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Wojciech Pestka poświęcił swoją najnowszą książkę tematowi niepopularnemu i 

wypychanemu poza główny nurt kultury - losom mieszkańców dawnych Kresów w czasie II 

wojny światowej. Dlaczego temat to niechciany? Ponieważ Polacy kierują całą uwagę na 

Zachód, podkreślają swą przynależność do obszaru kultury zachodniej, a nie wschodniej. Naszą 

ziemią upragnioną zawsze była Anglia i Francja, a nie Rosja i Białoruś, z pewnością też nie 

Łotwa. Z reguły patrzymy na Wschód z wyższością, wspominając rolę kultury polskiej na 

Kresach przed 1939 rokiem, myślom tym towarzyszy też często poczucie winy, świadomość 

nie do końca wyjaśnionych relacji - wstydliwie wspomina się akcję „Wisła", zrzucając 

odpowiedzialność na komunistyczną władzę, głośno za to mówi się o wołyńskich rzeziach na 

Polakach. Polska pamięć dotycząca Kresów jest kapryśna i wybiórcza, nie podlega 

przepracowywaniu i publicznej debacie, żyjemy wspomnieniami narodowej martyrologii - 

wywózek do Kazachstanu i konfliktów z UPA. W ten świat chromej pamięci wkracza Wojciech 

Pestka, zmusza nas do weryfikacji opinii, podkreśla niejednoznaczność historii, rewiduje 

kształt zdarzeń zapisanych w pamięci zbiorowej, podkopuje mity ustalające polską tożsamość. 

Choć Pestka mnoży przykłady polskiego cierpienia, podkreśla dobre relacje, jakie mieli Polacy 

z ukraińską ludnością wiejską (widać to przede wszystkim w rozdziale poświęconym 

Stanisławowi Vincenzowi, do którego chłopi z rodzinnej miejscowości pisali listy jeszcze w 

latach sześćdziesiątych), to intrygujący wydaje się wątek przedstawiający dwuznaczność roli 

Polaków na Ukrainie. 

Autor w tej książce, składającej się z reportaży, rzadko się ujawnia, z reguły oddaje 

głos swoim bohaterom, chowa się za cytatami z prasy, ukrywa za opisami miejsc, które 

odwiedza. Dzięki tej poetyce „cudzego głosu” udaje mu się oddać wieloznaczność dziejów: na 

Kresach bowiem nie byio wyraźnego podziału na katów i ofiary, jak chcielibyśmy to widzieć 

teraz. We wspomnieniach Marii Sandeckiej - obrończyni polskości, autorki polskiego 

elementarza - pojawia się niechęć do Ukraińców, oczekiwanie na przeprosiny za krzywdę, jaką 

wyrządzili Polakom w czasie wojny i tuż po niej. Sandecka opowiada o bezpieczeństwie, jakie 

Polakom na tym obszarze w czasie wojny gwarantowali Niemcy - nie tylko bronili ich przed 

banderowcami, ale jeszcze traktowali jako nację stojącą na wyższym poziomie kulturowym i 

dlatego pozwalali im pełnić różne odpowiedzialne funkcje. Dla zachowania jednak 



wieloznaczności Pestka wprowadza do swojej książki również rozmowę z Darką Husiak, 

bojowniczką OUN i UPA, przyjaciółką Romana Szuchewycza, który w latach 30. brał udział 

w zamachach na polskich polityków, a później dowodził ukraińskim oddziałami UPA na 

Wołyniu. 

Pestka zabiera nas w inną przestrzeń i inny czas: Kresy nie są tu przedstawione jako 

dawne posiadłości polskie, lecz ziemie, na których mieszała się mnogość nacji. Polska 

dominacja na tym obszarze dla mieszkańców ukraińskich wsi nie była wcale rzeczą oczywistą. 

Darka Husiak wspomina, że w ramach zemsty za skazanie na śmierć ukraińskich zabójców 

Tadeusza Hołówki uczniowie w szkole zdjęli portrety Polaków ze ścian i wykłuli im oczy. 

Książka nosi podtytuł Kresowa apokalipsa: Ukraina, Polska, Białoruś, Łotwa - nie są to jednak 

jedyni „bohaterowie” tej narracji. Losy większości postaci, zwłaszcza tych urodzonych przed 

wojną, zahaczają bowiem o Syberię i inne oddalone obszary, przynależące do państwa Gułagu. 

Na Łotwie, Białorusi i Ukrainie czas w latach II wojny światowej odmierzany był inaczej - inne 

daty wyznaczały upływ kolejnych epok, inne wydarzenia wyznaczają teraz kalendarz 

wspomnień i uroczystości oficjalnych. Bohaterki reportażu Dwie kobiety w podeszłym wieku 

dzielą czas na panowanie Rosjan, przerwane pojawieniem się Niemców, powrót władzy 

komunistycznej, wreszcie ustalenie niezależnego państwa. Na tej ziemi niczyjej wojna trwała 

prawie dziesięć lat, rok 1945 nie stanowił końca epoki, lecz jedynie wprowadził nowe represje 

- wyparcie Niemców i przejęcie władzy przez ZSRR nie stanowiło końca konfliktu, zepchnęło 

go tylko do podziemia, do walki partyzanckiej. W czasie wojny zaś o wpływy walczyły tu ze 

sobą cztery nacje: Polacy, Niemcy, Ukraińcy i Rosjanie. Jak mówi jedna z bohaterek, panowała 

tylko jedna zasada: „wróg mojego wroga jest moim sprzymierzeńcem". Maria Sandecka 

wspomina, że Polacy najbardziej obawiali się paru godzin pomiędzy wycofaniem się Niemców 

i nadejściem Armii Czerwonej; ten krótki czas pomiędzy dominacją dwóch systemów 

wykorzystali bowiem banderowcy, by oczyścić teren ze znienawidzonych przeciwników. W 

końcu Polaków przesiedlono, a Ukraińców i Białorusinów siłą podporządkowano Rosjanom. 

Ze wspomnień bohaterów reportaży wyłania się jednak przygnębiający prawda: nikt nie wygrał 

w tej wojnie, wszyscy padli ofiarą czasu. Polacy po pół wieku nieobecności wracają do domów 

swojego dzieciństwa, Ukraińcy i Białorusini za „wolność” zapłacili latami zsyłek i łagrów, ich 

ojczyzna to chylące się ku ziemi chałupy, gdzie maliny przerastają podłogę. Pestka, pochylając 

się na ludzkim wymiarem historii, pokazuje, że świat Wschodu to ludzie starzy, zawiedzeni, 

osieroceni, pogodzeni z losem, który ich zmiażdżył. Teraz jedyną aktywnością Polaków 

powracających na Ukrainę jest odzyskiwanie kościołów zamienionych przez Sowietów na 

magazyny, kotłownie czy muzea ateizmu. Przywracanie tym miejscom ich pierwotnych 

sakralnych funkcji należy więc rozumieć jako działanie wbrew dziejom: jako próbę 

pozostawienia po sobie śladu w historii, która okazała się obojętna na los jednostki; jako 



dążenie do znalezienia swojego miejsca w świecie, choć wiadomo, że nikogo tak łatwo się nie 

przesiedla, jak człowieka; jako chęć utrwalenia polskiej obecności na obszarze, który 

zapomniał o Polakach. 

Opisując Kresy, Pestka czyni bohaterami prostych ludzi, zagubionych w systemie i 

historii. Polskie narracje opowiadające o wywózkach i obozach w większości skupiały się 

przede wszystkim na losach inteligencji; czytaliśmy wspomnienia Aleksandra i Oli Watów, 

Barbary Skargi, nawet Józef Czapski w Na nieludzkiej ziemi koncentrował się na 

katalogowaniu nazwisk tych, którzy przed wojną pełnili polityczne lub społeczne funkcje. Tutaj 

uwaga autora skupia się na tłumie bezimiennych, skrzywdzonych przez los i państwo, żyjących 

w złym czasie i złym miejscu. Jego bohaterami stali się ludzie, którzy nigdy jeszcze nie 

opowiadali o swoich przeżyciach z młodości. Ich historie przeciwstawiają się tendencjom 

widocznym w kulturze świata zachodniego po II wojnie światowej. Literatura powojenna 

zdominowana jest tam przez konieczność dawania świadectwa swojemu cierpieniu; ci, którzy 

przeżyli, jawią się jako strażnicy pamięci i świadkowie śmierci bliskich. Przeniesienie tych 

opowieści dalej w historię jawi się jako rodzaj imperatywu, uzasadnia ich istnienie. W Do 

zobaczenia w piekle jest zupełnie inaczej - Pestka nie jest tu kolejnym dziennikarzem, któremu 

świadkowie obozów i mordów powierzają swoje wspomnienia; jest pierwszą osobą, przed 

którą otwierają ten zapieczętowany okres swojego życia. Zamknięcie przeszłości, zapomnienie 

o historii to na tych terenach jedne wyjście, by można było dalej żyć: [Ojciec] Nie chciał 

opowiadać. - Tobie to, co przeżyłem, wiedzieć niepotrzebne - mówił - jesteś młody, musisz 

wierzyć w życie. Lata życia i cierpienia sprowadzane są więc do lakonicznych zdań: Wiem tylko, 

że wieźli ich morzem, ktoś umarł, kogoś do wody rzucali. Polowa nie dojechała. Również 

warunki życia powojennego nie podlegają refleksji, myślenie o okrucieństwie systemu nie 

prowadzi do polepszenia bytu, a żyć przecież trzeba: Mieszkaliśmy w jedenaście osób w tym 

jednym pokoju. Moje miejsce do spania było pod kuchennym stołem. Kiedyś, na początku lat 

dziewięćdziesiątych, byłem tam ze swoim synem - wtedy spytał mnie: jak to było możliwe? 

Odpowiedziałem - nie wiem. 

Ten brak pamięci, który do tej pory zapewnia! życie, trwa nadal. Nikt na Ukrainie czy 

Białorusi nie chce cofać się w przeszłość, wspominać zbrodni, za które Niemcy nie byli 

odpowiedzialni. Amnezja trwa nadal - teraz żądają jej media i działacze pragnący politycznie 

poprawnego przebaczenia i porozumienia z innymi narodami, choć jest ono sztuczne i opiera 

się na przemilczeniu i tłumieniu krzywd. 
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