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Trud�no�pi�sać�dziś�o,�nie�ste�ty,�za�po�mnia�nym�w Pol�sce�Jó�ze�fie
Buj�now�skim,�zwłasz�cza�że�je�go�za�in�te�re�so�wa�nia�li�te�rac�kie,
na�uko�wa�pa�sja,�a tak�że�nie�tu�zin�ko�we�ży�cie�nie�ła�two�pod�da�-

ją�się�zwy�kłym�osą�dom.�Był�wszak�Buj�now�ski�ab�sol�wen�tem�Uni�-
wer�sy�te�tu�Ste�fa�na�Ba�to�re�go�w Wil�nie,�uzna�nym�po�etą,�kry�ty�kiem
li�te�rac�kim,� ese�istą,� wresz�cie� au�to�rem� nie�zwy�kle� szcze�gó�ło�wych,
war�to�ścio�wych�re�la�cji,�tak�że�utwo�rów,�ści�śle�do�ty�czą�cych�po�cząt�-
ków�kon�spi�ra�cji�na�Wi�leńsz�czyź�nie� lat�1939–1941,�po�by�tu�w ka�-
tow�niach�NKWD,�służ�by�w ar�mii�gen.�An�der�sa;�był�wresz�cie�w la�-
tach�przed�wo�jen�nych�na�uczy�cie�lem�ję�zy�ka�pol�skie�go�w Bra�cła�wiu
i Wil�nie,�na�stęp�nie�pod�czas�oku�pa�cji� li�tew�skiej,�nie�miec�kiej� i so�-
wiec�kiej�Wil�na�żoł�nie�rzem�Kół�Puł�ko�wych� i ZWZ-AK,�ofi�ce�rem
II Kor�pu�su,�pra�cow�ni�kiem�na�uko�wym�i wy�kła�dow�cą�Pol�skie�go�Uni�wer�sy�te�tu�na�Ob�czyź�nie,
Uni�wer�sy�te�tu�Am�ster�dam�skie�go�i Scho�ol�of�Sla�vo�nic�and�East�Eu�ro�pe�an�Stu�dies�oraz�prze�-
wod�ni�czą�cym�Związ�ku�Pi�sa�rzy�Pol�skich�na�Ob�czyź�nie.
Do�brze�się�sta�ło,�że�ob�szer�ny�frag�ment�Jó�ze�fa�Buj�now�skie�go�twór�czo�ści�pa�mięt�ni�kar�skiej,

wspo�mnie�nio�wej�z lat�woj�ny�i oku�pa�cji�pt.�Wal�ka,�wię�zie�nie,�ze�sła�nie opu�bli�ko�wa�ła�zna�ko�mi�ta
ba�dacz�ka�sto�sun�ków�pol�sko�-l�ite�wskich�w la�tach�II�woj�ny�świa�to�wej�Wan�da�Kry�sty�na�Ro�man,
au�tor�ka�m.in.�ta�kich�prac�jak:�Za�Pol�skę�do�ce�li�śmier�ci.�Śledz�two�i pro�ces�Ni�ko�de�ma�Su�li�ka
(Toruń�2001),�Kon�spi�ra�cja�pol�ska�na�Li�twie�i Wi�leńsz�czyź�nie�wrze�sień�1939�–�czer�wiec�1941
(Toruń�2001)�i W obo�zach�i w kon�spi�ra�cji.�Dzia�łal�ność�nie�pod�le�gło�ścio�wa�żoł�nie�rzy�pol�skich
na�Li�twie�i Wi�leńsz�czyź�nie�wrze�sień�1939�–�czer�wiec�1941 (To�ruń�2004).�Tek�sty�Buj�now�skie�go
opa�trzo�ne�zo�sta�ły�Wstę�pem ob�ja�śnia�ją�cym�kon�struk�cję�książ�ki�i do�sko�na�łym�ry�sem�hi�sto�rycz�-
nym�Jó�zef Buj�now�ski�–�za�rys�bio�gra�fii uka�zu�ją�cym�ży�cie�i twór�czość�au�to�ra,�ze�szcze�gól�nym
uwzględ�nie�niem�je�go�dzia�łal�no�ści�kon�spi�ra�cyj�nej�i okre�su�uwię�zie�nia�przez�NKWD.�Jed�nak,
jak�wspo�mi�na�prof.�Ro�man�we�Wstę�pie,�kon�struk�cja�książ�ki�nie�jest�pro�sta,�choć�by�ze�wzglę�du
na�róż�no�rod�ność�ma�te�ria�łu�(re�la�cje,�ese�je,�wier�sze)�z jed�nej�stro�ny,�z dru�giej�zaś�z uwa�gi�na�ich
war�tość�hi�sto�rycz�ną�–�trze�ba�pa�mię�tać,�że�nie�któ�re�za�pi�ski�Buj�now�skie�go�po�wsta�ły�na�po�le�ce�-
nie�służ�bo�we�w ce�lu�zgro�ma�dze�nia�re�la�cji�i wspo�mnień�osób,�któ�re�prze�szły�przez�so�wiec�kie
wię�zie�nia�i ła�gry�–�dla�udo�ku�men�to�wa�nia�sta�li�now�skich�zbrod�ni�wo�jen�nych,�in�ne�na�to�miast�by�-
ły�spi�sy�wa�ne�przez�au�to�ra�nie�ja�ko�„do�szu�fla�dy”�i bez�za�mia�ru�ich�pu�bli�ka�cji.
Tak�więc�wo�jen�na�spu�ści�zna�Buj�now�skie�go�upo�rząd�ko�wa�na�zo�sta�ła�w sze�ściu�roz�dzia�-

łach�–�„od�sło�nach”,�któ�re�chro�no�lo�gicz�nie�ukła�da�ją�za�pi�ski�au�to�ra�w spój�ną�ca�łość,�a każ�da
ko�lej�na�z nich�jest�po�sze�rzo�ną�kon�ty�nu�acją�po�przed�niej.
Na�owe�sześć�„od�słon”�skła�da�ją�się:�Od�sło�na�I:�Pra�ca�nie�pod�le�gło�ścio�wa�w ZWZ�Wil�no,

Od�sło�na�II:�ZWZ.�Wię�zie�nie,�Od�sło�na�III:�Mo�je�wię�zie�nie,�Od�sło�na�IV:�Mo�je�ze�sła�nie,�Od�-
sło�na�V:�Wier�sze�i ese�je,�i wresz�cie�Od�sło�na�VI:�Ak�ta�śled�cze�NKWD.
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Spo�śród�wszyst�kich�„od�słon”�nie�wąt�pli�wie�naj�war�to�ściow�sza�jest�pierw�sza,�bo�wiem�nikt
ani�przed,�ani�po�Buj�now�skim�nie�opi�sał� tak� szcze�gó�ło�wo�–�na�po�zio�mie�pod�sta�wo�wym,
z punk�tu�wi�dze�nia�pod�cho�rą�że�go�–�two�rze�nia�się�kon�spi�ra�cji�wi�leń�skiej�w ob�rę�bie�mia�sta.
Roz�dział� ten� jest� też�przy�czyn�kiem�do�po�zna�nia�hi�sto�rii�Kół�Puł�ko�wych,� za�ląż�ków�SZP�-
-ZWZ-AK�na�Wi�leńsz�czyź�nie,� a więc�pro�ce�su�kon�spi�ra�cyj�ne�go�od�twa�rza�nia�przed�wo�jen�-
nych�struk�tur�woj�sko�wych�Gar�ni�zo�nu�Wil�no.�Trze�ba�pa�mię�tać,�że�gar�ni�zon�wi�leń�ski�był�jed�-
nym�z naj�więk�szych�gar�ni�zo�nów�II�Rze�czy�po�spo�li�tej,�sta�cjo�no�wa�ły�w�nim�m.in.�do�wódz�twa
1.�DP�Leg.,�19.�DP,�Wi�leń�skiej�Bry�ga�dy�Ka�wa�le�rii,�tam�też�by�ły�sko�sza�ro�wa�ne�1.,�5.,�6.�pp
Leg.,�4.�p.uł.,�1.�pal�Leg.,�3.�pac,�3 psap.�In�te�re�su�ją�ce�jest�rów�nież�spoj�rze�nie�Buj�now�skie�-
go�na�spra�wy�an�ga�żo�wa�nia�się�mło�dzie�ży�szkół�śred�nich�w dzia�ła�nia�wi�leń�skie�go�pod�zie�mia
pod�oku�pa�cją� so�wiec�ką,�co�świad�czy�ło�o jej�nie�zwy�kłym� jak�na�owe�cza�sy�pa�trio�ty�zmie,
któ�re�go�otwar�te�de�mon�stro�wa�nie�gro�zi�ło�nie�obli�czal�ny�mi�kon�se�kwen�cja�mi.
War�to�w tym�miej�scu�przy�po�mnieć�frag�ment�wspo�mnień�au�to�ra:�„Obro�na�mo�ja�w Ra�dzie

Pe�da�go�gicz�nej�jed�nej�z uczen�nic,�u któ�rej�zna�le�zio�no�pa�trio�tycz�ny�wiersz�pol�ski�i mia�no�ją
za�to�wy�da�lić�–�wszyst�ko�to�zjed�na�ło�ser�ca�mło�dzie�ży,�dziel�nej,�za�pal�nej�i zu�chwa�łej�–�że
wi�ta�ny�by�łem�w kla�sach�z dziw�nym�uczu�ciem�ra�do�ści.�W dniu�mo�ich�imie�nin�[19�mar�ca]
za�sy�pa�ła�mło�dzież� po�kój�mój� przy�Kar�pac�kiej� bia�ło�-am�ara�nt�ow�ymi� kwia�ta�mi,� uczen�ni�ce
z kl[asy]�VII�«a»�([Ha�li�na]�Grzy�bow�ska,�Ań�cza�ków�na)�urzą�dzi�ły�w ści�słym�gro�nie�w pry�-
wat�nym�mieszka�niu�wie�czór�de�kla�ma�cji�pa�trio�tycz�nej�po�ezji,�na�któ�ry�mnie�za�pro�szo�no.�Sy�-
tu�acja�sta�wa�ła�się�na�wet�nie�bez�piecz�na.�Tym�cza�sem�–�z dru�giej�stro�ny�–�zjed�ny�wał�so�bie
sym�pa�tie�prof.�Stec,� ide�owy�ko�mu�ni�sta,� cho�ciaż� czło�wiek�uczci�wy.�Za�czę�to�or�ga�ni�zo�wać
«kom�so�moł».�Sym�pa�tie�w je�go�kie�run�ku�i w kie�run�ku�kom�so�mo�łu�za�czę�ły�kon�cen�tro�wać�się
do�oko�ła�uczen�ni�cy�kl[asy]�X�Ća�to�(Cza�tów�ny)�i kil�ku�Ży�dó�wek�oraz�Po�lek.�Na�le�ża�ło�prze�-
ciw�dzia�łać� te�mu�ru�cho�wi.�W tym�ce�lu�de�le�go�wa�łem�ucznia�kl[asy]�IX�Gó�rzyń�skie�go�An�-
drze�ja� do� kom�so�mo�łu� z za�da�niem:� 1)� roz�wa�lać� ro�bo�tę,� 2)� mel�do�wać� mi� bez�po�śred�nio
o wszyst�kich�po�su�nię�ciach.�Za�da�nie�swo�je�Gó�rzyń�ski�wy�ko�nał�do�sko�na�le.�Do�cza�sów�me�-
go�aresz�to�wa�nia�kom�so�moł�w mo�im�gim�na�zjum,�rzec�moż�na,�był�w sta�nie�em�brio�nal�nym,
pod�czas�gdy�w szko�łach�in�nych�sy�tu�acja�przed�sta�wia�ła�się�go�rzej.
Na�le�ży�pod�kre�ślić,�że�po�sta�wa�mło�dzie�ży�by�ła�do�sko�na�ła.�Trze�ba�by�ło�sta�le�twar�dej�rę�ki

or�ga�ni�za�cji,�że�by�ha�mo�wać�bunt�prze�ciw�wszyst�kie�mu,�co�nio�sła�szko�ła�«so�wiec�ka».�Gdy
w ja�kąś�paź�dzier�ni�ko�wą�(?)�rocz�ni�cę�[w�1940�ro�ku]�wy�pę�dzo�no�mło�dzież�do�wzię�cia�udzia�-
łu�w de�fi�la�dzie�przed� so�wiec�ką� try�bu�ną,�pod�da�wa�nych�okrzy�ków�«niech�ży�je�Sta�lin»�nie
pod�jął� ża�den� głos.�Mło�dzież� –� z na�uczy�ciel�stwem� –� prze�szła� przed� try�bu�ną� w strasz�nej
ciszy,�od�wra�ca�jąc�twa�rze�od�try�bu�ny”.

Od�sło�na� II przy�no�si� dal�szy� ciąg� wspo�mnień� au�to�ra� mó�wią�cych� o je�go� dzia�łal�no�ści
w ZWZ-AK,�przy�czym�je�go�nar�ra�cja�do�star�cza�wie�le�no�wych�in�for�ma�cji�do�ty�czą�cych�wi�-
leń�skiej�kon�spi�ra�cji.�Szcze�gól�nie�in�te�re�su�ją�cy�jest�tu�frag�ment�oma�wia�ją�cy�gru�pę�za�przy�się�-
żo�nych� in�struk�to�rek� i człon�kiń� Przy�spo�so�bie�nia� Woj�sko�we�go� Ko�biet� od�po�wie�dzial�nych
m.in.�za�kol�por�taż�pra�sy,�łącz�ność,�służ�bę�sa�ni�tar�ną�i le�ga�li�za�cję.
Dru�gą�część�„od�sło�ny”�i Od�sło�nę�III po�świę�cił�Buj�now�ski�swo�je�mu�uwię�zie�niu�na�Łu�-

kisz�kach,�po�rów�ny�wa�nych�zresz�tą�czę�sto�z ta�ki�mi�ka�tow�nia�mi�jak�lwow�skie�Bry�gid�ki,�kra�-
kow�skie�wię�zie�nie�na�Mon�te�lu�pich�czy�war�szaw�ski�Pa�wiak.�Dzię�ki�za�pi�skom�moż�na�po�znać
wie�le�szcze�gó�łów�mó�wią�cych�o so�wiec�kim�sys�te�mie�pro�wa�dze�nia�śledztw�i wy�mu�sza�nia�ze�-
znań:�„Oczy�wi�ście�za�sto�so�wa�no�od�wstę�pu�wszel�kie�wła�ści�we�so�bie�me�to�dy�ba�dań�(bi�cie
w pię�ty,�w gło�wę,�rzu�ca�nie�o ścia�nę,�o zie�mię,�wy�krę�ca�nie�rąk,�nóg,�dep�ta�nie�pal�ców,�ba�da�-
nie�zbio�ro�we�[przez]�kil�ku�śled�czych�z Ko�zło�wem�na�cze�le,�gro�że�nie�ze�mstą�na�żo�nie�itd.).
[…]�W tym�cza�sie�za�po�zna�łem�się�bli�żej�z «sa�lą�ra�dio�wą».�Po�jed�nym�z ba�dań,�mo�im�upor�-
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czy�wym�mil�cze�niu,�za�pro�wa�dzo�no�mię�do�sa�li�z apa�ra�tem�ra�dio�wym.�Tu�taj�reszt�ki�czło�wie�-
czeń�stwa� spa�dły� z twa�rzy�Bli�no�wa.�W pew�nym�mo�men�cie�od�szu�kał� on� ja�kąś� z gło�śniej�-
szych�sta�cji�z mu�zy�ką.�W tym�cza�sie�wpa�dło�dwóch�dra�bów,�zwa�lo�no�mię�na�pod�ło�gę,�usta
za�tka�no�mo�krą�szma�tą,�ze�rwa�no�trze�wi�ki�i gu�mo�wy�mi�pał�ka�mi�za�czę�to�bić�w pię�ty.�By�ło�to
sza�le�nie�bo�le�sne,�wy�da�wa�ło�mi�się,�że�stra�cę�przy�tom�ność.�Je�den�z trzy�ma�ją�cych�mię�wy�-
krę�cił�mi�w tył�rę�ce�i usiadł�na�ple�cach.�Strasz�ny�ból�od�pięt�i wy�krę�co�nych�rąk�prze�szy�wał
ner�wy.�Du�si�łem� się.� Zla�no�mię�wo�dą.� Gdy� po�sa�dzo�no� zno�wu� na� stoł�ku,� po�mi�mo� peł�nej
świa�do�mo�ści�umy�słu�upa�dłem�na�zie�mię,�na�pół�nio�sąc�od�pro�wa�dzo�no�mię�do�ce�li.�Po�pół
go�dzi�ny�wle�czo�no�mię�z po�wro�tem�do�ba�dań...�[…]�Nie�mo�głem�nic�jeść.�Do�sta�łem�przy
tym� bie�gun�ki.�W gło�wie� pa�no�wał� cią�gły� szum� od� sys�te�ma�tycz�ne�go� bi�cia�w je�den� punkt
czasz�ki.�By�ło�nie�moż�li�wo�ścią�usie�dzieć�na�stoł�ku�śled�czym,�nie�jed�no�krot�nie�po�3–4�go�dzi�-
nach�osu�wa�łem�się�na�zie�mię.�Ob�le�wa�no�wte�dy�gło�wę�zim�ną�wo�dą�i sa�dza�no�z po�wro�tem.
Raz�sie�dzia�łem�tak�na�stoł�ku�przy�zmie�nia�ją�cej�się�war�cie�ca�ły�dzień�i pół�no�cy.�Wte�dy�do�-
słow�nie�od�nie�sio�no�mię�do�ce�li.�Pa�mię�ta�łem�wszyst�ko,�ani�na�chwi�lę�nie�stra�ci�łem�przy�tom�-
no�ści:�praw�do�po�dob�nie�utrzy�my�wa�ła�mię�przy�tym�je�dy�nie�«czuj�ność�mó�zgo�wa»”.

Od�sło�na�IV wpro�wa�dza�nas�w świat�li�te�rac�kich�wy�obra�żeń�Buj�now�skie�go,�gdzie�hi�sto�ria
jest�już�tyl�ko�tłem�pi�sa�nych�ob�ra�zów�au�to�ra,�ob�ra�zów�na�pierw�szy�rzut�oka�pła�skich�i nie�-
cie�ka�wych,�lecz�szyb�ko�prze�cho�dzą�cych�w trój�wy�miar�–�prze�strzeń�pul�su�ją�cą�grą�peł�nych
ci�szy�świa�teł�i tęt�nią�cą�gwa�rem�ludz�kich�gło�sów.�Jest�w tych�ob�ra�zach�-prz�estrz�eniach�coś
z Prusz�kow�skie�go,�coś�z Mal�czew�skie�go,�coś�z Ni�ku�tow�skie�go:�„Sze�dłem�środ�kiem�głów�-
nej�uli�cy�re�jo�no�we�go�mia�sta�Urżu�mu.�Słoń�ce�po�chy�la�ło�się�ku�za�cho�do�wi,�nie�bo�by�ło�po�-
god�ne�i bła�we.�[…]�Oto�cze�nie�[…]�wdzie�ra�ło�się�każ�dym�szcze�gó�łem�rze�czy�wi�sto�ści�in�nej,
no�wej�i strasz�nej�–�rze�czy�wi�sto�ści�nę�dzy�so�wiec�kiej�i so�wiec�kie�go�ter�ro�ru.�[…]
Przy�głów�nej�uli�cy�wzno�sił�się�pra�wo�sław�ny�so�bór,�z czer�wo�nej�i ko�lo�ro�wej�ce�gły,�okry�-

ty�błysz�czą�cą�bla�chą�na�ko�pu�łach.�[…]�U wej�ścia�le�ża�ły�roz�bi�te�ta�fle�sza�re�go�i bia�łe�go�mar�-
mu�ru,�któ�rym�by�ła�wy�ło�żo�na�po�sadz�ka.�Przez�wy�bi�te�ko�lo�ro�we�skraw�ki�szkieł�u okien�wpa�-
da�ły�pro�mie�nie�świa�tła�i oświe�tla�ły�ru�inę�wnę�trza.�Wy�ła�ma�ne�«car�skie�wro�ta»�z mi�ster�nie
wy�ko�na�ny�mi�zło�ce�nia�mi,�zwi�sa�ły�bez�wład�nie�na�skrę�co�nych�za�wia�sach.�Ścia�ny�i su�fit,�nie�-
gdyś�peł�ne�fre�sków�i bo�ho�ma�zów,�zdo�bi�ły�żół�te�pla�my�ne�ga�cji�re�wo�lu�cyj�nej,�któ�ra�zo�sta�wi�-
ła�bo�ga�te�śla�dy�ude�rzeń�ka�mie�niem,�ki�ja�mi,�prze�kre�śla�jąc�pędz�lem�brud�nej�far�by�by�łą�świę�-
tość.�[…]
Lu�dzie�sta�no�wi�li�na�pierw�szy�rzut�oka�jed�ną�bez�barw�ną�sza�rą�ma�sę.�Sza�re,�wy�świech�ta�-

ne,�z li�che�go�ma�te�ria�łu,�przy�god�nie�do�bra�ne�z róż�nych�kom�ple�tów�ubra�nia,�wor�ko�wa�te,�róż�-
nych�kro�jów�i barw�«jub�ki»;�wy�krzy�wio�ne,�po�dar�te�i brud�ne�obu�wie�ozna�cza�ło�miesz�kań�-
ców� «mia�sta»,� bia�łe,� do� ko�lan� się�ga�ją�ce� onu�ce,� okrę�co�ne� sznu�ra�mi� oraz� ły�ko�we� łap�cie
wska�zy�wa�ły�na�po�cho�dze�nie�wiej�skie.�Gdzie�nie�gdzie�si�wy,�sier�mię�go�wy�szy�nel,�gdzie�nie�-
gdzie�gra�na�to�we�z wiel�kim�«ga�li�fe»�spodnie,�czar�ne,�skó�rza�ne�lub�gu�mo�we�bu�ty,�«za�szczyt�-
ne�go»�ko�lo�ru�«ru�basz�ki»�opa�sa�ne�rze�mie�niem�ze�zwi�sa�ją�cym�u bo�ku�na�ga�nem�i czer�wo�ne
pał�ki�–�strój�ary�sto�kra�cji,�cho�dzą�cej�z dum�nie�pod�nie�sio�ny�mi�gło�wa�mi”.
Nie� jest� pro�sto� pi�sać� o tle� hi�sto�rycz�nym�Od�sło�ny� IV.�Buj�now�ski,�wię�zień�NKWD,�po

amne�stii�zo�sta�je�skie�ro�wa�ny�na�tzw.�wol�ne�osie�dle�nie�do�cza�su�wstą�pie�nia�do�for�mu�ją�cej�się
ar�mii�gen.�Wła�dy�sła�wa�An�der�sa.�Nie�czas�opi�sy�wać�pe�ry�pe�tie�au�to�ra,�któ�re�są�przy�kła�dem
go�to�we�go�sce�na�riu�sza�fil�mo�we�go�–�wy�star�czy�tyl�ko�wspo�mnieć,�że�aby�do�stać�się�do�De�le�-
ga�tu�ry�Pol�skiej�w Ki�ro�wie�i Szta�bu�Ar�mii�w Jan�gi�-J�ulu�Buj�now�ski�uciekł�z koł�cho�zu,�a pod�-
czas�uciecz�ki�po�słu�gi�wał�się�nie�waż�ny�mi�już�do�ku�men�ta�mi.�Istot�ny�jest�tu�fi�nał�je�go�uciecz�-
ki,�z po�cząt�ku�dość�smut�ny�i za�ska�ku�ją�cy.�Otóż�z po�wo�du�za�koń�czo�nej�ewa�ku�acji�Pol�skich
Sił�Zbroj�nych�w ZSRR�od�mó�wio�no�mu�przy�ję�cia�do�ar�mii,�do�pie�ro� in�ter�wen�cja�Boh�da�na
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Wen�dorf�fa,�ostat�nie�go�sta�ro�sty�Bra�cła�wia,�któ�ry�po�świad�czył�toż�sa�mość�au�to�ra,�i zna�jo�mej
jesz�cze� z bra�cław�skich� cza�sów�Wan�dy� Szał�kie�wi�czo�wej,� krew�nej� płk.�Wi�tol�da� No�wi�ny�-
-Sawi�cki�ego�ze�Szta�bu�Ar�mii,�spra�wi�ła,�że�Buj�now�ski�cu�dem�nie�tra�fił�po�now�nie�pod�„opie�-
kę”�NKWD.

Od�sło�na�V za�wie�ra�wier�sze�i ese�je�Buj�now�skie�go.�Szcze�gól�ną�uwa�gę�na�le�ży�po�świę�cić
tym�pierw�szym,�bo�wiem�ze�wzglę�du�na�swój�cha�rak�ter�sta�no�wią�nie�ja�ko�li�te�rac�kie�źró�dło
hi�sto�rycz�ne.�To�w nich�od�na�leźć�moż�na�dusz�ną�at�mos�fe�rę�Wil�na�lat�li�tew�skiej�i so�wiec�kiej
oku�pa�cji,�mrok�wię�zień,�tak�że�tę�sk�no�tę�i żal�za�Wi�leńsz�czy�zną�już�utra�co�ną:

[…]
Nie�przyj�dzie�że�gnać�nikt.�Spoj�rze�niem�tyl�ko�po�to�czysz:
mia�sto,�do�my,�ogro�dy�–�od�wró�cisz�oczy�–�
za�to�bą�zo�sta�nie�wszyst�ko,�przed�to�bą�sta�nie�pust�ka,
ostat�ni�krzyk�po�że�gna�nia�sko�na�na�bla�dych�ustach.
[…]

I�wresz�cie�Od�sło�na�VI.�Zo�sta�ły�w niej�za�miesz�czo�ne�tłu�ma�cze�nia�rę�ko�pi�sów�pro�to�kó�łów
prze�słu�chań�Jó�ze�fa�Buj�now�skie�go�spo�rzą�dzo�nych�w ję�zy�ku�ro�syj�skim,�prze�cho�wy�wa�nych
w Lie�tu�vos�Ypa�tin�ga�sis�Ar�chy�vas�(Li�tew�skie�Ar�chi�wum�Spe�cjal�ne).�Wśród�pu�bli�ko�wa�nych
do�ku�men�tów�są�tak�że�ze�zna�nia�kpt.�Zyg�mun�ta�Ku�kliń�skie�go,�ob�cią�ża�ją�ce�au�to�ra�i pro�to�kół
za�mknię�cia�śledz�twa.
Wszyst�kie�„od�sło�ny”�zo�sta�ły�opa�trzo�ne�ze�bra�ny�mi�przez�Wan�dę�Kry�sty�nę�Ro�man�fo�to�-

gra�fia�mi�ilu�stru�ją�cy�mi�ży�cie�i dzia�łal�ność�Jó�ze�fa�Buj�now�skie�go,�bez�któ�rych�książ�ka�by�ła�-
by� znacz�nie�uboż�sza.�Wśród�nich� są� zdję�cia� ro�dzin�ne,� fo�to�ko�pie�do�ku�men�tów� li�tew�skich
i so�wiec�kich�zna�ko�mi�cie�uzu�peł�nia�ją�cych�„od�sło�ny”�II�i III,�m.in.�li�sta�rze�czy�skon�fi�sko�wa�-
nych�przez�NKWD�w miesz�ka�niu�au�to�ra,�po�sta�no�wie�nie�o przed�sta�wie�niu�ak�tu�oskar�że�nia,
za�świad�cze�nie�na�po�dróż�do�miej�sca�osie�dle�nia�w Urżu�mie.
Książ�ka�Jó�ze�fa�Buj�now�skie�go�Wal�ka,�wię�zie�nie,�ze�sła�nie w opra�co�wa�niu�Wan�dy�Kry�sty�-

ny�Ro�man�jest�nie�zwy�kle�cen�nym�źró�dłem�hi�sto�rycz�nym�spi�sa�nym�przez,�z „przy�mu�su”�hi�-
sto�ry�ka,�czło�wie�ka�nie�zwy�kle�wraż�li�we�go�na�ota�cza�ją�cą�go�rze�czy�wi�stość�wo�jen�ną�z wszel�-
ki�mi� jej� kon�se�kwen�cja�mi.� Za�pre�zen�to�wa�ny� ma�te�riał� do�ty�czą�cy� zwłasz�cza� po�cząt�ków
kon�spi�ra�cji�wi�leń�skiej�ma�cha�rak�ter�wręcz�uni�ka�to�wy,�nio�są�cy�za�so�bą�wie�le�nie�zna�nych�do�-
tąd�zda�rzeń�i osób.
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