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˝ydowskich pogromów, których sprawcami byli Ukraiƒcy. Antysemickie nastroje u∏atwi∏y Niemcom odizolowanie ˚ydów od reszty spo∏ecznoÊci miasta, zamkni´cie ich w getcie, a póêniej wymordowanie.
Gwa∏townie nasili∏ si´ konflikt polsko-ukraiƒski. Chocia˝ i Polacy, i Ukraiƒcy nienawidzili bolszewików, nie ∏agodzi∏o to w niczym ich wzajemnej wrogoÊci.
Na wielkà skal´ rozpali∏a si´ ona pod rzàdami niemieckich okupantów, którzy
potrafili ukraiƒski nacjonalizm wykorzystywaç dla w∏asnych interesów.
Profesor Redlich s∏usznie stwierdza, ˝e Polacy, ˚ydzi i Ukraiƒcy „˝yli razem
i równoczeÊnie osobno. Ich wspólnota mog∏a si´ utrzymaç jedynie w okresach
wzgl´dnej stabilizacji. Gdy przysz∏a destabilizacja, polsko-ukraiƒsko-˝ydowski
trójkàt zaczà∏ si´ rozpadaç. Wojna, jakiej wczeÊniej nie znano, i brutalizacja codziennego ˝ycia pod rzàdami Sowietów i Niemców wyzwoli∏y w ludziach wszystko, co najgorsze”. Wydaje si´, ˝e to stwierdzenie autora ksià˝ki oddaje istot´ problemu konfliktów narodowoÊciowych nie tylko w Brze˝anach, ale w wi´kszoÊci
wieloetnicznych miast i miasteczek wschodniej, a nawet centralnej Polski. Wsz´dzie tam nastàpi∏ z woli okupantów szybki proces niszczenia struktur spo∏ecznych opartych na miejscowych elitach. Rozbito samorzàdy, zniszczono bogatà
tkank´ organizacji i stowarzyszeƒ, zlikwidowano szko∏y, drakoƒskim ograniczeniom poddano ˝ycie religijne. Dopiero na gruzach zniszczonej struktury spo∏ecznej brunatny i czerwony totalitaryzm móg∏ realizowaç cele swej polityki, i to bez
obawy, ˝e spotka si´ z solidarnym oporem mieszkaƒców.
Ksià˝ka prof. Redlicha ukaza∏a si´ dotàd w j´zyku angielskim i polskim. Planowane jest jej wydanie ukraiƒskie i hebrajskie. Dzi´ki temu trafi do wszystkich
zainteresowanych problematykà wielokulturowej przesz∏oÊci Brze˝an i b´dzie
mog∏a odegraç istotnà rol´ w budowaniu ÊwiadomoÊci historycznej wolnej od
uprzedzeƒ i stereotypów.
Janusz Wróbel

Aleksander Klotz, Zapiski konspiratora 1939–1945, opracowanie, wst´p i przypisy Grzegorz Mazur, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleg∏oÊciowego i Ksi´garnia Akademicka, Kraków 2001, ss. 552
Krakowskie Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleg∏oÊciowego wyda∏o
w 2001 r., jako trzynasty tom swojej biblioteki, wspomnienia wybitnego oficera
polskiego wywiadu p∏k. Aleksandra Klotza, w starannym opracowaniu znanego
badacza dziejów lwowskiej konspiracji niepodleg∏oÊciowej Grzegorza Mazura.
Skromny tytu∏ publikacji nie odzwierciedla w ˝adnej mierze jej pasjonujàcej zawartoÊci. WÊród bogatej literatury wspomnieniowej dotyczàcej losów Polaków
na Wschodzie podczas drugiej wojny Êwiatowej pojawi∏a si´ pozycja wyjàtkowa,
ukazujàca sowieckà rzeczywistoÊç z ma∏o znanej do tej pory perspektywy.
Spisane w latach 1948–1949 na Zachodzie (w „obozie wygnaƒców”, jak podawa∏ sam Klotz) wspomnienia zosta∏y podzielone na trzy cz´Êci. Pierwsza obejmuje lata okupacji sowieckiej 1939–1941. Wype∏nia jà w wi´kszoÊci opis jednej

319

Recenzje

320

z najbardziej niezwyk∏ych wypraw, o jakich mo˝na przeczytaç w polskiej literaturze.
Autor przedstawi∏ przebieg swojej, trwajàcej od maja do wrzeÊnia 1940 r., podró˝y „na fa∏szywych papierach” po Zwiàzku Sowieckim, w której trakcie wspólnie
z Eleonorà Wandà Ptaszek przemierzyli kolejà, statkiem, furmankami i na piechot´ 28 tys. km w poszukiwaniu wywiezionego w g∏àb ZSRR gen. Micha∏a Karaszewicza-Tokarzewskiego. Spenetrowali wschodnià Ukrain´, dotarli do Czelabiƒska
na Uralu, przez Czka∏ow i stepy Azji Ârodkowej – do A∏ma Aty, Taszkientu i Krasnowodska, przeprawili si´ przez Morze Kaspijskie do Baku, stamtàd dostali si´ do
Astrachania, by nast´pnie Wo∏gà dop∏ynàç do Gorkiego. Przez Kirow dotarli do
kompleksu ∏agrów w rejonie Kot∏asu, dalej przemierzyli Ural i Nizin´ Zachodniosyberyjskà oraz przez Noworosyjsk i Krasnojarsk dojechali do Irkucka. Stamtàd
powrócili do Lwowa. Ich podró˝ obfitowa∏a w niesamowite przygody i wzruszajàce spotkania z zes∏anymi w g∏àb Rosji Polakami. Zosta∏y one opisane z wielkim
talentem przez Klotza, który okaza∏ si´ niezwykle bystrym obserwatorem sowieckiego ˝ycia codziennego. Jego opisy warunków sanitarnych, stanu aprowizacji,
sposobu podró˝owania, a tak˝e uwagi na temat mentalnoÊci cz∏owieka sowieckiego imponujà przenikliwoÊcià i prowadzà do wniosków, których nie powstydziliby
si´ wybitni zachodni sowietolodzy. Przy lekturze pami´tników Klotza nale˝y jednak zachowaç ostro˝noÊç, pami´tajàc, ˝e ani na moment nie zapomina∏ o swej misji oficera polskiego wywiadu i ujawni∏ nie wszystkie okolicznoÊci podró˝y, niektóre zaÊ fakty móg∏ celowo zniekszta∏ciç w celu uniemo˝liwienia identyfikacji osób
przebywajàcych na terenie ZSRR. Sam pisa∏: „Tu zmuszony jestem nadmieniç, ˝e
wi´kszoÊç nazwisk, poczàtkowych liter, nazw miejscowoÊci w niniejszej pracy autor celowo zmienia∏, aby nikogo nie naraziç. Autor jest pe∏en niek∏amanego szacunku dla uzdolnieƒ NKWD, ale sam te˝ nie jest w ciemi´ bity...” (s. 186).
W pierwszej cz´Êci wspomnieƒ Klotz opisuje tak˝e sytuacj´ w lwowskim podziemiu niepodleg∏oÊciowym „za pierwszego Sowieta”, koncentrujàc si´ przede
wszystkim na przedstawieniu swojej wersji konfliktu pomi´dzy Zwiàzkiem Walki
Zbrojnej-1 pp∏k. Emila Macieliƒskiego „Kornela” oraz ZWZ-2 pp∏k. dypl. Jana
Maksymiliana Soko∏owskiego „Trzaski”, a tak˝e na formu∏owaniu pod adresem
„Kornela” oskar˝eƒ o wspó∏prac´ z NKWD. Jakkolwiek Klotz w swojej relacji sugestywnie „udowadnia” win´ Macieliƒskiego, przytaczajàc wiele nieznanych do
tej pory faktów, nale˝y pami´taç, ˝e b´dàc osobiÊcie zaanga˝owanym w ostry spór
polityczny z komendà ZWZ-1, nie by∏ bezstronnym s´dzià w opisywanym konflikcie, a niektórzy historycy (na przyk∏ad Jerzy W´gierski) podtrzymujà nadal
opini´ o niewinnoÊci pp∏k. Macieliƒskiego. Pierwszà cz´Êç wspomnieƒ Klotza
uzupe∏nia plastyczny opis Lwowa w poczàtkach okupacji sowieckiej.
Druga cz´Êç Zapisków... obejmuje okres od wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej a˝ do wkroczenia Armii Czerwonej do Lwowa w lipcu 1944 r. i zawiera najwi´cej informacji przydatnych dla badaczy dziejów konspiracji niepodleg∏oÊciowej.
W tym czasie Klotz sprawowa∏ funkcj´ kierownika Odcinka III sieci wywiadowczej Komendy G∏ównej ZWZ-AK o kryptonimie „WW-72”, a nast´pnie „Pralnia”.
Teren jego dzia∏ania obejmowa∏ obszar Ukrainy od Lwowa a˝ po aktualnà lini´
frontu niemiecko-sowieckiego. Wspomnienia z tego okresu uzupe∏nione zosta∏y
przez Grzegorza Mazura obszernym Aneksem, zawierajàcym 57 niepublikowanych
dotàd dokumentów ze zbiorów Wojskowego Instytutu Historycznego oraz Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji, a dotyczà-
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cych dzia∏alnoÊci Odcinka III w okresie od stycznia do lipca 1944 r. ¸àcznie materia∏ ten stanowi kopalni´ wiedzy na temat funkcjonowania polskiej siatki wywiadu na okupowanej przez Niemców Ukrainie, a tak˝e warunków ˝ycia na tamtym
terenie, i jako taki stanowi cenne uzupe∏nienie ju˝ opublikowanych na ten temat
wspomnieƒ (g∏ównie H. Zakrzewskiej, Niepodleg∏oÊç b´dzie Twojà nagrodà, t. 1,
Warszawa 1994 oraz S. Pempla, Pod znakiem Lwa i Syreny, Warszawa 1989).
W trzeciej, ostatniej cz´Êci wspomnieƒ Klotz opisa∏ swoje losy od chwili zaj´cia Lwowa przez Sowietów a˝ do wyjazdu na Zachód na prze∏omie lutego i marca 1946 r. G∏ównym wàtkiem tego fragmentu Zapisków... jest filmowa wr´cz historia kariery Klotza w szeregach „ludowego” Wojska Polskiego, gdzie,
zmobilizowany jako „doktor Jan Baranowski”, awansowa∏ wkrótce do stopnia
podpu∏kownika, otrzyma∏ liczne odznaczenia, a nawet objà∏ presti˝owà posad´
komendanta G∏ównego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej.
Wyczyn o tyle niebywa∏y, ˝e Klotz nie posiada∏ ˝adnego regularnego wykszta∏cenia medycznego, co zresztà nie przeszkodzi∏o mu zasiàÊç obok Karola Âwierczewskiego i Stanis∏awa Pop∏awskiego w prezydium... I Kongresu Medycyny Wojennej Wojsk Polskich i Sojuszniczych. Swojà lekarskà „karier´” przedstawi∏ na
tle pasjonujàco zarysowanej panoramy stosunków panujàcych wÊród oficerów
maszerujàcej na Drezno 2. Armii Wojska Polskiego.
Zdecydowanie krytyczny wobec wszelkich ust´pstw w stosunku do nowej
w∏adzy, Klotz traktowa∏ „Polsk´ Lubelskà” jako nowe wcielenie sowieckiej okupacji. Na wszelkie próby zacierania podzia∏u na okupantów i patriotów reagowa∏ stanowczo: w jego oczach Miko∏ajczyk by∏ zdrajcà, który w znaczàcym stopniu przyczyni∏ si´ do legalizacji rzàdów okupanta. Niez∏omne poglàdy oraz
narastajàce z ka˝dym dniem niebezpieczeƒstwo zdemaskowania przyczyni∏y si´
do podj´cia przez niego decyzji o opuszczeniu kraju. By∏ jednym z nielicznych,
który wyje˝d˝a∏ jako zwyci´zca. By∏ tym, który – jak sam to okreÊli∏ – potrafi∏
„targnàç za wàsy tygrysa, którym jest NKWD”. Jak z dumà pisa∏ w Londynie
w 1948 r.: „gdyby mnie dzisiaj dosi´g∏o NKWD, co jest zawsze i wsz´dzie mo˝liwe – ju˝ mi nie odbiorà satysfakcji, jakà w sobie nosz´. Mogà najwy˝ej obedrzeç
ze skóry – co ka˝dy hycel potrafi...” (s. 112).
Wyczyny Aleksandra Klotza by∏y ju˝ wczeÊniej znane historykom. Sporo o jego wojennych losach pisali mi´dzy innymi Jerzy W´gierski i Grzegorz Mazur,
w 1996 r. Jerzy Krzy˝anowski opublikowa∏ w „Wojskowym Przeglàdzie Historycznym” artyku∏ Niezwyk∏e przygody majora Klotza, a rok wczeÊniej Janusz
Gmitruk, Zygmunt Hemmerling i Jan Sa∏kowski og∏osili w zbiorze Z ziemi sowieckiej – z domu niewoli. Relacje, raporty, sprawozdania z londyƒskiego archiwum prof. Stanis∏awa Kota raport Klotza z wyprawy do ZSRR. Wiedza ta z trudem jednak przedostawa∏a si´ w latach dziewi´çdziesiàtych do opracowaƒ
o charakterze syntetycznym, nie wspominajàc o spo∏ecznej ÊwiadomoÊci historycznej. Dlatego te˝ bardzo dobrze si´ sta∏o, ˝e dzi´ki d∏ugotrwa∏ym staraniom
Grzegorza Mazura oraz Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleg∏oÊciowego
wspomnienia Klotza, stanowiàce Êwiadectwo niezwyk∏ego heroizmu, si∏y woli
oraz umi∏owania wolnoÊci tego wybitnego oficera polskiego wywiadu, zostanà
zaprezentowane szerszemu gronu czytelników.
Zdzis∏aw Zblewski
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