le, ewentualnie, jakichœ formacji policji pomocniczej, na

które sk³adali siê £otysze, Ukraiñcy czy inni Ka³mucy, nie

mówi¹c, naturalnie, o etatowym „ch³opcu do bicia”, od któ-

rego ³atwo siê wszystkim od¿egnaæ, skoro reprezentuje, jak

powszechnie wiadomo, nieliczny margines obecny

w ka¿dym spo³eczeñstwie (mam na myœli naturalnie tzw.

„szmalcowników”) – nale¿y od³o¿yæ do lamusa. Otwarcie

w tym duchu zagadnienia stosunków polsko-¿ydowskich

ka¿e nam przemyœleæ na nowo olbrzymi¹ problematykê wo-

jennej i powojennej historii Polski. 

Jeœli chodzi o warsztat historyka epoki pieców oznacza

to, w moim mniemaniu, koniecznoœæ radykalnej zmiany po-

dejœcia do Ÿróde³. Nasza postawa wyjœciowa do ka¿dego

przekazu pochodz¹cego od niedosz³ych ofiar Holokaustu

powinna siê zmieniæ z w¹tpi¹cej na afirmuj¹c¹. Po prostu

dlatego, ¿e przyjmuj¹c do wiadomoœci, i¿ to, co podane

w tekœcie takiego przekazu, rzeczywiœcie siê wydarzy³o

i ¿e gotowi jesteœmy uznaæ b³¹d takiej oceny dopiero wtedy,

kiedy znajdziemy po temu przekonuj¹ce dowody – oszczê-

dzimy sobie znacznie wiêcej b³êdów ni¿ te, które pope³ni-

liœmy zajmuj¹c postawê odwrotn¹. 

Wypowiadam ten s¹d wnioskuj¹c po czêœci z mego

w³asnego dotychczasowego traktowania Ÿróde³, które spra-

wi³o, jak ju¿ pisa³em, ¿e zajê³o mi cztery lata, zanim zrozu-

mia³em relacjê Wasersztajna. Ale podobny wniosek nasuwa

siê równie¿ po odnotowaniu ogromnych braków polskiej hi-
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storiografii, w której przesz³o 50 lat po wojnie ci¹gle nie ma

prac na podstawowy temat, jakim jest udzia³ etnicznie pol-

skiej ludnoœci w zag³adzie polskich ¯ydów. A informacji

traktuj¹cych o tym jest przecie¿ pod dostatkiem. W samym

¯IH-u mo¿na przeczytaæ przesz³o siedem tysiêcy œwiadectw

zebranych od razu po wojnie, w których uratowani z po¿ogi

¯ydzi opowiadaj¹, co im siê wydarzy³o. Jeœli chodzi o treœæ

tych przekazów na temat nas interesuj¹cy, powiem tylko,

¿e wybór Ten jest z Ojczyzny mojej..., opublikowany swego

czasu drukiem, nie daje nawet w przybli¿eniu wiernego ob-

razu zawartoœci ca³ej kolekcji.

Ale nie tylko nasze dotychczasowe niedoci¹gniêcia pro-

fesjonalne („nas” jako historyków tego okresu) s¹ dobrym

powodem, aby zmieniæ podejœcie do oceny Ÿróde³. Ten im-

peratyw metodologiczny wynika równie¿, i niezale¿nie,

z immanentnych cech œwiadectw o zag³adzie polskich

¯ydów. Bo przecie¿ wszystko co wiemy na ten temat –

przez sam fakt, ¿e zosta³o opowiedziane – nie jest reprezen-

tatywn¹ próbk¹ ¿ydowskiego losu. To s¹ wszystko opo-

wieœci przez ró¿owe okulary, z happy endem, od tych, któ-

rzy prze¿yli. Nawet relacje niedokoñczone – od tych, którzy

nie do¿yli koñca wojny i pozostawili tylko fragmenty nota-

tek – s¹ przecie¿ prowadzone tylko dopóty, dopóki autorom

udaje siê szczêœliwie unikn¹æ œmierci. O samym dnie,

o ostatniej zdradzie, której padli ofiar¹, o drodze krzy¿owej

dziewiêædziesiêciu procent przedwojennego polskiego

¿ydowstwa, nie wiemy ju¿ nic. I dlatego powinniœmy trak-

towaæ dos³ownie strzêpki informacji, którymi dysponujemy,

zdaj¹c sobie sprawê, ¿e prawda o zag³adzie spo³ecznoœci

¿ydowskiej mo¿e byæ tylko tragiczniejsza ni¿ nasze o niej

wyobra¿enie na podstawie relacji tych, którzy prze¿yli.
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Czy mo¿na byæ równoczeœnie

przeœladowc¹ i ofiar¹?

Wojna w ¿yciu ka¿dego spo³eczeñstwa odgrywa rolê mi-

totwórcz¹. Nie musimy siê rozwodziæ nad donios³oœci¹

symboliki martyrologii narodowej, zakorzenionej w doœ-

wiadczeniu drugiej wojny œwiatowej, dla samoœwiadomoœci

polskiego spo³eczeñstwa. Spór o wymowê Oœwiêcimia –

w podtekœcie: niepokój, ¿e ¯ydzi ogromem swojego cierpie-

nia przes³oni¹ wojenn¹ martyrologiê Polaków – to tylko nie-

winne przedbiegi w porównaniu z wysi³kiem niezbêdnym,

aby ogarn¹æ ca³okszta³t stosunków polsko-¿ydowskich

w czasie okupacji.
135

Bo Jedwabne, choæ to mo¿e najwiêkszy

jednorazowy mord pope³niony przez Polaków na ¯ydach –

nie by³o zjawiskiem odosobnionym. Zaœ w œlad za Jedwab-

nem pojawia siê metahistoryczne pytanie: czy mo¿na byæ

równoczeœnie przeœladowc¹ i ofiar¹, czy mo¿na równo-

czeœnie cierpieæ i zadawaæ cierpienia?

OdpowiedŸ na to pytanie w epoce postmodernizmu jest

bardzo prosta – oczywiœcie mo¿na; co wiêcej, ju¿ kiedyœ zo-

sta³a udzielona w odniesieniu do drugiej wojny œwiatowej.

Kiedy Alianci zajêli terytorium Niemiec i odkryli obozy

koncentracyjne, to w ramach denazyfikacji wiedzê o horro-

rze nazistowskich przeœladowañ zaczêli natychmiast upo-

wszechniaæ wœród miejscowej ludnoœci. Reakcja niemiec-

kiej opinii publicznej by³a nieoczekiwana: Armes Deutsch-

land, biedne Niemcy!
136

Jeœli to, co zrobili naziœci i co nam
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teraz pokazuj¹ rzeczywiœcie mia³o miejsce, to œwiat z niena-

wiœci¹ przeciwko nam siê obróci. W ten przede wszystkim

sposób rezonowa³o w spo³eczeñstwie niemieckim upo-

wszechnienie wiedzy o zbrodniach pope³nionych przez

Niemców w okresie hitlerowskim. Zrodzi³o siê wœród nich

przekonanie, ¿e oni te¿ byli ofiarami nazizmu i Hitlera. Jak

widaæ bardzo ³atwo by³o dodaæ Niemcom wiarê, ¿e s¹

ofiar¹, do trudnej do uniesienia konstatacji, ¿e byli w tym

konflikcie przeœladowc¹. 

Problem wspó³istnienia statusu ofiary i przeœladowcy nie

jest bynaj-mniej unikalny dla okresu drugiej wojny œwiato-

wej. „Na tym m.in. polega problem Polaków z komuni-

zmem. Nie wszystko – a raczej bardzo ma³o – da siê bo-

wiem objaœniæ stwierdzeniami o „obcych”, o „¯ydach”,

o „agentach NKWD”, o „janczarach” czy o „zdrajcach”. Po-

lacy wystêpowali w roli ofiar i katów, zarz¹dców i kleines

parteigenossen, zwolenników i przeciwników, tych, którzy

skorzystali i tych, którzy stracili, tych, którzy opierali siê

(w s³owach lub czynach) i tych, którzy na nich donosili.

Stan taki trwa³ ponad cztery dziesiêciolecia, a wiêc przez

¿ycie kilku pokoleñ, zaœ po jednej i po drugiej stronie

by³y miliony Polaków. I doprawdy trudno dziœ powiedzieæ

z ca³¹ pewnoœci¹, po której by³o ich wiêcej”.
137

Ale takie nak³adanie siê na siebie sprzecznych ocen

mo¿e byæ bardzo trudne, co ³atwo zaobserwowaæ na
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przyk³adzie ostatniej publicznej kontrowersji w Niemczech

dotycz¹cej wystawy fotograficznej ilustruj¹cej aktywn¹ rolê

Wehrmachtu w mordowaniu ludnoœci cywilnej na froncie

wschodnim. Bo zwyczajne wojsko mia³o w spo³ecznym od-

biorze opiniê instytucji, która jednak nie bra³a udzia³u w na-

zistowskiej zbrodni mordowania ¯ydów. (Oczywiœcie histo-

rycy niemieccy od dawna wiedzieli i pisali jak by³o na-

prawdê). Czy opinia publiczna w Polsce gotowa jest g³êboko

osadzon¹ wiedzê o martyrologii spo³eczeñstwa podczas dru-

giej wojny, opart¹ na straszliwych doœwiadczeniach wiêk-

szoœci polskich rodzin, poszerzyæ o wiedzê na temat cierpieñ

zadawanych wówczas przez Polaków ¯ydom? Nie umiem

odpowiedzieæ na to pytanie. Chwilowo po prostu odnotowaæ

wypada, ¿e przekonanie, i¿ jest siê ofiar¹ ³atwiej sobie przy-

swoiæ, ni¿ uznaæ odpowiedzialnoœæ za pope³nione zbrodnie. 

Wœród ¯ydów, którzy znaleŸli siê w obozach przesie-

dleñczych na terenie Niemiec – jak wiemy ¯ydzi uciekali

z Polski do tych obozów jeszcze przez kilka powojennych lat

– powtarzano sentencjonalnie: Niemcy nam nigdy nie wy-

bacz¹ tego, co nam zrobili. Zastanawiam siê czy zamiast po-

wtarzaæ sobie jak to Berman z Mincem zaw³adnêli Polsk¹

w 1945 roku, i t³umaczyæ pogrom kielecki prowokacj¹ UB,

nie nale¿y tej samej diagnozy zastosowaæ dla zrozumienia zja-

wiska powojennego antysemityzmu w Polsce. 

Niechêæ do ¯ydów by³a wówczas w Polsce rozpowszech-

niona i pe³na agresji, bardziej przedrefleksyjna ni¿ wywie-

dziona z ch³odnej analizy nowej sytuacji politycznej. Co nam

pozwala tak s¹dziæ? WeŸmy na przyk³ad pod rozwagê zjawi-

sko o szerokim oddŸwiêku spo³ecznym, nie ¿aden jednostko-

wy epizod czy zas³yszan¹ rozmowê, ale zbiorowe i dobro-

wolne dzia³ania klasy robotniczej. W pracy Ÿród³owej pt.

Strajki robotnicze w Polsce w latach 1945-1948 opublikowa-

nej w 1999 roku – a wiêc napisanej w oparciu o solidn¹ kwe-

rendê dostêpnych ju¿ badaczom archiwaliów – m³ody histo-

ryk skrupulatnie odnotowa³ wszystkie fale protestów robot-

niczych w tym okresie. A du¿o siê wtedy w Polsce dzia³o. Li-
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kwidowano stopniowo niezale¿ne organizacje spo³eczne,

zwi¹zki zawodowe, partie polityczne o wielkich tradycjach –

PPS Zygmunta ¯u³awskiego, czy PSL z Miko³ajczykiem,

Mierzw¹ i Korboñskim. Okazuje siê, ¿e przez ca³y ten czas

tylko jeden raz klasa robotnicza zatrzyma³a maszyny

i od³o¿y³a narzêdzia przystêpuj¹c do strajków pod has³ami

nie dotycz¹cymi spraw œciœle bytowych – w proteœcie prze-

ciwko fingowaniu i og³aszaniu w prasie rzekomych petycji

za³óg robotniczych wyra¿aj¹cych oburzenie z powodu po-

gromu w Kielcach! Proletariacka £ódŸ, tak jak w 1905 roku,

i tym razem by³a w awangardzie: „10 lipca [to jakiœ feralny

dzieñ ten 10 lipca!] w szeregu ³ódzkich fabryk zorganizowa-

no wiece dla potêpienia sprawców pogromu kieleckiego.

Uchwalone rezolucje podpisywano niechêtnie. Pomimo tego

nastêpnego dnia zosta³y one opublikowane przez prasê. Wy-

wo³a³o to strajki protestacyjne, jako pierwsi zaprotestowali

robotnicy z »£ódzkiej Fabryki Nici« oraz zak³adów Sche-

ibler i Grohman, do których do³¹czyli pracownicy fabryk

Buhle, Zimmermann, »Warta«, »Tempo Rasik«, Hofrichter,

Gampe i Albrecht, Gutman, Dietzel, Radziejewski, Wejrach,

Kinderman, »Wólczanka«, oraz dwu szwalni. Poczatkowo

¿¹dano sprostowania nieprawdziwej informacji, z czasem

pojawi³ siê postulat zwolnienia skazanych w procesie kielec-

kim. Protesty mia³y burzliwy przebieg, dochodzi³o do aktów

przemocy wobec osób nawo³uj¹cych do podjêcia pracy. [...]

Tego typu reakcje robotników nie by³y w skali kraju czymœ

wyj¹tkowym. Za³ogi wielu fabryk odmówi³y uchwalenia re-

zolucji potêpiaj¹cych sprawców pogromu, w Lublinie w cza-

sie wiecu 1500 kolejarzy w tej sprawie wznoszono okrzyki

»precz z ¯ydami«, »przyjechali broniæ ¯ydów, hañba«,

»Bierut nie odwa¿y siê ich skazaæ na œmieræ«, »Wilno

i Lwów musz¹ byæ nasze«”. 
138
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138 £ukasz Kamiñski, Strajki robotnicze w Polsce w latach 1945-

1948, Wroc³aw, GAIT Wydawnictwo s. c., 1999, str. 46.



Wiele by³o wówczas nadarzaj¹cych siê okazji, aby zapro-

testowaæ przeciwko przejmowaniu w³adzy przez komuni-

stów, wszelako tego rodzaju motywacji politycznej tej aku-

rat fali strajków nie mo¿na przypisaæ. Ale jeœli strajki po po-

gromie kieleckim s¹ niezrozumia³e jako protest przeciwko

wyimaginowanej „¿ydokomunie”, to daj¹ siê za to doskona-

le wyt³umaczyæ jako protest przeciwko temu, ¿e w powo-

jennej Polsce nie mo¿na siê porachowaæ z mordercami bez-

bronnych chrzeœcijañskich dzieci.
139

Dlaczego Wyrzykowscy musieli uciekaæ ze swojego go-

spodarstwa? „Herszek, to ty ¿yjesz?”, powtarzali z niedo-

wierzaniem i pogardliw¹ groŸb¹ w g³osie znajomi Polacy

z Jedwabnego na widok Herszla Piekarza, kiedy wróci³

z leœnej kryjówki.
140

Te reakcje nie mia³y oczywiœcie nic

wspólnego z ¿ydokomun¹ i przejmowaniem w³adzy w Pol-

106

139 A jednak trudno mi siê powstrzymaæ od przytoczenia krótkiego

dialogu pods³uchanego przez rann¹ ¯ydówkê w Krakowie podczas po-

gromu w sierpniu 1945 roku: „W karetce pogotowia s³ysza³am uwagi

sanitariusza i ¿o³nierza eskortuj¹cego, którzy wyra¿ali siê o nas jako

o ¿ydowskich œcierwach, które musz¹ ratowaæ, ¿e nie powinni tego ro-

biæ, ¿eœmy dzieci pomordowali, ¿e trzeba by nas wszystkich powystrze-

laæ. Zawieziono nas do szpitala œw. £azarza przy ul. Kopernika. Pierw-

sza posz³am na salê operacyjn¹. Tu¿ po operacji zjawi³ siê ¿o³nierz, któ-

ry twierdzi³, ¿e wszystkich po operacji zabierze do wiêzienia. Ten¿e bi³

jednego z poranionych ¯ydów czekaj¹cych na operacjê. Trzyma³ nas

pod odbezpieczonym karabinem i nie pozwoli³ napiæ siê wody. Po chwi-

li przyszli dwaj kolejarze, z których jeden powiedzia³: ‘to skandal, ¿eby

Polak nie mia³ cywilnej odwagi uderzyæ bezbronnego cz³owieka’ i ude-

rzy³ rannego ¯yda. Jeden z szpitalnych chorych uderzy³ mnie

szczud³em. Kobiety miêdzy innymi pielêgniarki sta³y za drzwiami od-

gra¿aj¹c siê i mówi¹c, ¿e czekaj¹ na zakoñczenie operacji aby nas roz-

szarpaæ” (¯IH, 301/1582). Porównaj te¿ Jan T. Gross, Upiorna dekada.

Trzy eseje o stereotypach na temat ¯ydów, Polaków, Niemców i komuni-

stów, Kraków, Universitas, 1998, w szczególnoœci rozdzia³ pt. „Cena

strachu”.
140 Yedwabne, op. cit., str. 98.



sce przez komunistów. Herszel Piekarz, ¯ydzi, którzy

prze¿yli, Wyrzykowscy, inni Polacy, którzy na terenie

ca³ego kraju ukrywali ¯ydów, a po wojnie z przera¿eniem

ukrywali ten fakt przed swoimi s¹siadami, byli niewygod-

nymi œwiadkami pope³nionych zbrodni, z których owoców,

co tu du¿o mówiæ, ci¹gle korzystano; byli chodz¹cym wy-

rzutem sumienia i potencjalnym zagro¿eniem.
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Kolaboracja

A wielki wojenny temat, który jak wiemy w polskiej histo-

riografii tej epoki w ogóle nie istnieje – mam na myœli kolabo-

racjê? Przecie¿ kiedy wojska niemieckie napad³y na Zwi¹zek

Radziecki, w czerwcu 1941 roku, przyjmowane by³y przez lud-

noœæ miejscow¹ na terenach œwie¿o wcielonych do ZSSR jako

armia wyzwolicielska. „W depeszy z 8 VII 1941 r. Grot Rowec-

ki stwierdza³, i¿ na Kresach Wschodnich mo¿na by³o obserwo-

waæ spontanicznie wyra¿an¹ sympatiê do Niemców jako »do

wybawców spod ucisku bolszewickiego, w którym du¿y udzia³

brali ¯ydzi«”.
141

Inaczej mówi¹c, przesz³o po³owa przedwojen-

nego obszaru pañstwa polskiego zosta³a na prze³omie czerwca

i lipca 1941 roku wyzwolona (tyle, ¿e od bolszewików) i miej-

scowa ludnoœæ – za wyj¹tkiem ¯ydów oczywiœcie – da³a temu

wyraz witaj¹c wchodz¹ce oddzia³y Wehrmachtu przys³owio-

wym chlebem i sol¹, ustanawiaj¹c powoln¹ niemieckim ¿¹da-

niom administracjê lokaln¹ i w³¹czaj¹c siê w tryby tzw. Vernich-

tungskrieg, tzn. morderczego terroru skierowanego przeciwko

„komisarzom” i ¯ydom. „W czasie uderzenia Niemców na woj-

ska sowieckie”, pisze ch³op z bia³ostockiego, „ludnoœæ polska

z terenów Bia³ostocczyzny raczej chêtnie przyjmowa³a Niem-

ców, nie wiedz¹c, ¿e stoi przed ni¹ najpowa¿niejszy wróg pol-

skoœci. Posuniêto siê w niektórych miasteczkach do przyjmo-

wania Niemców kwiatami, itp.. [...] Siostra jednego z miesz-

kañców wsi wróci³a z Bia³egostoku w tym czasie i opowia-

da³a o owacyjnym przyjêciu Niemców przez ludnoœæ polsk¹

w tym mieœcie”. Nareszcie w czerwcu 41r. wybuch³a wojna tak

oczekiwana Niemców z Ruskimi i w parê dni po wybuchu Ro-

sjanie ust¹pili. Radoœæ wielka nast¹pi³a w ludziach ukry-
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141 Krystyna Kersten, Narodziny systemu w³adzy. Polska 1943-1948,

Libella, Pary¿, 1986, str. 172.



waj¹cych siê przed ruskimi i nie bali siê, ¿e ich wywioz¹ do Ro-

sji, a ka¿dy który spotka³ ze znajomym lub krewnym co siê ja-

kiœ czas nie widzieli z sob¹ – pierwsze ich s³owa powitalne by-

li – ju¿ nas nie wywioz¹. Zdarzy³o siê, i¿ ksi¹dz s¹siedniej para-

fii, przeje¿d¿aj¹c przez wieœ na drugi dzieñ po ust¹pieniu ru-

skich do ka¿dego spotkanego wo³a³: ju¿ nas teraz nie wywioz¹.

Zdaje siê, i¿ Rosjanie wywo¿¹c masowo tak Polaków do Rosji

postêpowali b³êdnie, za to wywo¿enie lud tutejszy ich bardzo

znienawidzi³.”
142

W raporcie sytuacyjnym Einsatzgruppen z Ro-
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142 Oba cytaty s¹ fragmentami maszynopisów odpowiedzi na konkurs

o doœwiadczeniach wsi polskiej rozpisany w 1948 roku przez Spó³dziel-

niê Wydawnicz¹ „Czytelnik”. Materia³y konkursowe opublikowano

w æwieræ wieku póŸniej w czterech tomach pt. Wieœ Polska, 1939-1948,

materia³y konkursowe, opr. Krystyna Kersten i Tomasz Szarota, tom IV,

Warszawa, PWN, 1971. Fragmenty, które tu podajê, nie ukaza³y siê dru-

kiem, zakwestionowane przez cenzurê. Dostêp do pe³nych tekstów kon-

kursowych zawdziêczam uprzejmoœci kierownika Pracowni Dziejów

Polski po roku 1945 Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profeso-

ra Tomasza Szaroty. Wœród zasobów archiwalnych pracowni znajduj¹ siê

orygina³y materia³ów konkursowych. Notabene zastanawia ca³kowita

otwartoœæ tych wypowiedzi prostych ludzi, którzy posy³ali przecie¿ swo-

je wspomnienia do oficjalnej instytucji. Cytaty pochodz¹ z maszynopi-

sów oznaczonych nr 20 (931), str. 4 i 72 (1584), str. 5.

W albumie wystawy fotograficznej o zbrodniach Wehrmachtu na

froncie wschodnim (The German Army and the Genocide, edited by the

Hamburg Institute for Social Research, New York, The New Press, 1999),

na stronie 81 znajdziemy piêkne zdjêcie niemieckiego ¿o³nierza na moto-

cyklu, w otoczeniu uœmiechniêtych m³odych kobiet, które mu ofiarowuj¹

poczêstunek, z podpisem: „Ukrainian women offer refreshments”. Zdjê-

cie znakomicie pasowa³oby do propagandowej ikonografii sowieckiej

z 1939 roku, kiedy to z kolei Armia Czerwona „wyzwala³a” te ziemie. 

O entuzjastycznym przyjmowaniu oddzia³ów Wehrmachtu latem

1941 roku na tych terenach mo¿na siê dowiedzieæ szczegó³owiej

ogl¹daj¹c film Ruth Beckermann pt. East of War. Sk³adaj¹ siê nañ wy-

wiady przeprowadzone z weteranami kampanii na froncie wschodnim,

z którymi Beckermann rozmawia³a na wystawie o zbrodniach Wehr-

machtu w Wiedniu. Podchodzi³a z kamer¹ do zwiedzaj¹cych starszych

panów i zarejestrowa³a z nimi fascynuj¹ce rozmowy.



sji z dnia 13 lipca czytamy nastêpuj¹c¹ uwagê na temat Bia³ego-

stoku: „Egzekucje odbywaj¹ siê przez ca³y czas z t¹ sam¹ czê-

stotliwoœci¹. Polska czêœæ miejscowej ludnoœci okazuje popar-

cie dla egzekucji prowadzonych przez policjê bezpieczeñstwa,

donosz¹c gdzie znajduj¹ siê ¿ydowscy, rosyjscy i polscy bolsze-

wicy.”
143

Ostatecznie Ramotowski z towarzyszami oskar¿eni

byli o to, ¿e „id¹c na rêkê w³adzy pañstwa niemieckiego brali

udzia³”..., i tak dalej, i tak dalej. 

W tym wszystkim tkwi interesuj¹cy temat dla psychologa

spo³ecznego – kwestia na³o¿enia siê na siebie w pamiêci zbio-

rowej dwóch epizodów: wejœcia Armii Czerwonej w 1939

i Wehrmachtu w 1941 roku na te tereny i projekcja w³asnego

zachowania z 1941 roku przez ludnoœæ miejscow¹ na zakodo-

wan¹ narracjê o zachowaniu ¯ydów w 1939 roku. Mó-

wi¹c wprost – entuzjazm ¯ydów na widok wchodz¹cej Armii

Czerwonej nie by³ zgo³a rozpowszechniony i nie wiadomo na

czym mia³aby polegaæ wyj¹tkowoœæ kolaboracji ¯ydów z So-

wietami w okresie 1939-1941. Pisa³em na ten temat obszerniej

w ksi¹¿ce Upiorna dekada, op. cit., w rozdziale pt. „Ja za ta-

kie oswobodzenie im dziêkujê i proszê ich ¿eby to by³ ostat-

ni raz”. W odniesieniu do Jedwabnego, mogê te¿ przytoczyæ

fragment rozmowy Agnieszki Arnold z aptekarzem miejsco-

wym, który w nastêpuj¹cych s³owach usi³uje wyt³umaczyæ na

czym mia³aby polegaæ wspó³praca ¯ydów z sowietami, za

któr¹ byæ mo¿e ludnoœæ Jedwabnego pragnê³a siê zre-

wan¿owaæ: „Proszê pani, ja..., ja o takich dowodach to nie

wiem. Ja tylko mówiê to co takie..., tajemnic¹ poliszynela

by³o. Tak mówiono. No ktoœ musia³ to robiæ. Ale ja nie mogê

za to gwarantowaæ swoim tym... Nie, nie widzia³em, ¿eby

ktoœ by³. O tym ja nie wiedzia³em”
144

. Innymi s³owy mamy tu

do czynienia z funkcjonowaniem stereotypu, kliszy, która

znajduje potwierdzenie we wszystkim – np. w widoku grup-
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144 Skrypt, str. 491.



ki beztrosko maszeruj¹cych po ulicy ¿ydowskich dzieci, albo

w tym, ¿e ¯yd pracuje na poczcie, albo ¿e jakiœ zapalczywy

¿ydowski m³odzian arogancko odezwie siê do przechodnia

Polaka albo klienta w sklepie. Oczywiœcie byli wœród ¯ydów

i konfidenci NKWD i kolaboranci, ale, jak ju¿ œwietnie wie-

my, nie tylko wœród ¯ydów; zaœ w Jedwabnem, prawdopodo-

bnie, nawet nie przede wszystkim. Natomiast nie ulega w¹tpli-

woœci, ¿e miejscowa ludnoœæ (za wyj¹tkiem ¯ydów) entuzja-

stycznie wita³a wchodz¹ce oddzia³y Wehrmachtu w 1941 roku

i kolaborowa³a z Niemcami, w³¹czywszy siê równie¿ w proces

eksterminacji ¯ydów. Fragment przytoczonej wczeœniej relacji

Finkelsztajna o Radzi³owie – uprawdopodobnionej dodatkowo

wspomnieniami ch³opów z okolicznych wsi, które cytujê – jest

dok³adnym negatywem obiegowych opowieœci o zachowaniu

kresowych ¯ydów na widok wkraczaj¹cych w 1939 roku do

Polski bolszewików.

A czy, na przyk³ad, epizod opisany przez pu³kownika

Misiuriewa i poœwiadczony (auto)biografi¹ Laudañskiego,

nie jest aby szczególnym przypadkiem ogólniejszego zjawi-

ska, charakterystycznego dla tej epoki? Czy ludzie skom-

promitowani wspó³prac¹ z re¿ymem opier¹jacym siê na

przemocy, nie s¹ predestynowani niejako do kolaboracji

z ka¿dym nastêpnym terrorystycznym systemem w³adzy?

Po czêœci dlatego, ¿e demonstracyjnie wspó³pracuj¹c,

usi³uj¹ zawczasu wymazaæ swoje „winy” na wypadek, gdy-

by nowi w³adcy dowiedzieli siê o tym, co robili za rz¹dów

ich poprzedników; a po czêœci dlatego, ¿e nowe w³adze, kie-

dy ju¿ siê dowiedz¹ o tym, kto by³ kim, mog¹ egzekwowaæ

ich ca³kowit¹ dyspozycyjnoœæ szanta¿em: albo wspó³praca,

albo egzekucja czy wiêzienie.

Nazizm, powtórzmy za niemieckim filozofem, Erykiem

Voegelinem, to re¿ym, który wykorzystuje z³e instynkty

cz³owieka. Nie tylko w ten sposób, ¿e do w³adzy wynosi

„ho³otê”, ale i przez to, ¿e „prosty cz³owiek, który jest

porz¹dny tak d³ugo jak spo³eczeñstwo pozostaje w stanie

ogólnej równowagi, dostaje amoku, nie wiedz¹c nawet
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dok³adnie co siê z nim dzieje, kiedy ten porz¹dek rozpada

siê” [po ustanowieniu totalitarnych praktyk].
145

Druga wojna œwiatowa – a konkretnie sowiecka i hitle-

rowska okupacja, które z sob¹ przynios³a – to by³o pierwsze

zetkniêcie siê polskiej prowincji z re¿ymem totalitarnym

i nic dziwnego, ¿e nie wysz³a ona z tej próby obronn¹ rêk¹.

Konsekwencj¹ obu doœwiadczeñ zbiorowych by³a g³êboka

demoralizacja. I nie musimy, aby to zjawisko uchwyciæ, siê-

gaæ do subtelnych analiz Kazimierza Wyki z niezrównane-

go studium o wojnie pt. ¯ycie na niby. Wystarczy sobie

przypomnieæ plagê okupacyjnego alkoholizmu i „bandyc-

twa”,
146

a dla ilustracji wzi¹æ do rêki na przyk³ad cytowane

ju¿ przeze mnie pamiêtniki ch³opów nades³ane na konkurs

„Czytelnika” rozpisany w 1948 roku. Krystyna Kersten

i Tomasz Szarota wydali je w czterech grubych tomach pod

tytu³em Wieœ Polska 1939-1948.
147
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145 Eric Voegelin, Hitler and the Germans, University of Missouri

Press, Columbia and London, 1999, str. 105.
146 U¿ywam tego s³owa w œlad za wzruszaj¹cym wspomnieniowym

esejem na temat jego rodzinnej wsi Borsuki, napisanym przez wybitne-

go socjologa, Antoniego Su³ka, „Historia bandyctwa we wsi Borsuki od

czasów najdawniejszych”, „WiêŸ”, listopad 1999, str. 103-109. 
147 „Ludnoœæ mojej wsi i okolicy w okresie dziewiêciu lat wojny

[ch³op z bia³ostockiego pisz¹c te s³owa w 1948 roku najwyraŸniej trak-

tuje ca³e dziesiêciolecie jako jedn¹ ca³oœæ – upiorn¹ dekadê] zdemorali-

zowa³a siê zupe³nie, ludzie przestali byæ ludŸmi pracy, tylko po-

wsta³o s³owo: niech g³upi robi, ja bêdê kombinowa³. I kombinowali, wy-

pêdzali tysi¹ce litrów wódki zatruwaj¹c j¹ ró¿n¹ trucizn¹”. A wspomi-

naj¹c okres okupacji sowieckiej we wsi Kroszówka powiatu grajewskie-

go (czyli w bezpoœredniej okolicy Jedwabnego) inny respondent taki ze-

stawia obraz s¹siedzkich stosunków: „Zaczê³o siê pijañstwo na wiêksz¹

skalê we wsi, zaczê³y siê pijatyki, bójki, kradzie¿e. Wszyscy, kto pok³ó-

ci³ siê albo mia³ jakie stare porachunki, szed³ do urzêdu i mówi³, ¿e ten

i ten by³ przed wojn¹ polityczny. Nasta³y aresztowania, pad³ strach na

ludzi, nie wiadomo, za co mo¿e byæ aresztowany” (Wieœ polska, op. cit.,,

str. 125, 66).



A w ogóle sprawa jest szersza, bo dotyczy ca³ej gamy

niemoralnych (nazwijmy je w ten sposób) zachowañ, o któ-

rych historycy do tej pory w³aœciwie nie pisali: „Nie ma sys-

tematycznego, Ÿród³owego opracowania o tych, którzy wy-

dawali Niemcom ukrywaj¹cych siê ¯ydów, ani o tych, któ-

rzy z groŸby takiej denuncjacji czynili zyskowny proceder.

Ani o tym jak Polacy przejmowali „mienie po¿ydowskie”,

gdy tworzone by³y getta czy jak uczestniczyli w rabunkach

opustosza³ych domów i sklepów. Nie ma opracownia o do-

nosach do Gestapo (Kripo, Sipo etc.) na „podejrzanych” lu-

dzi zbieraj¹cych siê w jakimœ mieszkaniu, na ¿o³nierzy kon-

spiracji, na kolporterów tajnych gazetek. Choæ przecie¿ ko-

mendant Armii Krajowej, gen. Rowecki, zosta³ aresztowany

dziêki Polakom, tajnym wspó³pracownikom Gestapo. Do-

noszono tak¿e z chêci uczynienia szkody nielubianemu

s¹siadowi lub ¿eby przej¹æ czêœæ jego dóbr. Nie ma opraco-

wania o bandytyŸmie, który nies³ychanie rozpleni³ siê

w czasie wojny. Jak wiadomo wojna jest czêsto okresem

g³êbokich zmian spo³ecznych – jedne grupy trac¹, inne zy-

skuj¹. Wœród tych, którzy zyskali nie brakowa³o i takich,

którzy kumulowali dochody na handlu z Niemcami, którzy

godzili siê na zostanie zarz¹dcami czyjegoœ mienia, speku-

lowali i wchodzili w uk³ady korupcyjne z okupantami. Nikt

o tym nie napisa³”.
148

Dla mnie najbardziej wstrz¹saj¹cym œwiadectwem mo-

ralnego upadku w tej epoce – z³amania najg³êbszych kultu-

rowych tabu, które zabraniaj¹ mordowania niewinnych lu-

dzi – jest relacja ch³opki spod Wadowic, w której nikt nie

zostaje zamordowany i która równoczeœnie jest wzru-

szaj¹cym hymnem na temat wiernoœci, mi³oœci i poœwiêce-
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148 Andrzej Paczkowski, op. cit., str. 311. Cytujê w wersji drukowa-

nej w Rzeczpospolitej, 4-5. IX. 1999, Nazizm i komunizm w œwiado-

moœci i pamiêci Polaków. Doœwiadczenia egzystencjalne.



nia. Oto co mówi „by³a s³u¿¹ca”, Karolcia Sapetowa: „Ro-

dzina nasza sk³ada³a siê z trojga dzieci i rodziców. Najm³od-

szy Samuœ Hochheiser, dziewczynka Salusia i najstarszy

Izio. Ja dzieci wychowa³am. W pierwszym roku wojny ojca

zastrzelono. Gdy wszystkich ¯ydów skoncentrowano w get-

cie, rozstaliœmy siê. Codziennie chodzi³am do getta i dono-

si³am co tylko mog³am, gdy¿ za dzieæmi by³o mi bardzo

têskno, uwa¿a³am je za swoje. Gdy w getcie zrobi³o siê nie-

spokojnie, dzieci przychodzi³y do mnie i zostawa³y, a¿ do

czasu gdy siê uspokoi³o. U mnie czu³y siê jak w domu.

W roku 1943 w marcu nast¹pi³a likwidacja getta. Najm³od-

szy ch³opczyk by³ ju¿ u mnie na wsi dziêki przypadkowi.

W dzieñ ten posz³am pod bramê getta, która otoczona

by³a ze wszystkich stron SS-manami i Ukraiñcami. Ludzie

gonili jak szaleñcy, matki z dzieæmi t³oczy³y siê bezradnie

w stronê bramki. Nagle zauwa¿y³am matkê z Salusi¹

i Iziem. Matka i mnie zauwa¿y³a i powiedzia³a dziewczyn-

ce na uszko – „idŸ do Karolci”. Salusia nie namyœlaj¹c siê

d³ugo, przeœlizgnê³a siê jak mysz poprzez ciê¿kie cholewy

Ukraiñcow, którzy jakimœ cudem nie zauwa¿yli jej.

Z r¹czkami b³agalnie wyci¹gniêtemi bieg³a do mnie. Ja

ca³a odrêtwia³a sz³am z ciotk¹ i Salusi¹ w kierunku mojej

wsi Witanowice ko³o Wadowic. Matka z Iziem posz³a na

wysiedlenie i s³uch o nich zagin¹³. Ciê¿kie by³o to ¿ycie,

trzeba wierzyæ ¿e tylko cud te dzieci uratowa³. Z pocz¹tku

dzieci wychodzi³y poza cha³upê, ale gdy stosunki siê za-

ostrzy³y musia³am je ukrywaæ w domu. Ale i to nie poma-

ga³o. Ludnoœæ nasza wiedzia³a, ¿e ukrywam dzieci ¿ydow-

skie i rozpoczê³y siê szykany i groŸby ze wszystkich stron,

¿eby dzieci wydaæ gestapo bo przecie¿ to grozi spaleniem

ca³ej wsi, wymordowaniem, i.t.d.. So³tys wsi by³ dla mnie

przychylnie usposobiony i to mnie czêsto uspakaja³o. Bar-

dziej natarczywych i agresywnych uspakaja³am jakimœ upo-

minkiem, wzglêdnie przekupywa³am.

Ale to d³ugo nie trwa³o. SS-mani ci¹gle wêszyli i znowu

zaczê³y siê awantury, a¿ pewnego dnia oœwiadczyli, ¿e mu-
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simy dzieci usun¹æ ze œwiata i u³o¿yli plan aby dzieci zapro-

wadziæ do stodo³y i tam we œnie g³ówki siekier¹ odr¹baæ.

Chodzi³am jak opêtana, ojciec mój staruszek zmartwia³

zupe³nie. Co tu robiæ? Co robiæ? Biedne nieszczêœliwe dzie-

ci wiedzia³y o wszystkim i przed udaniem siê do snu mó-

wi³y do nas »Karolciu, jeszcze nas dzisiaj nie zabijajcie.

Jeszcze nie dziœ«. Czu³am, ¿e drêtwiejê i postanowi³am,

¿e dzieci nie wydam za ¿adn¹ cenê.

Wpad³a mi zbawienna myœl. Wsadzi³am dzieci na wóz

i powiedzia³am wszystkim, ¿e wywo¿ê je poza wieœ by je

utopiæ. Przejecha³am ca³¹ wieœ i wszyscy widzieli i uwie-

rzyli i gdy nadesz³a noc przyjecha³am z dzieæmi z powro-

tem...”. 

Wszystko siê dobrze koñczy, dzieci prze¿y³y, Sapetowa

mówi pe³na czu³oœci, ¿e pojedzie z nimi choæby na koniec

œwiata, bo je kocha ponad wszystko. A nam pozostaje

w g³owie tylko ta ponura œwiadomoœæ, ¿e podwadowicka

wieœ uspokoi³a siê i odetchnê³a z ulg¹ dopiero wtedy, kiedy

uzna³a, ¿e jedna z jej mieszkanek zamordowa³a dwoje

ma³ych ¿ydowskich dzieci.
149

W jaki sposób demoralizacja prze³o¿y³a siê na okupacyj-

ne postawy ludnoœci polskiej w stosunku do ¯ydów, z nie-

zrównan¹ elokwencj¹ opisa³ jeden z najwa¿niejszych me-

muarzystów tej epoki, dyrektor szpitala miejskiego

w Szczebrzeszynie, doktor Zygmunt Klukowski. Ju¿ po wy-

mordowaniu szczebrzeszyñskich ¯ydów, którego straszliw¹

kronikê zostawi³ w swoim Dziennik [u] z lat okupacji Za-

mojszczyzny, zrozpaczony Klukowski zapisuje nastêpuj¹ce

s³owa 26 listopada 1942 roku: „Ch³opi w obawie przed re-

presjami wy³apuj¹ ¯ydów po wsiach i przywo¿¹ do miasta

albo nieraz wprost na miejscu zabijaj¹. W ogóle w stosunku

do ¯ydów zapanowa³o jakieœ dziwne zezwierzêcenie. Jakaœ

psychoza ogarnê³a ludzi, którzy za przyk³adem Niemców
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czêsto nie widz¹ w ¯ydzie cz³owieka, lecz uwa¿aj¹ go za ja-

kieœ szkodliwe zwierzê, które nale¿y têpiæ wszelkimi sposo-

bami, jak wœciek³e psy, szczury, itd.”.
150

Tak wiêc bior¹c udzia³ w przeœladowaniu ¯ydów latem

1941 roku mieszkaniec tamtych okolic mia³ okazjê przypo-

dobaæ siê nowym w³adzom, uzyskaæ korzyœci materialne

(nale¿y siê domyœlaæ, ¿e nie tylko w Jedwabnem po-

dzia³u ¿ydowskiego mienia dokonywali w pierwszej kolej-

noœci miêdzy sob¹ przeœladowcy), a tak¿e zadoœæuczyniæ od

dawna kultywowanej niechêci do ¯ydów. Dodajmy do tego

wspó³brzmienie nazistowskiego has³a o wojnie na œmieræ

i ¿ycie przeciwko „¯ydom i komisarzom” z domoros³ym

zlepkiem o „¿ydokomunie”, na której wreszcie by³a okazja

„odegraæ siê” za okres okupacji sowieckiej.
151

Jak siê mo¿na

by³o oprzeæ tej piekielnej mieszance? Oczywiœcie niezbêd-

nym warunkiem wstêpnym by³a uprzednia brutalizacja sto-

sunków miêdzyludzkich, demoralizacja, i ogólne przyzwo-

lenie na stosowanie przemocy. Ale na tym w³aœnie, jak wie-

my, polega³a mechanika sprawowania w³adzy jednego i dru-

giego okupanta. Nietrudno sobie wyobraziæ, ¿e oprócz Lau-

dañskiego, wœród najzagorzalszych uczestników morder-

czego pogromu ¯ydów jedwabieñskich by³o jeszcze kilku

innych by³ych „seksotów” NKWD, o których pisa³ swego

czasu pu³kownik Misiuriew do sekretarza Popowa.
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150 Zygmunt Klukowski, Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny, Lu-

blin, Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, 1958, str. 299. 
151 W meldunku spod okupacji sowieckiej wys³anym 8 grudnia 1939

roku syn genera³a Januszajtisa pisa³ do Londynu: „¯ydzi tak potwornie

mêcz¹ Polaków i wszystko co z polskoœci¹ jest zwi¹zane pod sowieckim

zaborem [...] ¿e Polacy w tym zaborze od starców do kobiet i dzieci

w³¹cznie przy pierwszej sposobnoœci tak potworn¹ na nich zemstê

wywr¹, o jakiej jeszcze ¿aden antysemita nie mia³ pojêcia” (Upiorna de-

kada, op. cit., str. 92). Jako opis sytuacji by³ to tekst chybiony, ale jako

proroctwo, niestety, potwierdzony przez póŸniejsze wydarzenia.



Zaplecze spo³eczne stalinizmu

Ale czas, dziêki Bogu, nie zatrzyma³ siê na 1941 roku. I jeœli

zgodzimy siê, ¿e opisany mechanizm ma psychologiczne i so-

cjologiczne pozory prawdopodobieñstwa, to staniemy wobec

bardzo ciekawej hipotezy na temat przejêcia i ustanowienia

w³adzy komunistycznej w latach 1945-1948. Czy aby na szcze-

blu lokalnym naturalnym oparciem w³adzy ludowej w Polsce

nie byli (równie¿) ludzie skompromitowani w okresie okupacji

hitlerowskiej? Wiemy oczywiœcie, ¿e komunizm by³ dla wielu

osób g³êbokim prze¿yciem ideowym i ¿e wi¹zano siê z ruchem

komunistycznym z autentycznej potrzeby serca, a nie tylko (ani

nawet nie przede wszystkim) z wyrachowania czy pod presj¹

stacjonuj¹cego w okolicy garnizonu Armii Czerwonej. Ale

obok tego „czystego” (tzn. ideowego) nurtu, totalitaryzmy dwu-

dziestowieczne pos³ugiwa³y siê ludŸmi zupe³nie innego pokro-

ju i przyci¹ga³y ich do siebie na innych zasadach. Zausznikami

tej w³adzy bywali zawsze ludzie wyzuci z wszelkich zasad. Sta-

linizm albo hitleryzm gra³y dla celów zdobycia i utrzymania

w³adzy na niskich instynktach; opiera³y siê, o czym ju¿

by³a mowa, na wykorzystaniu tkwi¹cego w cz³owieku z³a.

W 1964 roku wybitny myœliciel niemiecki Eric Voegelin,

który jako antyfaszysta wyemigrowa³ z ojczyzny po objêciu

w³adzy przez Hitlera, powróci³ do Monachium, aby obj¹æ po-

sadê Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych na uniwersytecie.

Wyg³osi³ z tej okazji cykl wyk³adów pt. „Hitler i naród niemiec-

ki”, które sta³y siê wa¿nym wydarzeniem politycznym

i umys³owym na skalê ca³ego kraju. Powiedzia³ wówczas miê-

dzy innymi: „naszym problemem jest kondycja duchowa

spo³eczeñstwa, w którym narodowy socjalizm móg³ dojœæ do

w³adzy. Innymi s³owy to nie narodowi socjaliœci s¹ problemem,

tylko Niemcy”;
152

„nasz problem polega na tym, ¿e ludzi bez-

wartoœciowych mo¿na spotkaæ wszêdzie w spo³eczeñstwie,

w³¹czaj¹c w to najwy¿sze sfery, a wiêc wœród pastorów,
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pra³atów, genera³ów, przemys³owców, itd. Tak wiêc sugero-

wa³bym okreœliæ to zjawisko generalnym terminem „ho³ota”. S¹

ludzie, których mo¿na nazwaæ ho³ot¹ w tym sensie, ¿e nie maj¹

autorytetu duchowego ani umys³owego, ani te¿ nie umiej¹ re-

agowaæ na racjonalne argumenty i nakazy duchowe jeœli nawet

s¹ do nich zaadresowane [...] Bardzo jest trudno zrozumieæ,

¿e elita spo³eczeñstwa mo¿e siê sk³adaæ z ho³oty. Ale tak jest

rzeczywiœcie”.
153 

Wielu autorów o tym pisa³o i z ró¿nych punk-

tów widzenia. 

Dlaczego spoœród tej samej voegelinowskiej „ho³oty”, która

robi³a brudn¹ robotê nazistów, nie mia³oby siê w piêæ lat póŸniej

rekrutowaæ zaplecze stalinowskiego aparatu w³adzy? Mam na

myœli otoczkê wokó³ rdzenia ideowych komunistów, (których,

jak wiemy, by³o bardzo niewielu w Polsce), z³o¿on¹ z konfor-

mistów i koniunkturalistów o zaszarganej biografii. W imiê ja-

kich drogich im wartoœci i zasad mieliby odmówiæ

pos³uszeñstwa i zrezygnowaæ z przywilejów, jakie niesie z sob¹

udzia³ w (lokalnym) aparacie w³adzy (czytaj – przemocy)? Dla-

czego mieliby iœæ do wiêzienia, skoro mogli raczej pójœæ do po-

licji? Czy¿ Laudañski nie napisa³ z myœl¹ o sobie podobnych,

¿e „w³aœnie na takich ramionach mo¿e siê opieraæ nasz ustrój ro-

botniczy”?

Warto te¿ spojrzeæ przez ten pryzmat na proces ustanowie-

nia w³adzy komunistycznej od strony spo³eczeñstwa raczej ni¿

aparatu w³adzy i zastanowiæ siê czy tam, gdzie ludzie brali

udzia³ podczas wojny w przeœladowaniu ¯ydów, spo³ecznoœæ

lokalna nie by³a potem szczególnie bezradna wobec procesu so-

wietyzacji? No bo skoro solidarnoœæ zbiorowa jest antynomi¹

atomizacji spo³ecznej, a wiêc jedyn¹ skuteczn¹ metod¹ czêœcio-

wej przynajmniej neutralizacji komunistycznego monopolu

w³adzy, to jak siê na tak¹ solidarnoœæ zdobyæ w spo³ecznoœci lo-

kalnej, która dopiero co uczestniczy³a w wymordowaniu swo-

118

152 Op. cit., str. 77.
153 Op. cit., str. 89. 



ich s¹siadów? Jak mo¿na mieæ zaufanie do kogoœ, kto mordowa³

lub wydawa³ na œmieræ innego cz³owieka? A poza tym, skoro

ju¿ raz byliœmy instrumentem przemocy, w imiê jakich wartoœci

mo¿emy siê póŸniej przeciwstawiaæ próbom zniewolenia nas

przez kogoœ innego? Oczywiœcie ¿adne z tych zastrze¿eñ nie

stoi na przeszkodzie podejmowania prób wejœcia z silniejszym

w uk³ady, ale to oznacza tylko tyle, ¿e stajemy siê mu pos³uszni.

Ca³e zagadnienie jest do rozstrzygniêcia w drodze badañ

empirycznych oczywiœcie, ale jako hipoteza intryguje odwra-

caj¹c powszechnie uznan¹ kliszê na temat tego okresu i jako za-

czyn komunistycznych porz¹dków w Polsce wskazuj¹c nie tyle

na ¯ydów, co na antysemitów. Ostatecznie w niezliczonych

gminach, miasteczkach i miastach Polski prowincjonalnej nie

by³o ju¿ ¯ydów po wojnie, bo nieliczni, którzy prze¿yli wojnê,

prêdko stamt¹d uciekli. A przecie¿ w ramach wprowadzania

w³adzy ludowej ktoœ musia³ tam kogoœ braæ „za mordê”. Awiêc

kto kawo, jak zapytywa³ W³odzimierz Iljicz Lenin blisko sto lat

temu? Ju¿ choæby zwa¿ywszy na kierunek rozwoju œwiato-

pogl¹dowego re¿ymu komunistycznego w Polsce przez nastêp-

ne dwadzieœcia lat – bo przecie¿ w marcu 1968 roku to w³aœnie

formacja tzw. „partyzantów” z czasów okupacji usi³owa-

³a siêgn¹æ po w³adzê wysuwaj¹c has³a antysemickie – nie od-

rzuca³bym tej hipotezy (powtórzmy – ¿e to rodzimy lumpenpro-

letariat raczej ni¿ ¯ydzi, stanowi³ spo³eczne zaplecze stalinizmu

w Polsce) bez chwili zastanowienia. 
154
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154 Z³oœliwa rêka losu i tym razem nie oszczêdzi³a antysemitów, bo kie-

dy ju¿ wydobyli siê na g³ówn¹ scenê polityczn¹ ku uciesze najprawdziwsze-

go rodzimego faszysty, Boles³awa Piaseckiego i chmary dziennikarskiej

ho³oty, to ich mê¿em opatrznoœciowym by³ Ukrainiec i w dodatku komuni-

sta – Miko³aj Demko, lepiej znany pod politycznym nom de guerre jako

Mieczys³aw Moczar, sekretarz KC i cz³onek Biura Politycznego PZPR. Na

pobicie tego rekordu trzeba by³o czekaæ trzydzieœci lat do czasu, kiedy – przy

pomocy kilkuset krzy¿y ustawionych pod murem Oœwiêcimskiego obozu –

odpór ¿ydowskim miazmatom, ku uciesze boguojczyŸnianej publicznoœci,

zacz¹³ dawaæ by³y ubek na spó³kê z jegomoœciem niespe³na rozumu.
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Potrzeba nowej historiografii

Sprawa ¿ydowska w historiografii czasów wojny jest jak

luzem wisz¹ca nitka w misternej tkaninie – wystarczy za ni¹

mocniej poci¹gn¹æ, a ca³y delikatny wzorek zaczyna siê

pruæ. Okazuje siê, ¿e antysemityzm zanieczyœci³ ca³e

po³acie wspó³czesnej historii Polski i uczyni³ z nich temat

wstydliwy powo³uj¹c do ¿ycia wersje wielu wydarzeñ, któ-

re mia³y odgrywaæ rolê listka figowego. 

Ale historia spo³eczeñstwa to jest nic innego, jak biogra-

fia zbiorowa. I tak jak w biografii – w ¿yciorysie, który

sk³ada siê wprawdzie z oddzielnych epizodów – wszystko

siê do siebie w historii spo³eczeñstwa nawzajem odnosi.

I jeœli w jakimœ punkcie biografii (zbiorowej) tkwi k³am-

stwo, to wszystko, co przyjdzie póŸniej, bêdzie równie¿

w jakiœ sposób nieautentyczne, podszyte niepokojem i bra-

kiem pewnoœci siebie. I w rezultacie zamiast ¿yæ w³asnym

¿yciem bêdziemy ogl¹daæ siê nieufnie przez ramiê

usi³uj¹c zg³êbiæ co te¿ inni o nas myœl¹, odwracaæ uwagê od

wstydliwych epizodów z przesz³oœci i coraz to broniæ dobre-

go imienia upatruj¹c obcego spisku w ka¿dym niepowodze-

niu. Polska nie jest pod tym wzglêdem wyj¹tkiem w Euro-

pie. I tak jak w przypadku spo³eczeñstw paru innych krajów,

po to ¿eby odzyskaæ w³asn¹ przesz³oœæ, bêdziemy j¹ musie-

li sobie opowiedzieæ na nowo. 

Stosowne memento znajdziemy oczywiœcie w Jedwab-

nem, gdzie na dwóch pomnikach wyryto w kamieniu napi-

sy, które dopiero trzeba bêdzie rozkuæ, aby uwolniæ z nich

prawdê historyczn¹. Na jednym powiedziano po prostu,

¿e ¯ydów zabili Niemcy: „MIEJSCE KAŹNI LUDNOŒCI

¯YDOWSKIEJ GESTAPO I ¯ADARMERIA HITLE-

ROWSKA SPALI£A ¯YWCEM 1600 OSÓB 10 VII 1941”.

Zaœ na drugim, wystawionym ju¿ w wolnej Polsce, albo da-

no do zrozumienia, ¿e ¯ydów w Jedwabnem w ogóle nie



by³o, albo bezwiednie wystawiono œwiadectwo pope³nionej

zbrodni: „PAMIÊCI OK. 180 OSÓB W TYM 2 KSIÊ¯Y

ZAMORDOWANYCH NA TERENIE GMINY JEDWAB-

NE W LATACH 1939-1956 PRZEZ NKWD, HITLEROW-

CÓW I UB” [podpisane] SPO£ECZEÑSTWO. Bo w rzeczy

samej, tysi¹c szeœæciuset jedwabieñskich ¯ydów, których tu

pominiêto (choæ przecie¿ byli „zamordowani na terenie

gminy Jedwabne w latach 1939-1956”), zamordowali nie

¿adni hitlerowcy, ani enkawudziœci, ani ubecy, tylko

„spo³eczeñstwo”
155

.
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155 Mo¿na mieæ tylko nadziejê, ¿e m³ode pokolenie zaczyna ju¿ wi-

dzieæ tê sprawê odwa¿niej ni¿ pokolenie rodziców. Na stronie interneto-

wej jedwabieñskiej szko³y (do odszukania pod: www.szkoly.edu.pl/je-

dwabne/historia.htm) jest powiedziane w formie bezosobowej, ¿e w Je-

dwabnem „pope³niono pierwszy akt ludobójstwa. W jednej ze stodó³ za

miastem spalono ¿ywcem 1640 ¯ydów”. Niew¹tpliwie jest to krok

w stronê prawdy i przed m³odymi trzeba uchyliæ kapelusz, bo czeka ich

jeszcze bardzo trudne zadanie zmierzenia siê twarz¹ w twarz ze zbrod-

ni¹ pokolenia w³asnych dziadków.
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S³owo od rabina z Jedwabnego

As the author of the first Memorial Book about

Jedwabne I welcome the publication of this volume by my

friend Professor Jan Gross.  It is especially welcome at a

time when the Pope, John Paul II, has asked forgiveness for

all the miseries that Jews have suffered at the hands of the

Christians.  

The martyred Jews of Jedwabne who had been killed on

the 15th of Tamuz, 5701, may not be brought back to life.

But in the spirit of the Pope’s message I plead with the fond

memory of many good Polish neighbors I recall from

Jedwabne, that the Jewish cemetery be taken good care of

by the people who live now in town, that all the bones of our

dead be buried properly, and that the site where our

synagogue once stood be preserved.

Jako autor pierwszej Ksiêgi Pami¹tkowej o Jedwabnem

z radoœci¹ witam publikacjê tej ksi¹¿ki autorstwa mego

przyjaciela, profesora Jana Grossa. Szczególnym zbiegiem

okolicznoœci ukazuje siê ona w czasie, kiedy Papie¿, Jan

Pawe³ II, zwróci³ siê o przebaczenie za wszystkie mêki,

które ¯ydzi wycierpieli z r¹k chrzeœcijan.

Umêczonych ¯ydów z Jedwabnego, którzy zostali zabici

10 lipca 1941 roku, nie mo¿na ju¿ przywróciæ do ¿ycia.

Proszê jednak – w duchu papieskiego apelu i przywo³uj¹c

pamiêæ wielu dobrych s¹siadów-Polaków, których mia³em

w Jedwabnem – aby ludzie ¿yj¹cy dzisiaj w miasteczku

zadbali o cmentarz ¿ydowski tak, aby godnie by³y pocho-

wane koœci naszych umar³ych, i upamiêtnili miejsce, gdzie

sta³a kiedyœ nasza synagoga.

Jacob Baker (Eliezer Piekarz)
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Nota o autorze

Jan Tomasz Gross urodzi³ siê l sierpnia 1947 roku 

w Warszawie. Jako uczeñ szko³y œredniej by³ jednym 

z za³o¿ycieli, rozwi¹zanego póŸniej przez w³adze, Klubu

Poszukiwaczy Sprzecznoœci. Od 1965 roku studiowa³ na

Uniwersytecie Warszawskim, najprzód na wydziale

fizyki a póŸniej socjologii. Aresztowany za udzia³ w tzw.

„wydarzeniach marcowych” i wydalony z uczelni. Po

wyjœciu z wiêzienia wyemigrowa³ z Polski wraz z rodzi-

cami w marcu 1969 roku. Doktoryzowa³ siê z socjologii

na Yale University w 1975 roku, gdzie póŸniej wyk³ada³

przez kilka lat. W latach 1983-1991 zatrudniony jako

profesor socjologii na Emory University w Atlancie. 

W 1992 roku przeniós³ siê na wydzia³ nauk politycznych

do New York University, gdzie pracuje do dziœ. 

W 1980 roku otrzyma³ grant na badania naukowe

dotycz¹ce historii Polski okresu okupacji z National Councii

for Soviet and East European Research. W latach 1982 

i 1983 by³ stypendyst¹ fundacji Guggenheima i Rockefellera.

W 1986 roku stypendysta Harvard Russian Research Center,

zaœ w 1990 roku stypendysta Instytutu Nauki o Cz³owieku we

Wiedniu. W roku 2000 otrzyma³ grant Fulbrighta na badania

dotycz¹ce okresu powojennego w Polsce. Wyk³ady goœcinne

wyg³asza³ m.in. na Uniwersytecie Paryskim (Nanterre),

Wiedeñskim, w Berkeley, Cornell, Harvardzie, Princeton,

Stanfordzie, na Columbii i w Polskiej Akademii Nauk.

Cz³onek redakcji East European Politics and Societies od

1989 roku, w latach 1994-1998 by³ redaktorem naczelnym

tego pisma. Wspó³za³o¿yciel kwartalnika Aneks, wycho-

dz¹cego w jêzyku polskim w latach 70. i 80. najprzód 

w Uppsali a potem w Londynie. 

Jego ksi¹¿ki i artyku³y ukazuj¹ce siê w jêzyku polskim 

i angielskim, by³y t³umaczone na francuski, niemiecki,
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rosyjski, rumuñski i ukraiñski. W Princeton University

Press opublikowa³ dwie monografie na temat doœwiadczeñ

polskiego spo³eczeñstwa pod niemieck¹ i sowieck¹

okupacj¹ w czasie drugiej wojny œwiatowej: Polish Society

Under German Occupation – Generalgouvernement, 1939-

1944 (1979) i Revolution from Abroad: Soviet Conquest of

Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia (1988).

W roku 2000 ukaza³a siê w tym samym wydawnictwie

praca zbiorowa pod redakcj¹ Grossa, Istvana Deaka i Tony

Judta pt. The Politics of Retribution in Europe: World War

II and Its Aftermath.

Wyda³ dwa tomy dokumentów opracowane wraz z Iren¹

Grudziñsk¹-Gross War Through Children‘s Eyes (Hoover

Institution Press, 1981) i W czterdziestym nas matko na Sibir

zes³ali... (Aneks, Londyn, 1984). Ta ostatnia pozycja by³a

kilkakrotnie wydawana w obiegu nielegalnym w Polsce,

m.in. przez Miêdzyzak³adow¹ strukturê „Solidarnoœci” 

w Warszawie i wydawnictwo Profil we Wroc³awiu. W 1990

roku opublikowa³o tê ksi¹¿kê wydawnictwo Res Publica. 

W Polsce ukaza³y siê poza tym jego dwie ksi¹¿ki 

w wydawnictwie Universitas: Studium zniewolenia.

(Wybory paŸdziernikowe, 22 X 1939) (Kraków, 1999), 

i Upiorna dekada, 1939-1948. Trzy eseje o stereotypach na

temat ¯ydów, Polaków, Niemców i komunistów (Kraków,

1998). Miesiêcznik WiêŸ poœwiêci³ znaczn¹ czêœæ numeru 

z lipca 1999 roku dyskusji redakcyjnej nad t¹ ksi¹¿k¹.

W 1996 roku odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu

Zas³ugi. Mieszka w Nowym Jorku.
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Fotografie

Mosze Zambrowski. Jego ¿on¹ by³a córka rzezaka 

Mendla Nuremberga



128

Chana Danowska, córka jednego z trzech nauczycieli

chederu w Jedwabnem z mê¿em Garbarskim z £om¿y 

i córeczk¹ Joszp¹



129

Josek Kubrzañski, ojciec Janka Kubrzañskiego, znany

szewc w Jedwabnem, z koleg¹



130

Józef – Lejb Pecynowicz, by³ studentem jeszybotu 

w £om¿y (kuzyn Piekarzy)



131

Dwie córki Icchaka Atlasa, rzeŸnika



132

Kolejny nauczyciel chederu w Jedwabnem, Icchak 

Adamski. Jedna z córek wyjecha³a do Palestyny



133

Siedz¹ od lewej: Antonina Wyrzykowska, Szmul 

Wasersztajn i Leja Kubrzañska (Kubran). Janek Kubrzañski

(Jack Kubran) stoi za Wyrzykowsk¹. Drugi stoj¹cy

mê¿czyzna nie zidentyfikowany. Zdjêcie zrobione po

wojnie. Kubrzañscy i Wasersztajn uratowali siê 

przechowani przez rodzinê Wyrzykowskich w Janczewie



134

Rodzina Bromsztajnów. Bromsztajn by³ malarzem 

pokojowym, cz³owiekiem uczonym w piœmie, wiod¹c¹

postaci¹ w jednym z dwóch sztibli jedwabieñskich 

„Hevra Bachurim”. Josek wyjecha³ do Palestyny. Lejba

Bromsztajna zobaczymy na zdjêciu na stronie 138 

w mundurze ¿o³nierza Wojska Polskiego



135

Owadia, Miriam i Szlomo Bursztajnowie



136

Rodzice Wiktora Nie³awickiego (Avigdor Kochav). Matka 

z domu Stern – st¹d przybrane przez niego nazwisko 

w Izraelu, które po hebrajsku znaczy „gwiazda”



137

Rodzina At³asowiczów



138

Lejb Bromsztajn w mundurze Wojska Polskiego 

i dwaj nie zidentyfikowani koledzy



139

Rywka Hurwicz, w³aœcicielka sklepu w Jedwabnem, 

z dzieæmi. Syn Mosze wyjecha³ do Palestyny



140

Ma³ka Hurwicz z mê¿em i dzieckiem



141

Ma³¿eñstwo w œrodku zdjêcia – Owadia Perlmuter z ¿on¹

Miriam, z domu Piekarz. By³a siostr¹ ojca Piekarzy.

Mieszkali w Warszawie



142

Jenta Pecynowicz, ¿ona m³ynarza Eli Pecynowicza. 

Ciotka Piekarzy i Nie³awickiego



143

Trzej bracia Piekarz (Baker) z matk¹



144

Syn Herszla Piekarza, Awram-Izak
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Syna Peltynowicz, siostra ¿ony Herszla Piekarza 

z Goni¹dza, i Awram-Izak, syn Herszla Piekarza



146

Organizacja halutzowa ze swoim sztandarem. 1930 rok



147

Judke Nadolnik, nauczyciel chederu w Jedwabnem 

z rodzin¹. Jedna ze starszych córek wyjecha³a do

Palestyny. Okolicznoœci zamordowania najm³odszej,

Gitele, podane s¹ w ksiêdze pami¹tkowej Jedwabnego



148

Córki Mosze Ibrama, zamo¿nego w³aœciciela du¿ego

sklepu w mieœcie. O okolicznoœciach zamordowania 

Judes Ibram wspomina jeden ze œwiadków 

w procesie Ramotowskiego



149

Ma³ka Zieleniec, Rywka Lubel (wyjecha³a do Palestyny) 

i Sorka Berlin. Stoi z ty³u Janek Kubrzañski



150

Zdjêcie rodziny Piekarzy



151

Zdjêcie chederu w Jedwabnem sprzed pierwszej wojny. 

Z ty³u stoj¹ nauczyciel chederu Fajwele i Szpektorowski,

który organizowa³ now¹ hebrajsk¹ szko³ê w miasteczku



152

Rodzina Abrahama Szlepaka, który by³ rzezakiem 

w mieœcie. ¯onaty z Frumk¹ Pecynowicz, krewn¹

Piekarzy, z któr¹ mia³ dziewiêcioro dzieci



153

Dzieci z ¿ydowskiej klasy szko³y powszechnej 

w Jedwabnem wraz z dwiema nauczycielkami 

– Szemerówn¹ i Podró¿nik



154

Babcia (tak mia³a na imiê) Cynowicz z trójk¹ dzieci. 

Znana rodzina w Jedwabnem. Jeden z Cynowiczów by³ 

po wojnie g³ow¹ gminy ¿ydowskiej w Bombaju



155

Bracia Eli i Mosze-Dawid Pecynowicz, m³ynarze 

z Jedwabnego, wujkowie Piekarzy i Nie³awickiego



156

Organizacja syjonistyczna w Jedwabnem. 1930 rok



157

Halutz w Jedwabnem w 1922 roku



158

Horaw Meyer Eliyohu Weiner, rabin w Jedwabnem 

przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹



159

Reb Awigdor z ¿on¹, przodkowie rodzin 

Kadish, Cohen i Markowitz



160

Reb Jaakow Sender Turberg z ¿on¹ Sar¹



161

Judka Ebersztajn – Piekarz, z rodzin¹



162

Eliezer Piekarz, Jedwabne 1936 rok



163

Synagoga w Jedwabnem


