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Armia s∏owacka we wschodniej
Polsce w 1941 roku

Historycy poÊwi´cali dotychczas niewiele uwagi stosunkom polsko-s∏owac-
kim w okresie II wojny Êwiatowej. Polskiej opinii publicznej Republika S∏owac-
ka znana jest jako paƒstwo, które jako jedyne przy∏àczy∏o si´ do niemieckiej in-
wazji na Polsk´ we wrzeÊniu 1939 r. Ca∏kowicie nieznany nawet dla specjalistów
pozostaje krótki okres dzia∏ania armii s∏owackiej na wschodnich terenach Polski
latem 1941 r. 

Udzia∏ S∏owacji w konfliktach wojennych przed czerwcem 1941 roku
Republika S∏owacka powsta∏a na gruzach I Republiki Czechos∏owackiej w mar-

cu 1939 r. i a˝ do koƒca swojego istnienia wiosnà 1945 r. by∏a sojusznikiem
III Rzeszy. Mia∏a staç si´ oknem wystawowym „nowej Europy” Hitlera. By∏o to
pierwsze paƒstwo w historii narodu s∏owackiego, na jego czele – co interesujàce
– sta∏ ksiàdz katolicki dr Jozef Tiso. Nowa jednostka paƒstwowa na mapie Europy
powsta∏a na podstawie tak zwanego uk∏adu ochronnego zawartego w Wiedniu
18 marca 1939 r., w którym przedstawiciele S∏owacji zobowiàzali si´ do prowa-
dzenia polityki zagranicznej, wojskowej i gospodarczej w „Êcis∏ym porozumieniu
z Niemcami”. Klauzule dyplomatyczne naznaczy∏y w ten sposób rzeczywistoÊç
– nadzór nad najwa˝niejszymi dziedzinami polityki paƒstwa znajdowa∏ si´ w r´-
kach niemieckich. Nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç na pierwszy konflikt wojenny, do
którego zosta∏o wciàgni´te m∏ode paƒstwo. 23 marca 1939 r. wojsko w´gierskie
wtargn´∏o do wschodniej S∏owacji – mimo ˝e W´gry uzna∏y Republik´ S∏owackà
prawie natychmiast po jej proklamowaniu. W´grzy chcieli wykorzystaç chaos i nie-
pewnoÊç marcowych dni, kiedy ze S∏owacji i Rusi Podkarpackiej wycofywali si´
ostatni czescy ˝o∏nierze i oficerowie, i zajàç jak najwi´kszà cz´Êç s∏owackiego tery-
torium1. S∏owacy w najmniejszym stopniu nie byli zainteresowani powrotem pod
„koron´ Êw. Stefana”, w ca∏ym ich paƒstwie podnios∏a si´ silna fala oporu przeciw-
ko nowej okupacji w´gierskiej. Tysiàce obywateli zg∏asza∏o si´ do walki z W´gra-
mi, którzy przez dziesi´ciolecia byli uwa˝ani za najwi´kszych wrogów S∏owaków.
Ostatecznie konflikt trwa∏ tylko trzy dni, dlatego zwykle nazywany jest „ma∏à woj-
nà”. Adolf Hitler nie dopuÊci∏ bowiem do ˝adnych nowych niepokojów na swoim
terytorium i nie zwa˝ajàc na Êwie˝o zawartà umow´ mi´dzypaƒstwowà, nakaza∏
S∏owacji odstàpienie W´grom kolejnych terenów. Ten pierwszy konflikt wojenny,
mimo pora˝ki dyplomatycznej i utraty cz´Êci terytorium, zjednoczy∏ i znacznie
wzmocni∏ ma∏e paƒstwo, wykaza∏ te˝ zdolnoÊç jego armii do walki.

1 Ju˝ w listopadzie 1938 r. S∏owacja straci∏a na rzecz W´gier ponad 20 proc. swojego terytorium.
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Nie min´∏o nawet pó∏ roku i armia s∏owacka wystàpi∏a przeciwko swojemu
pó∏nocnemu sàsiadowi – Polsce. Sàdzàc ze stale rosnàcej propagandy antypol-
skiej, rozpocz´cie przez Niemcy ataku na Polsk´ by∏o dla bardziej uwa˝nego oby-
watela s∏owackiego tylko kwestià czasu. Czy weêmie w nim udzia∏ równie˝ S∏o-
wacja, móg∏ si´ jednak tylko domyÊlaç, choç udzia∏ w wojnie przeciwko Polsce
wynika∏ z umowy niemiecko-s∏owackiej. Charakter tej wojny by∏ inny ni˝ po-
przedniej. JeÊli konflikt z W´grami okreÊla si´ jako wojn´ obronnà lub sprawie-
dliwà, to charakter wojny z Polskà by∏ odmienny. Republika S∏owacka nie broni-
∏a si´ tym razem przed agresjà, lecz sta∏a po stronie swojego hegemona, Niemiec,
jako jego jedyny sojusznik2.

Przygotowanie wojny bez odpowiedniej propagandy by∏oby teraz niemo˝li-
we. Najcz´Êciej pos∏ugiwano si´ has∏em „Idziemy wziàç, co nasze”, czyli 25 wsi
odstàpionych w 1920 r. oraz tereny na pó∏nocnym pograniczu zaj´te przez Pol-
sk´ jesienià 1938 r. Dzi´ki temu kierownictwu politycznemu w du˝ym stopniu
uda∏o si´ zapobiec niezadowoleniu lub oporowi swoich obywateli oraz zapewniç
g∏adki przebieg kampanii. Chocia˝ w wojnie wzi´∏o udzia∏ oko∏o 50 tys. ˝o∏nie-
rzy s∏owackich, a niektóre jednostki wkroczy∏y g∏´biej, poza deklarowanà wcze-
Êniej lini´ granicy sprzed 1920 r., nie dosz∏o do wi´kszych starç z polskà obronà.
Po nieca∏ych trzech tygodniach od wybuchu wojny wszyscy uczestniczàcy w niej
˝o∏nierze s∏owaccy byli ju˝ w domu. Na zdobytych terenach odby∏y si´ defilady
wojskowe i uroczyste apele, wr´czano odznaczenia, wypowiadano slogany o przy-
jaêni s∏owacko-niemieckiej i „nowej Europie”. Potem ˝ycie wróci∏o na normalne
tory – na nieca∏e dwa lata, do czerwca 1941 r.3

Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej i jej rezonans na S∏owacji
Trzecia wojna, do której Republika przystàpi∏a latem 1941 r., by∏a znowu ca∏-

kowicie odmienna. Wybuch∏a znienacka i zburzy∏a stosunkowo spokojnà atmo-
sfer´ w spo∏eczeƒstwie s∏owackim. Mo˝na powiedzieç, ˝e S∏owacy nie poj´li
pobudek Hitlera, a wypowiedzenie wojny potraktowali raczej jako naruszenie
wczeÊniejszych umów ze Stalinem, przejaw niemieckiej zach∏annoÊci i prób´ zli-
kwidowania przez Hitlera „najwi´kszego paƒstwa s∏owiaƒskiego”. Tym bardziej
nie rozumieli, dlaczego mieliby przy∏àczyç si´ do tej wojny. Paƒstwo s∏owackie
bowiem ani nie sàsiadowa∏o z ZSRR, ani te˝ nie widzia∏o zagro˝enia z jego stro-
ny; propaganda nie mia∏a nawet argumentów o charakterze historycznym. Nie
mo˝na si´ by∏o powo∏aç na koniecznoÊç odzyskania utraconych terytoriów czy
na historyczne resentymenty. ZSRR nie domaga∏ si´ ˝adnych terytoriów, a wo-
bec Rosjan S∏owacy nie odczuwali wrogoÊci. Wprost przeciwnie – oprócz Ser-
bów S∏owacy byli chyba jedynym narodem s∏owiaƒskim, który ˝ywi∏ do Rosjan
bardzo silne sympatie. Zdecydowana wi´kszoÊç S∏owaków uwa˝a∏a Zwiàzek

2 „Armia s∏owacka jako pierwsza stan´∏a bez wahania u boku armii niemieckiej w czasie, kiedy
jeszcze nikt na Êwiecie nie zna∏ si∏y niemieckiej armii” – podkreÊla∏ jeden ze s∏owackich genera∏ów,
Anton Pulanich, jeszcze w 1944 r. (Armáda v obrane a práci, Bratislava 1944).
3 Wiosnà 1941 r. premier S∏owacji Vojtech Tuka stara∏ si´ o udzia∏ S∏owacji w wojnie z Jugos∏awià.
Na posiedzeniu rzàdu, na którym omawiano t´ kwesti´, Tuka natrafi∏ jednak na ostry sprzeciw po-
zosta∏ych ministrów, a minister obrony narodowej gen. Ferdinand Čatloš doradzi∏ mu, by sam zna-
laz∏ sobie ochotników, z którymi wyjecha∏by do Jugos∏awii.
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Sowiecki za najsilniejsze paƒstwo s∏owiaƒskie, kontynuatora imperium carskie-
go, na które niegdyÊ z ut´sknieniem zwraca∏y wzrok pokolenia dzia∏aczy na-
rodowych. Podczas pierwszych miesi´cy istnienia Republiki S∏owackiej – od
wrzeÊnia 1939 do lata 1941 r. – rozwija∏y si´ o˝ywione kontakty ekonomiczne
i kulturalne ze Zwiàzkiem Sowieckim. Teraz paƒstwowa propaganda mia∏a nie-
wàtpliwie trudne zadanie – przemalowaç Rosjan na czerwono, z „paƒstwa s∏o-
wiaƒskiego” uczyniç imperium, które budzi strach. 

Dla uzasadnienia tej wojny nie by∏o najmniejszych mo˝liwoÊci zastosowania
„racjonalnych” argumentów. Dla w∏adz od poczàtku by∏o jasne, ˝e ta wojna ni-
gdy nie stanie si´ popularna wÊród S∏owaków, chodzi∏o raczej o to, by ograni-
czyç mo˝liwe przejawy niezadowolenia lub oporu mobilizowanych ˝o∏nierzy
albo ludnoÊci na ty∏ach frontu. By osiàgnàç nawet te minimalne cele, nale˝a∏o
w∏o˝yç wiele wysi∏ku. Wykorzystywano na przyk∏ad raporty niemieckich agen-
cji prasowych o tym, ˝e Stalin planuje inwazj´ na Europ´, próbowano nawiàzaç
do walk legionistów czechos∏owackich z bolszewikami w 1918 i 1919 r. Paƒ-
stwo, w którym pierwsze skrzypce grali przedstawiciele kleru katolickiego,
stara∏o si´ te˝ poruszaç strun´ religijnà i o˝ywiç tradycj´ wypraw krzy˝owych
przeciwko niewiernym4. Przeci´tny s∏owacki obywatel nie mia∏ mo˝liwoÊci
sprawdzenia informacji o niszczeniu Cerkwi czy ch∏opów w ZSRR, dlatego
wszystkie oskar˝enia i inwektywy, jakimi obrzucano imperium bolszewickie, tra-
fia∏y z regu∏y w pró˝ni´, tym bardziej ˝e wydawa∏y si´ nazbyt koszmarne i fanta-
styczne. Najmniejszà ochot´ na udzia∏ w wojnie mieli oczywiÊcie ˝o∏nierze,
o czym bardzo dobrze wiedzieli prezydent Tiso i minister obrony Ferdinand
Čatloš. W∏aÊnie dlatego w swoim rozkazie z 24 czerwca 1941 r. Čatloš niemal
b∏agalnie zwraca∏ si´ do podw∏adnych: „˚o∏nierze! Nie chodzi tu o walk´ prze-
ciwko narodowi rosyjskiemu ani przeciwko s∏owiaƒszczyênie. Takimi has∏ami
pos∏ugujà si´ tylko zbrodniarze, wrogowie narodu i paƒstwa, którzy chcieliby
nas sk∏óciç i doprowadziç do zag∏ady. [...] ˚o∏nierze! UÊwiadomcie sobie swój
wielki obowiàzek wobec paƒstwa i chrzeÊcijaƒstwa”5.

Przebieg kampanii od czerwca do sierpnia 1941 roku
Armia s∏owacka przy∏àczy∏a si´ do wojny jako trzeci z kolei sojusznik Niemiec

(po Rumunii i Finlandii), ledwie kilka godzin po jej wybuchu. 22 czerwca prezy-
dent Tiso wyda∏ rozkaz mobilizacyjny dla armii. Po 48 godzinach, 24 czerwca
przed po∏udniem, jednostki s∏owackie przekroczy∏y ju˝ granic´ z Generalnym
Gubernatorstwem. Pierwszà jednostkà bojowà by∏a Szybka Grupa (Rýchla skupina)
wojsk zmotoryzowanych posuwajàca si´ tu˝ za atakujàcymi oddzia∏ami niemiecki-
mi. Pod wzgl´dem operacyjnym by∏a podporzàdkowana Karlowi-Heinrichowi von
Stülpnaglowi, dowódcy 17. Armii niemieckiej, która podà˝a∏a na Kijów6.

4 Niektórzy, g∏ównie autorzy o orientacji lewicowej, z powodu nadprzeci´tnej reprezentacji ksi´˝y
katolickich w polityce nazywali przeÊmiewczo Republik´ S∏owackà „republikà proboszczów”
(„farská republika”). 
5 „Slovenské vojsko”, 1 VII 1941, s. 1.
6 Dowódca 17. Armii niemieckiej pisa∏ w telegramie powitalnym do dowódcy Szybkiej Grupy:
„Pozdrawiam w zwiàzku 17. Armii przyby∏e jednostki s∏owackie, pami´tajàc o dzielnym zachowa-
niu dowódców i ich ojców ju˝ podczas poprzedniej wojny Êwiatowej”.
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Po przekroczeniu przedwojennej granicy Polski Szybka Grupa zatrzyma∏a si´
w rejonie Haczów – Drzów – Kombornia. 25 czerwca wieczorem, a tak˝e nast´p-
nego ranka przekroczy∏a pod Temeszowem San, przez Bircz´ i Leszczaw´ podà-
˝a∏a naprzód, na Wojtkowà i KroÊcienko. Od 27 czerwca otrzyma∏a zadanie likwi-
dacji bunkrów sowieckich w rejonie Sanok – Za∏u˝ – Lesko, co z sukcesem
zrealizowa∏a. Jej cz∏onkowie unieszkodliwili w sumie dziewi´ç sowieckich bun-
krów, a kolejne cztery zablokowali, co zosta∏o wysoko ocenione przez dowódz-
two niemieckie. Od Sanoka grupa posuwa∏a si´ do Stefkowa, gdzie dotar∏a
29 czerwca wieczorem, wreszcie 1 lipca zaj´∏a Drohobycz, a nast´pnego dnia
Stryj7. A˝ do 8 lipca przebywa∏a w rejonie Sambora; 2 lipca po∏àczy∏a si´ z do-
wództwem armii s∏owackiej, które przenios∏o si´ do Sambora. Tu decydowano
o dalszych dzia∏aniach armii s∏owackiej. 

Kiedy liczàca niespe∏na 2 tys. ˝o∏nierzy grupa posuwa∏a si´ przez teryto-
rium Polski, g∏ówna masa s∏owackiego wojska skoncentrowa∏a si´ w strefie
przygranicznej, skàd stopniowo przesuwa∏a si´ na wschód. 6 lipca zakoƒczo-
no zgrupowanie wszystkich s∏owackich jednostek polowych w rejonie Dobro-
mil – Chyrów – Stary Sambor. Mobilizacja zapewni∏a wprawdzie udzia∏ w kam-
panii przeciwko ZSRR oko∏o 50 tys. m´˝czyzn, ale pod wzgl´dem technicznym
i materialnym wojsko to nie prezentowa∏o wymaganego poziomu, co wyklu-
cza∏o mo˝liwoÊç bezpoÊredniego wprowadzenia go do walki8. Wskutek reorga-
nizacji armii s∏owackiej, którà przeprowadzono w wymienionym rejonie, uzu-
pe∏niono i powi´kszono Szybkà Grup´ oraz przemianowano jà na Szybkà
Brygad´ (Rýchla brigáda) wojsk zmotoryzowanych. Podj´to te˝ decyzj´ o po-
zostawieniu na ty∏ach i niewprowadzaniu do strefy frontowej wi´kszoÊci zmo-
bilizowanych ˝o∏nierzy oraz korpusu polowego9. Brygada po reorganizacji
i uzupe∏nieniu wznowi∏a swój marsz w kierunku wschodnim. Wraz z 17. Armià
osiàgn´∏a w po∏owie lipca starà granic´ Polski z ZSRR; 16 lipca wkroczy∏a do
Proskurowa, a krótko póêniej do Diakowców10. Wed∏ug rozkazu nadrz´dnego
dowództwa niemieckiego brygada s∏owacka mia∏a post´powaç za cofajàcym
si´ wrogiem i wskutek zabezpieczenia rejonu Lipowce – Ilince ograniczyç jego
ucieczk´. 

Kiedy 22 lipca w godzinach porannych dowódca brygady wyda∏ rozkaz mar-
szu w kierunku Lipowce – Ilince – Granów, jednostki s∏owackie natrafi∏y pod
Lipowcami na silny kontratak sowiecki, który grozi∏ otoczeniem i zniszczeniem
ca∏ej piechoty. Wprawdzie ostatecznie uda∏o si´ wydostaç z niebezpiecznej sytu-
acji, ale skutki nierozwa˝nego marszu by∏y tragiczne. W walce zgin´∏o oko∏o sie-

7 Vojenský historický archív [dalej: VHA] Trnava, zespó∏ 53, 53/41-95/5/2, Przeglàd dzia∏aƒ armii
s∏owackiej. 
8 Pu∏ki konne bez samochodów lub techniki pancernej tylko z trudem mog∏y myÊleç o dynamicz-
nym marszu za jednostkami niemieckimi. Oprócz tego wys∏anie tak wielkiej masy wojska, rekruto-
wanego z rezerwistów, by∏oby na S∏owacji bardzo trudne z politycznego punktu widzenia. W kr´-
gach niemieckich, a tak˝e s∏owackich bardzo dobrze zdawano sobie spraw´ z tych wszystkich
czynników, poniewa˝ krótko póêniej zarzàdzono demobilizacj´ i wycofanie armii polowej na S∏o-
wacj´. Dosz∏o do tego w sierpniu 1941 r., gen. Čatloš po˝egna∏ si´ z marzeniami o dowodzeniu du-
˝à armià. 
9 Szybka Brygada wojsk zmotoryzowanych rozros∏a si´ do prawie 5 tys. ˝o∏nierzy.
10 VHA Trnava, zespó∏ 53, 53/41-95/5/2, Przeglàd dzia∏aƒ armii s∏owackiej.
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demdziesi´ciu ˝o∏nierzy, nie mówiàc o ci´˝kich stratach w sprz´cie. Lipowce we-
sz∏y do historii S∏owacji jako miejsce, w którym w ciàgu jednego dnia zgin´∏o naj-
wi´cej ˝o∏nierzy s∏owackich. 

Tragiczna pora˝ka pod Lipowcami stanowi∏a bodziec do wi´kszej reorganiza-
cji armii polowej. Trzy dni po bitwie minister obrony narodowej Čatloš wyda∏
rozkaz utworzenia dwóch nowych dywizji. Wi´kszoÊç zmotoryzowanych Êrod-
ków transportu armii s∏owackiej sta∏a si´ podstawà Szybkiej Dywizji (Rýchla
divizia – RD), która od tej chwili mia∏a byç wiodàcà jednostkà frontowà. Z po-
zosta∏ych ˝o∏nierzy Čatloš nakaza∏ stworzyç drugà, mniejszà Dywizj´ Zabezpie-
czajàcà, którà a˝ do jesieni 1943 r. Niemcy wykorzystywali do zadaƒ stra˝ni-
czych i policyjno-zabezpieczajàcych. Prawie 36 tys. pozosta∏ych ˝o∏nierzy zosta∏o
wycofanych z Polski na S∏owacj´11.

Kontakty S∏owaków z ludnoÊcià wschodniej Polski
Dla czytelnika o wiele bardziej interesujàca ni˝ suche wyliczenia przemarszów

lub zestawienia liczebnoÊci wojsk jest „ludzka” strona wojny, w naszym przypad-
ku kontakty przedstawicieli wojsk interwencyjnych ze spo∏eczeƒstwem Galicji,
która ju˝ tyle razy w historii zmienia∏a przynale˝noÊç paƒstwowà. Od jesieni
1939 r. nale˝a∏a do Zwiàzku Sowieckiego. Prawda o ˝yciu w paƒstwie, które
samo siebie tytu∏owa∏o „pierwszym paƒstwem robotników i ch∏opów”, przez
prawie çwierç wieku pozostawa∏a ukryta przed europejskà i Êwiatowà opinià
publicznà. O imperium Stalina krà˝y∏y z regu∏y skàpe, trudne do sprawdzenia
informacje lub plotki, balansujàce mi´dzy dwiema skrajnoÊciami – z jednej stro-
ny bezkrytycznym gloryfikowaniem przez propagand´ moskiewskà i jej s∏ugi,
dzia∏aczy Kominternu, z drugiej – przedstawianiem ZSRR w najczarniejszych
barwach. Prasa prawicowa lub o orientacji koÊcielnej podkreÊla∏a przede wszyst-
kim przeÊladowanie religii i ch∏opów. Europejczycy nie mieli mo˝liwoÊci bezpo-
Êredniego przekonania si´ o faktach. W okresie mi´dzywojennym w paszportach
krajów europejskich widnia∏ napis: „obowiàzuje we wszystkich krajach oprócz
ZSRR”. Nawet mieszkaƒcy ZSRR nie mieli prawa swobodnego poruszania si´ po
tym szczególnym kraju, a co dopiero cudzoziemcy. JeÊli nawet kilku z nich uda-
∏o si´ przekroczyç granice ZSRR, trafiali pod opiek´ pracowników sowieckiej
agencji Intourist, a ÊciÊlej – funkcjonariuszy wszechmocnych s∏u˝b specjalnych,
którzy cudzoziemcowi pokazywali tylko to, co nale˝a∏o pokazaç.

Mity, które powsta∏y wokó∏ ZSRR, rozwia∏y si´ dopiero w czerwcu 1941 r.
i w∏aÊnie S∏owaków mo˝na uwa˝aç za najbardziej chyba wiarygodnych Êwiad-
ków, przekazujàcych swoje doÊwiadczenia z pobytu w tym kraju latem 1941 r.
Cz∏onkowie armii s∏owackiej, która tak˝e podczas wojny by∏a budowana na
zasadzie apolitycznoÊci, w odró˝nieniu od ich niemieckich kolegów nie byli
wcale poddawani wp∏ywowi propagandy nazistowskiej i teorii o „ni˝szej rasie

11 Ibidem. Zob. te˝ P. Šimunič, Slovenská armáda a SNP, Bratislava 1995, s. 5. W po∏owie sierpnia
1941 r. jednostki Szybkiej Dywizji (bez Szybkiej Brygady) przebywa∏y w rejonie Gródek Jagielloƒ-
ski – Lubieƒ Wielki, natomiast jednostki Dywizji Zabezpieczajàcej w rejonie Drohobycz – Rawa
Ruska – Buczacz. Jednostki Szybkiej Brygady definitywnie w∏àczono do Szybkiej Dywizji w drugiej
po∏owie sierpnia (J. Bystrický, Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte v roku 1941, „Vojenská
história” 1998, nr 2, s. 47).
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s∏owiaƒskiej”12. Kilkadziesiàt tysi´cy m´˝czyzn, których skierowano na front
wschodni, poza mniej lub bardziej ukrywanym smutkiem czy rozgoryczeniem,
by∏o te˝ przepe∏nionych ciekawoÊcià. Dokàd idziemy? Dokàd nas wiozà? Trud-
no si´ dziwiç – w latach przedwojennych S∏owacja by∏a stosunkowo biednym,
rolniczym krajem. Wielu z dwudziestoletnich ch∏opców, którzy odebrali kart´
mobilizacyjnà, siedzia∏o po raz pierwszy w pociàgu w∏aÊnie wtedy, kiedy wiezio-
no ich na wschód, naprzeciw nieznanemu losowi. Pierwszym przystankiem by∏y
w∏aÊnie tereny wschodniej Polski. Nikt z ˝o∏nierzy nie wiedzia∏, nawet nie móg∏
przeczuwaç, jak przyjmie ich miejscowa ludnoÊç. Z niech´cià? Z oboj´tnoÊcià lub
apatià? Czy b´dà musieli stawiaç czo∏o dywersji partyzanckiej?

M∏ody poeta s∏owacki Ján Okál’, który przez pewien czas pracowa∏ jako ko-
respondent wojenny w ZSRR, napisa∏: „MieliÊmy okazj´ widzieç spory kawa∏ek
ZSRR. Zarówno w swojej ju˝ wykrystalizowanej formie, za granicà sprzed 1939 r.,
ale te˝ widzieliÊmy te rejony, które ZSRR inkorporowa∏ po wojnie polsko-nie-
mieckiej i tu mieliÊmy wzorcowy przyk∏ad, jak bolszewizuje si´ kraj, by stopnio-
wo wyrwaç z niego wszystkie znaki cywilizacji europejskiej, a zamiast nich wpro-
wadziç kultur´ sowieckà”13. Okál’ w kilku wierszach bardzo trafnie wskaza∏, na
czym polega∏a polityka Stalina w stosunku do nowo przy∏àczonych terytoriów
polskich – zburzyç wszystko, co mog∏oby przypominaç idee narodowe i religij-
ne, w ogóle wszystko, co by∏o inne ni˝ w jego imperium. 

Z re˝imem komunistycznym jako takim ˝o∏nierze, którzy wkroczyli na te te-
reny, naturalnie nie mogli si´ spotkaç, skoro swoje panowanie zakoƒczy∏ tu krót-
ko przed ich nadejÊciem. Mogli jednak zobaczyç – i bez wàtpienia widzieli – jego
skutki. Powszechny niedostatek, bieda, ucisk polityczny, narodowoÊciowy i reli-
gijny, przede wszystkim jednak masowe morderstwa wi´êniów pope∏niane przez
funkcjonariuszy NKWD w ostatnich godzinach przed pospiesznà ucieczkà – to
wszystko stanowi∏o wizytówk´ bolszewizmu. 

Bardzo interesujàce Êwiadectwo o tym tak tragicznym dla Polaków okresie da∏
pewien S∏owak, Kadlečík, mieszkaniec wsi Kolbajowice, który tu ˝y∏ od 1928 r.
Na proÊb´ s∏owackich korespondentów wojennych spisa∏ swojà relacj´ z okresu
od jesieni 1939 r. do lata 1941 r. Napisa∏: „17 wrzeÊnia armia niemiecka opusz-
cza ziemi´ ukraiƒskà, a ze wschodu na jej miejsce wali si´ wojsko sowieckie. Wte-
dy mówiliÊmy tu sobie, ˝e nadchodzi bratni naród rosyjski i sytuacja z pewnoÊcià
si´ poprawi. [...] Na ulice Lwowa zacz´∏y wchodziç pierwsze oddzia∏y rosyjskie.
Na wielu zrobi∏y wspania∏e wra˝enie, inni w obawie oczekiwali, co b´dzie dalej.
Ukraiƒcy z poczàtku si´ cieszyli, ˝e nastàpi koniec polskiej »panczyzny«”14.
Wkrótce nadesz∏o otrzeêwienie. Zaledwie kilka dni po wejÊciu wojsk sowieckich
w zaj´tych miastach zapanowa∏ g∏ód. Sklepy by∏y w wi´kszoÊci pozamykane,
a zamiast towaru w witrynach zacz´∏y si´ pojawiaç portrety Stalina, Lenina,
Woroszy∏owa lub Mo∏otowa. Ceny podstawowych artyku∏ów spo˝ywczych wzro-

12 Np. minister obrony narodowej jeszcze w latach „faszystowskiego” paƒstwa s∏owackiego musia∏
te˝ byç bezpartyjny, podobnie jak wszyscy cz∏onkowie armii. W wojsku obowiàzywa∏ powszechny
zakaz prowadzenia dzia∏alnoÊci politycznej. Nie istnieli oficerowie „oÊwiatowi” lub polityczne
„dziesi´ciominutówki”, jak to mia∏o miejsce póêniej, w okresie socjalizmu. 
13 J. Okál’, Kultúrne pomery v SSSR, Bratislava 1941, s. 11.
14 Svedectvo robotníka vráteného životu [w:] J.G. Breza, Krvavá zem, Bratislava 1941, s. 66–75.
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s∏y do astronomicznych rozmiarów. Kadlečík pisa∏: „Na wszystkich kierowni-
czych miejscach urz´dowali ˚ydzi i Rosjanie15. Ukrainiec lub Polak nie mia∏ tu
nic do powiedzenia. Równie˝ zyski z handlu czerpali przede wszystkim ˚ydzi,
którzy w ˝aden sposób nie byli tu ograniczani”16. 

Do upadku ekonomicznego przy∏àczy∏y si´ niebawem ostre represje politycz-
ne, szybko pogorszy∏a si´ te˝ ogólna atmosfera w spo∏eczeƒstwie. Strasznie roz-
panoszyli si´ szpicle i donosiciele, wielu chcia∏o sobie w ten sposób wyrobiç za-
s∏ugi przed urz´dami. Brat donosi∏ na brata, nawet dzieci na w∏asnych rodziców.
Wszystkie udr´ki po wrzeÊniu 1939 r. blad∏y jednak w porównaniu z terrorem,
który rozp´tano w ostatnich tygodniach przed 22 czerwca 1941 r. Bez podania
jakiejkolwiek przyczyny rozpocz´∏y si´ masowe aresztowania, prawie z ka˝dej
rodziny NKWD kogoÊ zabra∏o. Równie˝ rodzin´ Kadlečíka spotka∏ podobny los
– najpierw zatrzymano jego ˝on´, a póêniej jego samego. Kolumna aresztowa-
nych podà˝a∏a najpierw do lwowskich Brygidek, poniewa˝ jednak to wi´zienie
by∏o ju˝ przepe∏nione, skierowano ich do Sambora. Nieludzkie przes∏uchania
i tortury powtarza∏y si´ codziennie, a˝ do 22 czerwca. Tego dnia zaprzestano
przes∏uchaƒ i przystàpiono do likwidacji zatrzymanych. Wieczorem zamordowa-
no ponad trzystu wi´êniów, podobny los mia∏ spotkaç pozosta∏ych. To, ˝e tak si´
nie sta∏o, Kadlečík i inni wi´êniowie zawdzi´cza∏ szybkiemu marszowi Niemców.
Komunistyczni kaci nie mieli ju˝ doÊç czasu, by wszystkich zamordowaç. Po wy-
∏amaniu drzwi grupa wi´êniów uciek∏a w kierunku Lwowa17. 

Krótki fragment wspomnieƒ Kadlečíka trafnie ilustruje stosunki pod panowa-
niem bolszewickim na polskich Kresach Wschodnich. Bieda, niezmierny ucisk,
poni˝enie, podburzanie ludnoÊci i przede wszystkim masowe mordy osób „nie-
pewnych” politycznie – wszystko przyczyni∏o si´ do tego, ˝e ka˝dà innà w∏adz´,
ka˝dego innego zaborc´ uwa˝ano by tu za wyzwoliciela. I rzeczywiÊcie do tego
dosz∏o – mieszkaƒcy tych ziem nieomal˝e z zachwytem witali pierwsze jednostki
niemieckie. Zast´py rozradowanych ludzi wzd∏u˝ dróg pozdrawia∏y Niemców

15 Redaktor dziennika „Slovák” podaje inny przyk∏ad. „W ma∏ej wsi pod Chyrowem nast´pujàco
opowiedziano mi poczàtek ery bolszewickiej: Do wsi przyjecha∏ samochodem sowiecki oficer.
»Jakiej narodowoÊci tu jesteÊcie?« – zapyta∏. Ukraiƒcy! »A ˚ydów tu nie ma?« – dopytywa∏ si´ da-
lej oficer. Kiedy odpowiedziano mu, ˝e we wsi sà te˝ ˚ydzi, i to szeÊç rodzin, poprosi∏: »Zawo∏aj-
cie ich tu!«. Po chwili przyszli ˚ydzi. Podeszli do auta bolszewickiego oficera i pewni siebie podnie-
Êli zaciÊni´tà pi´Êç w bolszewickim pozdrowieniu, jak do starego znajomego. »Zdrawstwuj,
towariszcz!« Chwil´ póêniej oficer rozdzieli∏ ˚ydom zadania: »Ty b´dziesz takim komisarzem, a ty
takim!«. I ˚ydzi z uÊmiechem podj´li swoje funkcje, a wieÊ dosta∏a si´ w ten sposób w ∏apy ˚ydów”
(Namiesto mzdy – zamordovanie!, „Slovák”, 19 VII 1941, s. 5). 
16 „Ch∏opu za 1 kg ˝ywca p∏aci∏o si´ 17 kopiejek, ale ˚ydzi sprzedawali mi´so po 17 rubli za kg.
Za 100 kg ˝yta ch∏op dosta∏ 4 ruble, ale czarnà màk´ ˝ytnià sprzedawano 100 kg za 100 rubli” (ibi-
dem). Inny s∏owacki korespondent utrwali∏ w swojej publikacji wiersz, który w tym czasie szeptali
miejscowi Ukraiƒcy i Polacy: „A my ˚ydzi nieboraczki, my wsi komunisti, mu˝yk ore, mu˝yk sije,
a my budem jisti!” (F. Korček, Obrázky z Ukrajiny. Dojmy vojenského dopisovatel’a, Bratislava
1941, s. 105).
17 Svedectvo robotníka vráteného životu..., s. 71–74. Breza odnotowuje te˝ s∏owa pewnego starego
ksi´dza, który nast´pujàco opisa∏ mu odejÊcie Sowietów: „Bolszewicy podczas ucieczki nie mieli na
nic czasu, tylko na mordowanie. [...] Póêniej im, prawda, brakowa∏o wi´cej czasu na wa˝niejsze
z wojskowego punktu widzenia akcje. Potem nast´powa∏a tylko bezmyÊlna ucieczka...” (J.G. Breza,
op. cit., s. 25).
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i S∏owaków, proponujàc im po˝ywienie. We wsiach so∏tysi z chlebem i solà ocze-
kiwali na dowódców jednostek, pojawi∏y si´ transparenty, a chwil´ póêniej te˝
bramy triumfalne; ˝o∏nierzy witano owacjami, jakich z pewnoÊcià nie oczekiwa-
li. Najmniej spodziewali si´ ich S∏owacy, którzy ca∏à wojn´ traktowali jako wy-
mys∏ Hitlera, a swój udzia∏ w niej jako narzucone z∏o. Ta atmosfera zaskoczy∏a
ich tym bardziej, z im wi´kszà niech´cià przyst´powali do wojny. Miejscowa lud-
noÊç – g∏ównie ukraiƒska, ale te˝ polska – wita∏a S∏owaków jeszcze serdeczniej
ni˝ Niemców18. Trudno si´ dziwiç – bliskoÊç j´zykowa i kulturowa w∏aÊnie mi´-
dzy nimi stworzy∏a bardzo silne wi´zy. 

Wszystkie niedostatki materialne, z którymi ˝o∏nierze spotkali si´ w Galicji,
rekompensowa∏a im goÊcinnoÊç miejscowych rodzin. Choç same ˝y∏y w biedzie,
nie waha∏y si´ podzieliç tym, czym mia∏y z niemieckimi lub s∏owackimi ˝o∏nie-
rzami. Korespondent s∏owacki tak opisa∏ swoje wra˝enia: „By∏y to a˝ wzruszajà-
ce sceny, kiedy wzd∏u˝ dróg, którymi przechodziliÊmy, stali ukraiƒscy ch∏opi, ka-
walerowie, kobiety i dzieci z kwiatami, mas∏em, jajkami oraz czarnym ci´˝kim
chlebem i z ochotà proponowali to ˝o∏nierzom”19. 

Nied∏ugo po obj´ciu stanowisk przez administracj´ wojskowà odbywa∏y si´
te˝ msze i uroczystoÊci dzi´kczynne. M∏ody porucznik Korček by∏ jednym z ich
uczestników, o czym tak napisa∏: „By∏em na takiej uroczystoÊci dzi´kczynnej
w ma∏ym miasteczku Dobromil, gdzie w krótkim czasie ca∏y rynek zape∏ni∏ si´
6–7-tysi´cznym t∏umem. M∏odzieƒcy przyjechali na koniach, dziewcz´ta uroczy-
Êcie ubrane w ukraiƒskie stroje ludowe. M∏odzi z flagami i Êpiewem, starzy ze
z∏o˝onymi r´kami i ∏zami w oczach. [...] Przemawiajàcy, przedstawiciel biskupa,
kaza∏ przynieÊç zwyk∏y stó∏ i przemawia∏ z niego, nie wszed∏ na czerwonà trybu-
n´. Kiedy stanà∏ na stole, w t∏umie zapanowa∏a g∏´boka cisza, przerywana cza-
sem gwa∏townym szlochem starszych. T́  cisz´ przenika∏ jego jasny i zdecydowa-
ny g∏os. Dzi´kowa∏ ˝o∏nierzom niemieckim, dzi´kowa∏ ˝o∏nierzom s∏owackim,
swoje przemówienie zakoƒczy∏ ˝arliwà modlitwà, by ju˝ nigdy nie powtórzy∏o
si´ to, co lud ukraiƒski prze˝y∏ – nie tylko za starych czasów, lecz g∏ównie teraz,
za bolszewickiego gwa∏tu i terroru. Na zakoƒczenie uroczystoÊci ca∏y t∏um na-
bo˝nie ukl´knà∏, na wszystkich prawie twarzach widoczne by∏y przej´cie i ∏zy,
zw∏aszcza kiedy mówca zanuci∏ ukraiƒskà pieÊƒ patriotycznà, która wraz z ˝ó∏-

18 W dzienniku dowództwa 1. Dywizji czytamy: „Od wczesnych godzin porannych jednostki dywi-
zji przesuwajà si´ w rejon Dobromila. Po drodze mieszkaƒcy bardzo serdecznie nas pozdrawiali –
podawali do aut i rzucali bukiety kwiatów, dawali truskawki. MieliÊmy te˝ mo˝liwoÊç porozmawia-
nia z kilkoma uciekinierami z armii sowieckiej, którzy mówili o tym, jak licznie uciekali z wojska
Polacy i Ukraiƒcy (VHA Trnava, zespó∏ RD, k. 7, Dziennik wojenny dowódcy 1. Dywizji). O prze-
marszu przez innà cz´Êç polskiego terytorium pisano w kolejnym dzienniku: „Po drodze z KroÊcien-
ka do Chyrowa ludnoÊç z zachwytem wita∏a wojsko s∏owackie, a w Chyrowie bi∏y dzwony na znak
powitania wojska s∏owackiego i wyzwolenia Ukraiƒców spod hord bolszewickich, które w ca∏ym re-
jonie pope∏nia∏y najstraszniejsze okrucieƒstwa” (Ťaženie slovenskej Rýchlej skupiny v SSSR od 23.6.
do 30.7.1941, Bratislava 1941, s. 35). 
19 F. Korček, op. cit. W innym dokumencie zapisano: „Naród ukraiƒski jest rzeczywiÊcie goÊcinny.
Babka spotka ˝o∏nierza i zawo∏a go na »mo∏oko« albo na jajko. ˚o∏nierze dostanà wszystko, co tyl-
ko mogà im daç. Cywile skar˝à si´ na ka˝dym kroku na re˝im bolszewicki – aby Bóg pokara∏ Stali-
na i jego imperium. Co to by∏o za imperium – ca∏a ziemia i pozosta∏y majàtek nale˝a∏y tylko do paƒ-
stwa, a ludzie pracowali jako robotnicy za dniówki” (VHA Trnava, zespó∏ ZD, 76, Dziennik
kompanii artylerii, k. 18). 
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to-niebieskà flagà sta∏a si´ prawdziwym dowodem woli, by ˝yç i pracowaç dla
swego narodu”20. 

To, ˝e nie chodzi∏o o chwyt propagandowy, potwierdzajà inne êród∏a. W taj-
nym meldunku wywiadowczym z 20 lipca 1941 r. z Chyrowa napisano, ˝e „lud-
noÊç chyrowska jest wprost zachwycona obecnym re˝imem”; wszystkie braki
i problemy o charakterze gospodarczym, odczuwalne w rejonie na ka˝dym kroku,
przypisywa∏a podobno re˝imowi sowieckiemu, którego powrotu »nie ˝yczy sobie
w ˝adnych okolicznoÊciach«”. Stosunek ludnoÊci do armii niemieckiej i s∏owackiej
okreÊlono jako „serdeczny”21. Podobnie twierdzili uczestnicy kampanii. Jeden
z szeregowych ˝o∏nierzy, by∏y czo∏gista Štefan Bodnár, na mojà proÊb´ opisa∏ swo-
je wra˝enia z pierwszych dni w Galicji: „Na polskiej Ukrainie cieszono si´ z wy-
zwolenia. Odkrywano i pokazywano nam masowe groby, pozosta∏e po ust´pujà-
cych jednostkach sowieckich, nowsze i starsze, w których pochowano nawet do
200 osób, w ka˝dym wi´kszym mieÊcie. Tu po raz pierwszy spotkaliÊmy si´ z tym,
co wkrótce zosta∏o nazwane »las katyƒski«, opowiadali o tym cywilni obywatele
zaj´tego terytorium. Znajàc te fakty, trudno si´ dziwiç, ̋ e obywatele z aprobatà wi-
tali Niemców, a tym bardziej ˝o∏nierzy s∏owackich, kwiatami, bukietami lub
skromnym pocz´stunkiem. Zawiàzywa∏y si´ bardzo dobre kontakty miejscowych
obywateli z naszymi ˝o∏nierzami, czasami nawet koƒczy∏y si´ ma∏˝eƒstwem”22.

Masowe mordy pope∏nione przez funkcjonariuszy NKWD, groby, góry tru-
pów okaleczonych w najbardziej brutalny sposób, jaki tylko cz∏owiek mo˝e wy-
myÊliç, szokowa∏y ˝o∏nierzy. Mimo ˝e o tych sprawach od 1945 r. nie mo˝na
by∏o na S∏owacji otwarcie mówiç i wszystkie przest´pstwa jednostronnie przy-
pisywano nazistom, to jednak zachowa∏o si´ wiele êróde∏, które jednoznacznie
potwierdzajà wszystkie najnowsze ustalenia historyków23. Nie chodzi tu tylko
o ówczesnà pras´ s∏owackà, która przynosi∏a szczegó∏owe (choç czasem nieÊci-
s∏e) informacje o sowieckich okrucieƒstwach. BezpoÊrednie Êwiadectwa odnajdu-
jemy te˝ w tajnych meldunkach korpusu oficerskiego lub w kilku dziennikach
wojennych, które si´ zachowa∏y. Cennym êród∏em informacji sà te˝ zeznania
i wspomnienia kilku uczestników kampanii. Po szczegó∏owej analizie wszystkich
tych êróde∏ mo˝na stwierdziç, ˝e wzajemnie si´ one potwierdzajà i uzupe∏nia-
jà, nawet kiedy opisujà wydarzenia z ró˝nych punktów widzenia24. I tak na

20 F. Korček, op. cit., s. 108–109.
21 „Stosunek ludnoÊci do armii niemiecko-s∏owackiej jest bardziej ni˝ serdeczny, poniewa˝, jak s∏y-
chaç wÊród ludnoÊci, miejscowy lud tylko jej mo˝e dzi´kowaç za swoje wyzwolenie od bolszewic-
kiego piek∏a. W armii niemiecko-s∏owackiej miejscowy lud widzi swoje wybawienie” (VHA Trnava,
zespó∏ 55, 55-37-3, Meldunek urz´dowy z 20 VII 1941 r.). 
22 S. Bodnár, Moje spomienky na leto 1941, list do autora z 6 XII 2001 r.
23 Wspomn´ przynajmniej kilka prac: B. Musia∏, „Rozstrzelaç elementy kontrrewolucyjne!”. Bruta-
lizacja wojny niemiecko-sowieckiej latem 1941 roku, Warszawa 2001 (Biblioteka „Frondy”); K. Popiƒ-
ski, A. Kokurin, A. Gurjanow, Drogi Êmierci. Ewakuacja wi´zieƒ sowieckich z Kresów Wschodnich
II Rzeczypospolitej w czerwcu i lipcu 1941, Warszawa 1995; J.R. Nowak, Przemilczane zbrodnie,
Warszawa 1999.
24 Tylko w jedynym przypadku spotka∏em si´ z innà ocenà. W meldunku dowódcy 1. Dywizji z 22 lip-
ca 1941 r. wspomina si´, ˝e w nowym rejonie zakwaterowania, w Z∏oczowie, ludnoÊç jest przewa˝-
nie ˝ydowska, w okolicy jest wielu komunistów i ludnoÊç nie odnosi si´ z przyjaênià do wojska s∏o-
wackiego (VHA Trnava, zespó∏ 55, 55-37-3). W meldunku wywiadowczym dodano jednak, ˝e tak˝e
tu Ukraiƒcy przejawiajà sympati´ wobec S∏owaków.
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przyk∏ad w dzienniku kompanii artylerii zapisano: „Niedziela, 6 lipca: Wieczo-
rem przyjechaliÊmy do Tyrawy, gdzie przenocowaliÊmy. LudnoÊç cywilna oczeki-
wa∏a nas i p∏aka∏a przed nami. Mieszkaƒcy skar˝yli si´, ˝e »˝ydokomuniÊci«
strzelajà do nich i wszystko im zabrali. Poniedzia∏ek, 7 lipca, Dobromil: LudnoÊç
cywilna przywita∏a nas z p∏aczem. KomuniÊci pozabijali m´˝czyzn, tak˝e niektó-
re kobiety. Poodcinali im g∏owy, r´ce, wyd∏ubali oczy, z cia∏a Êciàgn´li skór´ i tak
wywozili ich do warzelni soli. Zabitych by∏o 1080. Tyle niewinnych osób ˚ydzi
pozabijali. Naród wyzwoliliÊmy od takiej plagi – jeÊli przyszlibyÊmy póêniej, to
wymordowaliby wszystkich ludzi w okolicy. W wi´kszoÊci zabijali studentów,
a to dlatego, by Ukraiƒcy nie mieli wykszta∏conych ludzi”25.

W pierwszy sierpniowy dzieƒ w Z∏oczowie ˝o∏nierze jednej z zakwaterowa-
nych tam kompanii oglàdali miejscowe wi´zienie, gdzie zamordowano kilkuset
wi´êniów, o czym Êwiadczy∏y zakrwawione Êciany. Odwo∏ujàc si´ do wypowie-
dzi miejscowych milicjantów, autor dziennika twierdzi, ˝e zamordowano tam
oko∏o 1200 wi´êniów, których nast´pnie przez okno wrzucano do do∏u. Kiedy
tylko do miasta wesz∏y jednostki niemieckie, miejscowi ˚ydzi musieli wyciàgaç
trupy z do∏u. Dodaje, ˝e równie˝ w tym mieÊcie ˝o∏nierze s∏owaccy „przekonali
si´ o strasznym dr´czeniu ludu ukraiƒskiego przez plag´ ˝ydowskà”26. 

Pierwsze dni po wejÊciu wojsk okupacyjnych przypomina∏y raczej anarchi´
ni˝ uporzàdkowane ˝ycie paƒstwowe. Otworzy∏a si´ tama, która d∏ugo po-
wstrzymywa∏a gniew miejscowej ludnoÊci wobec re˝imu bolszewickiego.
G∏ównym obiektem zemsty ludu stali si´ w∏aÊnie miejscowi ˚ydzi, uwa˝ani za
przyjació∏ „Moskali”. Potwierdza∏a si´ stara prawda, ˝e ka˝da przemoc rodzi
nowà przemoc. Miejscowa ludnoÊç zacz´∏a wyrównywaç rachunki z ka˝dym,
kogo uwa˝a∏a za pomocnika re˝imu bolszewickiego, a winowajcà numer jeden,
jak si´ wydaje z meldunków, stali si´ ˚ydzi. ˚o∏nierze s∏owaccy, którzy na prze-
∏omie czerwca i lipca przebywali w okolicy Chyrowa, Sambora, Stryja lub Dro-
hobycza, równie˝ byli Êwiadkami tych tragicznych wydarzeƒ. Korespondent
wojenny tak pisa∏ o pogromach: „Ukraiƒcy nie majà litoÊci wobec ˝ywio∏u se-

25 VHA Trnava, zespó∏ ZD, k. 76, Dziennik kompanii artylerii, k. 9–10. Fragment innego dzienni-
ka: „5 lipca 1941: Idziemy na Starà Sól, Strzelbice [w∏aÊc. Strzelisko – red.] i skr´camy na zachód
do Bilicz i Terli [w∏aÊc. Turki – red.]. We wszystkich wsiach zbudowano bramy triumfalne, które sà
przyozdobione flagà s∏owackà, niemieckà i ukraiƒskà. Zw∏aszcza w Terli jest widoczna du˝a flaga
s∏owacka, pod którà jest tablica z napisem: Niech ˝yje armia s∏owacka. 8 lipca: Czerchowa wita nas
wspaniale. Ma∏e dzieci rzucajà przed nami kwiaty, do ràk wk∏adajà nam bukiety polnych kwiatów.
Starszyzna wznosi r´ce ku niebu i g∏oÊno dzi´kuje za wyzwolenie z czerwonego piek∏a. Obraz bar-
dzo wzruszajàcy. 20 lipca: Stryj w uroczystym nastroju. Na rynku jest wielkie zgromadzenie ludu.
[...] Przez grupki Ukrainek w strojach ludowych jesteÊmy wprost bombardowani barwnymi bukie-
tami kwiatów polnych i ogrodowych” (F. Horváth, Denník z východného frontu, Bratislava 1942).
Przedstawiciel rady miejskiej w Drohobyczu Micha∏ Baranyk w taki sposób widzia∏ przedstawicieli
armii s∏owackiej: „Z wielkà radoÊcià i wdzi´cznoÊcià naród ukraiƒski przyjà∏ wiadomoÊç, ˝e rami´
w rami´ z armià niemieckà równie˝ armia s∏owacka pomaga wyzwoliç Ukrain´ z bolszewickich ma-
cek. Nie mam s∏ów, którymi móg∏bym opisaç cierpienia narodu ukraiƒskiego pod jarzmem bolsze-
wickim podczas nieca∏ych dwóch lat. [...] Ukraiƒcy cieszà si´, ˝e podczas wyzwolenia z okowów
bolszewickich bratnià r´k´ poda∏ nam naród s∏owacki, który jest nam najbli˝szy pod wzgl´dem
krwi, mowy i historii” (Nikdy nezabudneme na pomoc, „Slovák”, 19 VII 1941, s. 4). 
26 VHA Trnava, zespó∏ ZD, 76, Dziennik kompanii artylerii, k. 27. ˚ydzi musieli wyciàgaç i myç te˝
trupy dwóch lotników niemieckich, których okaleczone cia∏a zosta∏y porzucone w pobliskiej ubikacji. 
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mickiego. JeÊli ci ˚ydzi wierzà w swojego Boga, muszà wierzyç, ˝e to On sam
zes∏a∏ na nich pogrom. [...] ˚ydzi musieli wyciàgaç trupy zamordowanych
Ukraiƒców z g∏´bokich do∏ów i przygotowaç je do pochówku. JeÊli zginie ˚yd,
nikt si´ temu nie dziwi. Ukraiƒska zemsta jest ci´˝ka, lecz zrozumie jà ten, kto
widzia∏, co wycierpieli Ukraiƒcy. A wycierpieli sporo, w czym g∏ównie ˚ydzi
maczali palce”27.

Ze s∏owackich dokumentów nie zawsze jasno wynika, o jakie dzia∏ania prze-
ciwko ˚ydom chodzi∏o i gdzie konkretnie mia∏y one miejsce (cenzura skreÊla∏a
nazwy w∏asne), lecz wydaje si´, ˝e plàdrowanie, rabunki, nawet morderstwa
˚ydów nie by∏y niczym wyjàtkowym. Jeden z ˝o∏nierzy na S∏owacji pisa∏: „Kie-
dy tam przyjechaliÊmy, widzieliÊmy na ulicy pochód ludzi, byli to ˚ydzi, którzy
nieÊli jednego z zabitych. By∏o to straszne. Umazany by∏ w gnoju, uszy, nos, pal-
ce poobcinane, w oczy powbijane szpilki. [...] Teraz im za to odp∏acajà. Kiedy go
wykopali, ˚ydzi musieli go umyç, a nast´pnie w tej wodzie musieli umyç si´
˚ydzi; tak go nieÊli na cmentarz. Zamkn´li ich w kostnicy a˝ do rana. To teraz
si´ stale powtarza, kiedy tylko znajdà trupy. Tego wszystkiego nie da si´ nawet
opisaç, takie to jest straszne”28. 

Co gorsza, w kilku przypadkach niegodziwoÊci lub okrucieƒstwa mieli si´
dopuÊciç – oprócz miejscowych mieszkaƒców i Niemców – równie˝ S∏owacy29.
W zachowanych materia∏ach mo˝na spotkaç – poza kilkoma przypadkami kra-
dzie˝y lub grabie˝y – tak˝e lakonicznà informacj´ o udziale ˝o∏nierzy s∏owackich
w morderstwie miejscowego ˚yda. 5 lipca zdarzy∏o si´, ˝e „cz∏onkowie armii
niemieckiej i s∏owackiej wraz z ludnoÊcià cywilnà wyprowadzili z∏apanych ˚ydów

27 J.G. Breza, op. cit., s. 27.
28 Listy vojakov z frontu, „Hlas frontu” 1941, nr 5, s. 4. Inny ˝o∏nierz pisze, ˝e widzia∏, jak „˚ydzi,
którzy torturowali Ukraiƒców, musieli ca∏owaç ka˝dego trupa”.
29 Np. wed∏ug jednego z zachowanych rozkazów dziennych kilku ˝o∏nierzy s∏owackich okrad∏o Id´
Habermannowà z Sambora – 2 VII 1941 r. zabrali kilka przedmiotów z jej domu (VHA Trnava, ze-
spó∏ ZD, Rozkaz dzienny nr 4 z 14 VII 1941 r., k. 2). Pi´ç dni póêniej jakiÊ ˝o∏nierz wszed∏ do
mieszkania ˚yda Goldberga w Dobromilu i skrad∏ mu „kilo orzechów, starà aktówk´ i butelk´ wo-
dy koloƒskiej” (ibidem, Rozkaz specjalny nr 5 z 11 VII 1941 r., k. 23).

Prokurator Rašla, w minionych dziesi´cioleciach stosunkowo znana postaç na S∏owacji (jako
prokurator ws∏awi∏ si´ g∏ównie rolà oskar˝yciela w procesie by∏ego prezydenta Tiso, jak te˝ ak-
tywnoÊcià w kilku procesach politycznych w latach pi´çdziesiàtych), w swoich wspomnieniach
z Galicji wspomina inny przypadek. W Drohobyczu, gdzie mieÊci∏ si´ sàd polowy, w lipcowe popo-
∏udnie ˝andarmi polowi przyprowadzili do niego ˝o∏nierza s∏owackiego, który ukrad∏ miejscowemu
˚ydowi srebrny zegarek. Prokurator wzià∏ podejrzanego natychmiast do aresztu, tym bardziej ˝e
znaleziono u niego corpus delicti – cenny zegarek kieszonkowy z 1913 r. Prokuratura planowa∏a su-
rowo ukaraç S∏owaka, kiedy nagle w sàdzie zjawi∏a si´ delegacja drohobyckiej gminy ˝ydowskiej, do
której nale˝a∏ okradziony. Delegacja prosi∏a, by wypuszczono ˝o∏nierza, a okradziony oÊwiadczy∏,
˝e daruje mu zegarek. Prokurator nie móg∏ zrozumieç przyczyny takiego post´powania ˚ydów.
Wreszcie rabin wyjaÊni∏ mu ca∏à spraw´: „˚ydzi dobrze wiedzà, ˝e w miastach zaj´tych przez Niem-
ców bywajà anty˝ydowskie rozróby, ale tu w Drohobyczu ˚ydzi cieszà si´, ˝e jest tu wojsko »cze-
chos∏owackie«, poniewa˝ jego ˝o∏nierze zachowujà si´ dobrze i rozdajà chleb dzieciom ˝ydowskim”.
JeÊli teraz roznios∏aby si´ wiadomoÊç, ˝e ˚ydzi pozwolili zamknàç ˝o∏nierza, mog∏oby to wywo∏aç
wrogoÊç wobec nich. Rašla dodaje: „Jaka godna uwagi logika, ukszta∏towana na doÊwiadczeniach
pokoleƒ!”. Z∏odziejowi ostatecznie i tak wymierzono kar´, a wystraszonym ˚ydom zalecono, by za-
kwaterowali w swoich mieszkaniach s∏owackich oficerów (A. Rašla, Polní prokurátor vzpomíná,
Praha 1970, s. 77).
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za wieÊ i tam ich tak zbili, ˝e nie mogli si´ nawet ruszyç. Póêniej ich rzekomo
zastrzelili”30. Natychmiast – prawdopodobnie w bezpoÊredniej reakcji na ten
okrutny czyn – wysz∏o zarzàdzenie, w którym wojsku s∏owackiemu jak najsuro-
wiej zakazywano „mieszaç si´ w miejscowe sprawy polityczne i dokonywaç sa-
mosàdów na ˚ydach i wrogach ludu ukraiƒskiego”. Dowództwo przypomnia∏o
nawet ˝o∏nierzom s∏owa Chrystusa: „nie sàdêcie, abyÊcie sami nie byli sàdzeni”
i doda∏o, ˝e armia s∏owacka przysz∏a naprawiaç pope∏nione krzywdy, a nie wy-
rzàdzaç nowe31. 

Morderstwo ˚ydów w Dobromilu wspomina tak˝e prokurator Rašla. Razem
z 2. Dywizjà s∏owackà i jej sàdem polowym Rašla trafi∏ do Galicji, o czym pisze:
„Przy sàdzie polowym nie mieliÊmy wiele pracy, poniewa˝ dowódcy wszystkie
drobne przypadki rozwiàzywali na drodze dyscyplinarnej. Jedynym powa˝nym
przypadkiem by∏o morderstwo. Oskar˝ony zosta∏ pewien s∏owacki sier˝ant.
W miasteczku Dobromil mieszkaƒcy odkryli w solnym dole trupy zastrzelonych
m´˝czyzn. [...] Sfanatyzowany t∏um wywo∏a∏ pogrom – pogromy mia∏y tu starà
tradycj´. Wszystkich m´˝czyzn ˝ydowskich zap´dzono do do∏u, kazano im wycià-
gaç trupy ze s∏onej wody i jednoczeÊnie bito ich pa∏kami po g∏owach, kamieno-
wano i wrzucano do do∏u. W∏aÊnie wtedy zatrzyma∏ si´ tam ma∏y oddzia∏ ˝o∏-
nierzy s∏owackich, sier˝ant zastrzeli∏ z pistoletu starego ˚yda”32. Podczas
przes∏uchania oskar˝ony sier˝ant twierdzi∏ jednak, ˝e nie czuje si´ winny, ponie-
wa˝ dzia∏a∏ ze wspó∏czucia – nie móg∏ podobno patrzeç, jak sfanatyzowani cywi-
le wrzucali um´czonych i pó∏˝ywych ˚ydów do s∏onej wody. Kiedy zobaczy∏ star-
ca ze skrwawionà g∏owà i po∏amanymi r´kami, jak rz´zi w agonii, strzeli∏ mu
w g∏ow´, by w ten sposób skróciç jego cierpienia. Mimo ˝e dalsze dochodzenie
potwierdzi∏o prawdziwoÊç s∏ów sier˝anta, zosta∏ on skazany33.

Nie tylko odkryte groby masowe lub pomazane krwià Êciany wi´zieƒ wstrzà-
sa∏y duszà m∏odego cz∏owieka, który wkroczy∏ na polskà ziemi´. Do najwa˝niej-

30 VHA Trnava, zespó∏ ZD, Rozkaz specjalny nr 2 z 7 VII 1941 r., k. 23. 
31 Ibidem. W rozkazie ostrzegano równie˝ przed jakimikolwiek kradzie˝ami, w∏amaniami lub samo-
wolnymi rewizjami domowymi, co pozwala przypuszczaç, ˝e niektórzy ˝o∏nierze brali udzia∏ rów-
nie˝ w takich dzia∏aniach. By∏y ˝o∏nierz armii s∏owackiej Štefan Baraník (ur. 1918) w swoich wspo-
mnieniach z frontu wschodniego pisze: „Kiedy przyjechaliÊmy do Dobromila, zwrócono nam
uwag´, ˝e odkryto masowe groby, ale by∏ surowy zakaz mieszania si´ do tego. Zatem poszliÊmy tam
zobaczyç, ale mieszaç si´ nie mogliÊmy. To by∏a sprawa Polaków cywilów. Kiedy tam przyszliÊmy,
trupy by∏y ju˝ pi´knie pouk∏adane... Powiem tak: by∏y tam studnie ze s∏onà wodà, oni t´ wod´ wy-
gotowywali i brali z niej sól. Studnie by∏y ogrodzone, nie wiem, ile ich tam by∏o, lecz kiedy tam do-
tarliÊmy, trupy by∏y pouk∏adane na trawie – chyba oko∏o setki – a teraz cywile, Polacy i ci, co praw-
dopodobnie interesowali si´ tymi trupami, ich krewni, wlekli tam ˚ydów i wrzucali ich do studni.
Poniewa˝ kiedy Rosjanie ich okupowali, oni przypisywali to ˚ydom” (zbiory autora).
32 A. Rašla, op. cit., s. 77–78.
33 Rašla uzasadnia∏ post´powanie sàdu wiernoÊcià zasadom – eutanazja przecie˝ nie by∏a dozwolo-
na, a ponadto wymierzona kara mia∏a stanowiç ostrze˝enie dla wszystkich ˝o∏nierzy, którzy chcie-
liby wziàç udzia∏ w gwa∏tach przeciwko ˚ydom. Rašla podaje, ˝e oskar˝ony otrzyma∏ 6 lat kary bez
zawieszenia, protokó∏ Êledztwa mówi jednak o karze o po∏owie ni˝szej. „Sier˝. Mano Michal [...]
oprócz degradacji do szeregowego zostaje skazany na wi´zienie na okres 2,5 roku bezwarunkowo.
Przest´pstwo: Dnia 5 VII 1941 o godz. 18 w pobli˝u warzelni soli, oko∏o 2 km od Dobromila,
w obecnoÊci dotychczas nieustalonych ˝o∏nierzy w zamiarze uÊmiercenia strzeli∏ ze swojego pistole-
tu w ciemi´ g∏owy nieustalonemu mieszkaƒcowi narodowoÊci ˝ydowskiej [...] czym dopuÊci∏ si´
morderstwa” (VHA Trnava, zespó∏ ZD, Rozkaz specjalny nr 5 z 11 VII 1941 r., art. 1, k. 23).
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szych cech ducha s∏owackiego nale˝a∏a religijnoÊç – bez wàtpienia by∏ to kolejny
z fenomenów ∏àczàcych i zbli˝ajàcych ˝o∏nierzy s∏owackich do miejscowej ludno-
Êci. Na S∏owacji prawie ka˝dy S∏owak przyznawa∏ si´ do katolicyzmu. Dlatego
m∏odzi m´˝czyêni nie mogli pozostaç oboj´tni na stan ˝ycia religijnego i przede
wszystkim Êwiàtyƒ. Niedaleko od granic S∏owacji, w miasteczku Chyrów, sta∏
klasztor zamieniony w koszary, a koÊcio∏a Armia Czerwona u˝ywa∏a jako kina
i magazynu. Obrazy Êwi´tych zosta∏y usuni´te, a w ich miejsce umieszczono wi-
zerunki przywódców ruchu komunistycznego lub paƒstwa sowieckiego34. G∏ów-
ny o∏tarz zamieniono w scen´ teatralnà, a kurtyna s∏u˝y∏a do wyÊwietlania fil-
mów. G∏ówna nawa koÊcio∏a by∏a pe∏na obrazów przedstawiajàcych polityków
sowieckich, ich portrety by∏y te˝ widoczne na o∏tarzach bocznych35.

Na polskiej Ukrainie, w której bolszewicy rzàdzili tylko od 1939 r., cz´Êç ko-
Êcio∏ów pozosta∏a jeszcze niezniszczona. Zachowa∏y si´ pi´kne koÊcio∏y w Prze-
myÊlu, Lwowie czy Tarnopolu. Kiedy jednak tylko S∏owacy przekroczyli przed-
wojennà granic´ polsko-sowieckà, widzieli ju˝ tylko bied´ i ruin´. Poniszczone
budynki, dziurawe dachy, rozbite okna – by∏y to zaledwie resztki budowli sakral-
nych z czasów carskich. Niedaleko od przedwojennej granicy, w Lipowcu, ˝o∏-
nierze widzieli koÊció∏ przerobiony na warsztat kowalski i ko∏odziejski, w Ilin-
cach dawny koÊció∏ s∏u˝y∏ jako spichlerz. Jeszcze gorszy los spotka∏ wyposa˝enie
Êwiàtyƒ – obrazy, rzeêby, o∏tarze, naczynia liturgiczne, które zosta∏y rozkradzio-
ne i zniszczone. Starsi mieszkaƒcy czcili poÊwi´cone przedmioty, które uda∏o im
si´ uratowaç przed szaleƒstwem zniszczenia36. 

Oprócz Êwiàtyƒ o niedawnej przesz∏oÊci Êwiadczy∏a ogólna kultura ˝ycia miej-
scowej ludnoÊci. Wioski na zachodniej Ukrainie robi∏y na ˝o∏nierzach – mimo
swojej biedy – o wiele lepsze wra˝enie ni˝ te po drugiej stronie przedwojennej
granicy. Domy po zachodniej stronie jeden z korespondentów opisa∏ jako „bied-
ne, ale uporzàdkowane”, podczas gdy te po wschodniej stronie jako „brudne
i opuszczone”. „Tam wokó∏ domów nieraz czysta przyzba i ogródki z kwiatami,
tu tylko chwasty, Êmietnik i taki straszny nieporzàdek i brud, jakiego nawet w cy-
gaƒskich taborach tak ∏atwo si´ nie zobaczy”37.

Pozytywne wra˝enia mogli wynieÊç chyba tylko ze Lwowa, który ciàgle by∏
per∏à Galicji. Bardzo interesujàcy jest opis, dokonany przez innego koresponden-

34 W jeszcze gorszym stanie by∏y koszary. Choç wybudowane nieca∏e dwa lata wczeÊniej i na sto-
sunkowo wysokim poziomie technicznym, w czasie kiedy zaj´∏o je wojsko s∏owackie, by∏y zdewa-
stowane, co Êwiadczy∏o o bardzo niskim poziomie cywilizacyjnym ich wczeÊniejszych u˝ytkowni-
ków. Z pomieszczenia, gdzie by∏y urzàdzenia higieniczne, pozosta∏y tylko go∏e Êciany. Instalacja
wodociàgowa by∏a wyrwana ze Êcian, ubikacje porozbijane; zamiast nich czerwonoarmiÊci korzysta-
li z do∏ów, które wykopali przed koszarami (J. Okál’, op. cit., s. 68).
35 Z kostola kino a kaviareň, „Slovák”, 10 VII 1941. 
36 Kiedy znany s∏owacki filozof i nadworny ideolog paƒstwa s∏owackiego Štefan Poljakovič chcia∏
od pewnej ukraiƒskiej rodziny we wspomnianym rejonie kupiç pi´knà ikon´, proponowa∏ za nià
cenne przedmioty, a póêniej te˝ wysokie sumy pieni´dzy. Rodzina jednak wytrwale odrzuca∏a
wszystkie oferty. Kiedy powiedzia∏ wreszcie, ˝e ikony nie chce dla siebie, lecz dla przedstawiciela
narodu s∏owackiego, którego ˝o∏nierze pomagajà dziÊ wyzwalaç miejscowy lud, wtedy w∏aÊciciele
oddali mu ikon´, nie przyjmujàc za nià pieni´dzy ani kosztownoÊci, z przes∏aniem, „by przekaza∏ jà
panu prezydentowi i zapewni∏ go, ˝e b´dà si´ modliç za jego zdrowie i b∏ogos∏awieƒstwo dla ca∏e-
go narodu s∏owackiego” (J. Okál’, op. cit., s. 42). 
37 Ibidem, s. 65–66.
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ta wojennego, Karola Murgaša, który przeszed∏ prawie ca∏y szlak Êladami armii
s∏owackiej. W swojej publikacji pisze: „Lwów zaskoczy∏ nas rzeczywiÊcie nowo-
czesnym, europejskim charakterem. Ciekawe architektonicznie miasto, po∏o˝o-
ne na siedmiu wzgórzach jak Rzym, ˝ycie, przepych i subtelny gust odciÊni´ty jest
na ka˝dej lemberskiej pi´dzi ziemi, to jest miasto cudów artystycznych. A co
szczególne, za Lwowem zaczyna si´ pustka. Pustka duszy, gustu i poczucia pi´k-
na, zaczyna si´ monotonny kraj z ubogà ludnoÊcià ukraiƒskà. Lwów jest granicà
mi´dzy Azjà a Europà, jak to powiedzia∏ redaktor lokalnych pism ilustrowanych.
I rzeczywiÊcie mia∏ racj´. We Lwowie jest ostatnia stacja ˝ycia europejskiego. To
co dalej, to tylko pozosta∏oÊci starych czasów carskich i bolesne wspomnienia ery
czerwonych samow∏adców. ˚ycie zaczyna si´ dopiero we Lwowie – Lwów jest
bramà do Êwiata”38.

Stosunki narodowoÊciowe na Kresach Wschodnich wed∏ug S∏owaków 
Powróçmy jednak jeszcze na chwil´ do ludnoÊci galicyjskiej. Stosunki narodo-

woÊciowe i wyznaniowe na zaj´tych terenach to oddzielny rozdzia∏, równie˝ dla
„okupacyjnej” armii s∏owackiej. W ówczesnej prasie s∏owackiej i literaturze
wspomina si´ g∏ównie Ukraiƒców i generalnie ca∏e zaj´te terytorium uznaje si´
za ukraiƒskie, a autorzy czasami nie rozró˝niajà w odpowiedni sposób Ukraiƒ-
ców i Polaków39. Ró˝nice widziano nie mi´dzy Ukraiƒcami a Polakami lub kato-
likami a prawos∏awnymi, lecz mi´dzy „miejscowymi” a ˚ydami. Ju˝ sama liczba
˚ydów, z jakà spotykali si´ ˝o∏nierze, mog∏a ich zdumiewaç40. Z pewnego punk-
tu widzenia nie mo˝na si´ jednak dziwiç, ˝e kwestia narodowoÊciowa zesz∏a jak-
by na plan dalszy – z konfliktami narodowoÊciowymi ówczeÊni dziennikarze lub
szeregowi ˝o∏nierze nie byli wczeÊniej zaznajomieni i w t´ problematyk´ wnika-
li tylko sporadycznie, czerpiàc informacje lub doÊwiadczenia od miejscowej lud-
noÊci. W zderzeniu z niewyobra˝alnymi okrucieƒstwami, których dopuÊcili si´
ust´pujàcy Sowieci, dawniejsze lub nowsze konflikty polsko-ukraiƒskie mog∏y im
si´ wydawaç ma∏ostkowe. Terror sowiecki zjednoczy∏ w pewnym stopniu obie
grupy etniczne lub przynajmniej zbli˝y∏ je na pewien czas, poniewa˝ cierpia∏
wówczas zarówno Polak, jak i jego sàsiad Ukrainiec. 

Gdzieniegdzie w êród∏ach mo˝na jednak znaleêç bardziej szczegó∏owe opisy,
które biorà pod uwag´ kwestie narodowe41. Informacje tego rodzaju pojawiajà

38 K. Murgaš, Po vít’azných cestách, Bratislava 1944, s. 22. „Nawet kiedy byliÊmy ju˝ daleko od
Tatr, to przecie˝ czuliÊmy si´ jak w domu” – dodaje na zakoƒczenie Murgaš; „ca∏kiem inne miasto
ni˝ le˝àcy bardziej na zachód PrzemyÊl”.
39 Cytowany przeze mnie korespondent wojenny Korček wspomina o uroczystym przyj´ciu wojsk
interwencyjnych przez Polaków tylko przy okazji, kiedy zauwa˝a: „Do Ukraiƒców wdzi´cznie przy-
∏àczali si´ te˝ Polacy, poniewa˝ ci za bolszewików wycierpieli prawie tyle co Ukraiƒcy” (F. Korček,
op. cit., s. 109).
40 Korespondent dziennika „Slovák” Radványi w jednym ze swoich reporta˝y westchnà∏: „Wielu tu
ich jest, ˚ydów! W niektórych miastach Galicji wydaje si´, ˝e tylko co czwarty cz∏owiek nie ma ˝y-
dowskiej opaski na ramieniu” i dodaje: „Za czasów bolszewickich ˚ydzi byli tu wszechmocnymi pa-
nami – pe∏nili funkcje komisarzy, oficerów i tym podobne. Teraz sà oznaczeni, aby ka˝dy ich pozna∏
i wystrzega∏ si´ ich” (Po stopách vít’azných armád, „Slovák”, 24 VII 1941, s. 4). 
41 Np. por. Korček w jednym ze swoich artyku∏ów nast´pujàco charakteryzuje obie g∏ówne grupy
etniczne: „MieliÊmy mo˝liwoÊç rozmawiaç z Polakami i Ukraiƒcami przed Sanem i za Sanem. [...]
Spytajcie si´ 14-letniego ch∏opca, czy chce byç ˝o∏nierzem. »Chc´!« – odpowie bardzo zdecydowa-
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si´ g∏ównie w dokumentach proweniencji wojskowej. Ze wzgl´du na to, ˝e w∏a-
Ênie wojsko by∏o odpowiedzialne za pacyfikacj´ zaplecza, jego dowódcy postrze-
gali sytuacj´ spo∏ecznà i nastroje wÊród ludzi nieco bardziej szczegó∏owo. Kilka
tygodni po przejÊciu frontu zacz´∏y na przyk∏ad krà˝yç plotki o tym, ˝e miejsco-
wi Polacy przygotowujà powstanie przeciwko Ukraiƒcom, co potwierdza meldu-
nek z 20 lipca 1941 r. oficera wywiadowczego Grupy Kawalerii (Jazdecká sku-
pina) z miasteczka Komarno. Oficer napisa∏, ˝e po szczegó∏owym dochodzeniu
nie stwierdzi∏ organizowania powstania w Komarnie i przyleg∏ych wsiach (Jakim-
czyce, Litewka, Ch∏opy lub Klicko). To, ˝e wzajemne wspó∏˝ycie nie by∏o bez-
problemowe, potwierdza jego stwierdzenie, i˝ tamtejsza ludnoÊç polska uwa˝a
ludnoÊç ukraiƒskà za gorszà i mniej wykszta∏conà. „Ukraiƒcy, b´dàc Êwiadomi
tego lekcewa˝enia, dajà Polakom odczuç swojà przewag´ przy ka˝dej okazji i tyl-
ko obecnoÊç armii s∏owackiej i organów bezpieczeƒstwa powstrzymuje ich od
tego, by nie dosz∏o do zbiorowej strzelaniny”42.

˚ywio∏ polski w d∏ugoletniej walce z ukraiƒskim sta∏ na straconej pozycji.
Tym razem nie chodzi∏o tylko o przewag´ liczebnà, ale przede wszystkim o „pre-
dyspozycje polityczne”. Polacy swojà walk´ o wolnoÊç narodowà i samookreÊle-
nie przegrali jeszcze w 1939 r. i przez Hitlera byli spisani na straty. Ukraiƒcy
przeciwnie – stawiajàc na swój antypolonizm i antykomunizm, dà˝yli do rych∏e-
go utworzenia niepodleg∏ego paƒstwa43. Mo˝e w∏aÊnie dlatego w zachowanych
informacjach i meldunkach s∏owackich Ukraiƒcy przes∏aniajà Polaków. 

˚ydom jednostronnie i rycza∏towo przypisywano najci´˝sze grzechy: lichwiar-
stwo, spekulanctwo, kolaboracj´ z sowieckimi okupantami, a przede wszystkim
wspó∏udzia∏ w masowych morderstwach. Nikt z cz∏onków armii s∏owackiej ani
te˝ dziennikarzy lub reporterów wojennych nie by∏ oczywiÊcie na polskich Kre-
sach podczas sowieckiej okupacji – informacje o ˚ydach S∏owacy czerpali od
miejscowej ludnoÊci. Ówczesna prasa i propaganda ch´tnie przyjmowa∏a i ko-
mentowa∏a wszystkie negatywne opinie o ˚ydach i oskar˝enia pod ich adresem.
Tak˝e dziÊ z trudem mo˝na rozró˝niç, na ile oskar˝enia by∏y uzasadnione, a gdzie
zaczyna∏y si´ plotki i oszczerstwa. ˚o∏nierze wyrabiali te˝ sobie poglàd o ˚ydach

nie i kurczowo Êciska w d∏oni siekier´. »A przeciwko komu b´dziesz walczyç?« – »Przeciw Rosji!«.
PewnoÊç siebie i duma narodowa przebudzi∏a si´ tu prawie w ciàgu jednego dnia. Miarodajne pod
tym wzgl´dem nie mo˝e byç dla nas miasto ukraiƒskie, w którym przecie˝ koncentruje si´ wi´cej in-
teligencji, ale ukraiƒska wieÊ. Tam jeÊli ktoÊ jest Ukraiƒcem, to za ˝adne skarby go nie przekonacie,
˝e jest Polakiem. Pod tym wzgl´dem Polacy sà bardziej zrezygnowani” (F. Korček, Obrázky z Ukra-
jiny, „Slovák”, 8 VII 1941, s. 5).
42 VHA Trnava, zespó∏ 55, 55-37-3, Meldunek z 29 VII 1941 r.
43 Jeden z wy˝szych oficerów armii s∏owackiej, pp∏k jazdy Kmicikiewicz, z pochodzenia Ukrainiec
z Galicji, który wiele lat s∏u˝y∏ w armii czechos∏owackiej, a nast´pnie s∏owackiej, otrzyma∏ od
Čatloša propozycj´ pozostania na Ukrainie i wstàpienia do jej tworzàcych si´ si∏ zbrojnych. Propo-
zycj´ t´ jednak zdecydowanie odrzuci∏. Sam o tym napisa∏: „Dnia 6 lipca 1941, kiedy by∏em na dro-
dze z Dobromila do Chyrowa, Čatloš pos∏a∏ po mnie auto i kaza∏ mnie przywieêç do Chyrowa. Tam
mi przekaza∏, ˝e Ukraina zosta∏a og∏oszona jako niepodleg∏a i czy chc´ pozostaç i dalej s∏u˝yç w ar-
mii s∏owackiej. Kiedy mu odpowiedzia∏em, ˝e nie chc´ mieç nic wspólnego z Ukrainà, którà utwo-
rzyli Niemcy, powiedzia∏ mi: »Ciesz´ si´, ˝e nie rozczarowa∏em si´ co do paƒskiego s∏owiaƒskiego
przekonania, mo˝e pan dalej u nas s∏u˝yç!«” (VHA Trnava, zespó∏ ŠZ XII, 17/1, OÊwiadczenie w∏a-
sne, k. 17). Ten krótki fragment pokazuje te˝, jak daleki by∏ s∏owacki korpus oficerski od sympatii
do faszyzmu.
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na podstawie w∏asnych doÊwiadczeƒ. W pierwszej fazie kampanii dowództwo ar-
mii s∏owackiej przejmowa∏o niemieckie zarzàdzenia o post´powaniu wojska wo-
bec miejscowej ludnoÊci. Zgodnie z nimi ˝o∏nierzom zakazywano jakichkolwiek
kontaktów z ˚ydami, ˚ydzi mieli byç ca∏kowicie ignorowani – osoba wojskowa
nie powinna nawet odpowiadaç na ich powitanie. W przypadku pozosta∏ych na-
rodowoÊci ˝o∏nierze mieli oficjalny zakaz prowadzenia rozmów z ludnoÊcià miej-
scowà, wzajemne kontakty mia∏y byç ograniczone do niezb´dnego minimum44.
˚o∏nierzom s∏owackim zakazano handlowania z miejscowà ludnoÊcià, a nawet
pomagania jej. Wydaje si´ jednak, ˝e ten zakaz nie by∏ zbytnio przestrzegany. Do-
wódca dywizji skar˝y∏ si´ w pewnym miejscu: „zdarza si´, ˝e ˝o∏nierze pomaga-
jà ludnoÊci cywilnej przy zakupach artyku∏ów spo˝ywczych na kartki. Odbywa
si´ to nast´pujàco: Nasi ˝o∏nierze, bardzo ciekawi, stojà i rozglàdajà si´ doko∏a.
Niektórzy cywile, którzy stojà na koƒcu kolejki, proszà ˝o∏nierzy, by poszli i ode-
brali dla nich artyku∏y spo˝ywcze. ˚o∏nierze bardzo ch´tnie biorà od cywilów
(zwykle kobiet) kartk´ i idà prosto do sklepu, wykorzystujàc autorytet mundu-
ru, i przynoszà artyku∏y spo˝ywcze wspomnianej osobie”45.

Ró˝nicy mi´dzy s∏owackà a niemieckà mentalnoÊcià nie sposób by∏o zaprze-
czyç, wszystkie zarzàdzenia o zakazie kontaktów z ludnoÊcià pozosta∏y tylko na
papierze. Wspominany ju˝ prokurator polowy Rašla pisze o stosunku miejscowej
ludnoÊci do S∏owaków: „LudnoÊç Galicji tworzyli Ukraiƒcy, Polacy i ˚ydzi – ze
wszystkimi ∏atwo si´ dogadywaliÊmy. Mi´dzy tymi grupami by∏y tradycyjne za-
targi. Wszyscy starali si´ zdobyç naszà przyjaêƒ – zapraszali ˝o∏nierzy do rodzin,
brataliÊmy si´ z nimi. A˝ do wojny mieszkaƒcy wiedzieli jednak o S∏owakach bar-
dzo ma∏o. Tylko Republik´ Czechos∏owackà znali jako tako i dlatego uwa˝ali nas
za ˝o∏nierzy czechos∏owackich. Polacy byli skryci i zarozumiali, z kolei galicyjscy
Ukraiƒcy manifestowali swój patriotyzm. W ka˝dej wsi grali Zaporo˝ca za Duna-
jem lub Cygank´ Az´. Podejrzewali nas, ˝e sprzyjamy Polakom i d∏ugo nie wie-
dzieliÊmy dlaczego”46. Przyczyna by∏a prozaiczna – jednostki s∏owackie bardzo
cz´sto Êpiewa∏y pieÊƒ Hej, S∏owacy! (wtedy oficjalny hymn paƒstwa s∏owackie-
go), o melodii bardzo podobnej do polskiego hymnu narodowego47. Polski autor

44 VHA Trnava, zespó∏ ZD, Rozkaz dzienny nr 6 z 19 VII 1941 r., k. 2; ibidem, Rozkaz dzienny
nr 14 z 11 IX 1941 r. Tak samo przejmowano te˝ niemieckie zarzàdzenia dotyczàce zachowywania
si´ ˝o∏nierzy na zaj´tych terenach – np. o zakazie handlu papierosami. 
45 Ibidem.
46 A. Rašla, op. cit., s. 76. Ma∏a wiedza ludnoÊci galicyjskiej o S∏owakach mia∏a g∏´bsze korzenie –
by∏a prawdopodobnie zwiàzana z brakiem inteligencji na tym terenie. Potwierdzali to oficerowie
wywiadu, którzy informowali z Chyrowa: „Rozwijanie dzia∏alnoÊci politycznej i zorganizowanie
miejscowej ludnoÊci jest minimalne, wr´cz ˝adne”, co wiàzali w∏aÊnie z brakiem inteligentów (VHA
Trnava, zespó∏ 55, 55-37-3, Meldunek urz´dowy z 20 VII 1941 r.). 
47 Rašla w zwiàzku z tym wspomina pewien epizod. Na poczàtku sierpnia 1941 r. w Gródku Jagiel-
loƒskim odda∏ do naprawy swoje auto. W∏aÊcicielami warsztatu samochodowego byli dwaj bracia, ˚y-
dzi, stosunkowo dobrze poinformowani o armii s∏owackiej. W rozmowie z nimi Rašl´ uderzy∏a jednak
lekkomyÊlnoÊç, z jakà odnosili si´ do hitlerowskiej okupacji. Zgodnie uskar˝ali si´ na stosunki w Pol-
sce przed 1939 r., kiedy Polacy zarzucali ˚ydom nielojalnoÊç wobec rzàdu, natomiast Ukraiƒcy – ˝e
trzymajà z rzàdzàcymi Polakami. Co jednak by∏o interesujàce, obaj przeklinali te˝ okupacj´ sowieckà.
Kiedy jednak komunista Rašla zaczà∏ im mówiç o swoim antyniemeckim nastawieniu, sytuacja sta∏a si´
groteskowa: ˚ydzi przekonywali go bowiem o inteligencji Niemców. Starzy ˚ydzi jednoznacznie
pozytywnie wypowiadali si´ o czasach, kiedy Galicja nale˝a∏a do Austro-W´gier – wtedy by∏ podobno
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Andrzej Olejko przytacza bardzo interesujàce Êwiadectwo Boles∏awa Baraniec-
kiego, mieszkaƒca Leska, który tak wspomina∏ ˝o∏nierzy s∏owackich: „Przysze-
d∏em do Ustrzyk i wchodz´ do koÊcio∏a, a koÊció∏ pe∏en by∏ ˝o∏nierzy s∏owackich
w zielonych mundurach, do z∏udzenia przypominajàcych nasze, polskie. Po mszy
zaÊpiewali swój hymn s∏owacki, w melodii, rytmie i s∏owach tak podobny do na-
szego. Ja i inni, nieliczni w tej chwili Polacy w naszym koÊciele, mieliÊmy ∏zy
w oczach. S∏owacy przypominali nam nasze polskie wojsko. Ale prawda by∏a zu-
pe∏nie inna”48.

Podobnie stwierdzi∏ inny ˝o∏nierz s∏owacki: „Pewnego razu – ju˝ nie wiem, ja-
kie to by∏o Êwi´to, ale by∏o to latem 1941 we Lwowie – ÊpiewaliÊmy ca∏à kom-
panià Hej, S∏owacy. Polacy, którzy to s∏yszeli, zacz´li p∏akaç... Poniewa˝ oni mie-
li podobnà melodi´ Jeszcze Polska nie zgin´∏a... Tak to ich wzruszy∏o, bardzo byli
zaskoczeni”49.

* * *
Pobyt s∏owackich ˝o∏nierzy na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej to

pierwszy, krótki, lecz prawdopodobnie najwa˝niejszy etap ich czteroletniego
udzia∏u w walkach na froncie wschodnim. Mimo ˝e udzia∏ S∏owaków w wojnie
ze Zwiàzkiem Sowieckim by∏ faktycznie przymusowy, polski etap z kilku powo-
dów mo˝na uwa˝aç za kluczowy. S∏owaccy ˝o∏nierze mogli si´ tu sami przeko-
naç o skutkach funkcjonowania systemu komunistycznego, który sam siebie na-
zywa∏ najbardziej sprawiedliwym i najbardziej post´powym w historii ludzkoÊci.
Na w∏asne oczy zobaczyli cierpienie ludu polskiego i ukraiƒskiego zadr´czanego
przez polityk´ Stalina. Zubo˝a∏a ludnoÊç, zniszczone koÊcio∏y, ca∏e rodziny wy-
wiezione na Syberi´, setki trupów – to by∏y fakty, których nie mo˝na by∏o pomi-
nàç milczeniem. Stopniowo od miejscowej ludnoÊci dowiadywali si´ o strasznych
represjach, jakich nie potrafiliby sobie nawet wyobraziç we w∏asnym kraju. Dla-
tego mo˝na wyraziç przypuszczenie, ˝e wielu ˝o∏nierzy traktowa∏o swoje dzia∏a-
nia w pierwszych dniach i tygodniach w pewnym stopniu jako udzia∏ w „spra-
wiedliwej” wojnie, w której nie wspierajà hitlerowskiego faszyzmu, ale pomagajà
wyzwoliç naród polski i ukraiƒski od „plagi bolszewizmu” lub „˝ydobolszewi-
zmu”, jak ówczesna propaganda okreÊla∏a ten system. To, ˝e sprawy ju˝ nied∏u-
go si´ zmieni∏y i ˝o∏nierze poznali te˝ zbrodnie nazistowskie, to ju˝ inna kwestia.
Wi´kszoÊç ludnoÊci traktowa∏a jednostki s∏owackie nie jako okupacyjne, lecz wy-
zwolicielskie. Âwiadczà o tym w∏aÊnie goràce powitania, serdecznoÊç i goÊcin-
noÊç miejscowych. 

Na Kresach Wschodnich znalaz∏o si´ ponad 50 tys. ˝o∏nierzy, co stanowi∏o
wi´kszà cz´Êç ówczesnej armii s∏owackiej. Tak du˝ej liczby ˝o∏nierzy w polu paƒ-
stwo s∏owackie nigdy ju˝ póêniej nie mia∏o50. Nie chodzi∏o tylko jednak o samych

najwi´kszy porzàdek, a przede wszystkim – by∏o tanio. Dlatego bracia byli przekonani o tym, ˝e teraz
te˝ Niemcy zaprowadzà porzàdek (A. Rašla, op. cit., s. 78–79).
48 A. Olejko, Barbarossa nad Sanem, czyli... zapomniany s∏owacki epizod, s. 17, rkps, kopia w zbio-
rach autora.
49 M. Mikláš, Moje spomienky na roky 1940–1943, zbiory autora.
50 Od sierpnia 1941 r. mala∏ udzia∏ ˝o∏nierzy s∏owackich na froncie. W tym czasie liczba cz∏onków
dwóch nowych dywizji waha∏a si´ od 6–8 tys. do 10–12 tys. Szacuje si´, ˝e na froncie wschodnim
przewin´∏o si´ ok. 80–100 tys. S∏owaków.
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˝o∏nierzy; problem udzia∏u w wojnie przeciwko ZSRR dotknà∏ ca∏e ówczesne
spo∏eczeƒstwo s∏owackie. ˚o∏nierze pisali z frontu listy do domu, w których prze-
kazywali swoje wstrzàsajàce prze˝ycia, a wkrótce po powrocie do ojczyzny szcze-
gó∏owo opowiadali o nich najbli˝szym lub przyjacio∏om. Kilkaset tysi´cy S∏owa-
ków – na d∏ugo przed przewrotem komunistycznym w 1948 r. – pozna∏o nie
tylko ideologi´ tego zbrodniczego systemu, ale te˝ skutki jego funkcjonowania.

T∏umaczy∏ Tomasz Grabiƒski
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