
Czas wydarzeń: 

Witebsk – Leningrad – Wołogda  (IX 1939 -  VI 1945). Najważniejsze  wydarzenia 

rozgrywają się  w latach 1940-1941 -1942 (stycze©) 

Miejsce/-a 

Więzienie w Witebsku , obóz pracy  (лагерь – czyt. łagier) w Jercewie 

Jercewo – do  19 stycznia 1942 

Rzym -  czerwiec 1945 

Łagry,  zesłania , Syberia 

łagier (  лaгер )  - obóz 

literatura łagrowa – dotyczy łagrów, czyli obozów pracy w Rosji 

złagrowanie – przyzwyczajenie się do norm panujących w łagrze, a nawet 

ich akceptacja 

Historia zsyłek na Syberię: 

od XVI w.  

– przestępcy kryminalni, polityczni, więźniowie (największe więzienie świata  bez dachu), 

-  przymusowa kolonizacja, 

-  roboty przymusowe  - katorga (gr. kateirgon – zmuszać). 

- od XVIII w. na Sybir zsyłani są Polacy. 

L i t e r a t u r a: 

Beata Obertyńska W domu niewoli 

Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi, Opowiadania starobielskie 

Melchior Wańkowicz Dzieje rodziny Korzeniewskich 

Fiodor Dostojewski   Wspomnienia z domu umarłych 

Aleksander Sołżenicyn Archipelag Gułag 

Film: Syberiada polska 

Pierwszy obóz koncentracyjny –Kuba 1896 

- w Rosji Radzieckiej – 1918 (twórcy: Lenin, Trocki, Dzierżyński) – por. Niemcy 1921 

- cele – obozy przeznaczone dla prawdziwych lub domniemanych wrogów systemu, w Niemczech dla 

robactwa (t. j. Żydów), w ZSRR dla robactwa (t. j. przeciwników politycznych), 

- formy  eksterminacji :  

 

Uwaga ! 

 - w lagrach - obozach koncentracyjnych – piece krematoryjne,  



  - w łagrach - obozach pracy – teoretycznie edukacja przez pracę , w 

praktyce praca staje się narzędziem uśmiercania. 

 

 

 Bohaterowie  

Pomoc – koło postaci 

Podaj: 

-dane personalne głównego bohatera, 

- narodowość /  pochodzenie bohaterów utworu. 

- problem winy sądu i kary  

 

  

 

Dane personalne więźnia 

 

 

Powód / okoliczności  skazania 

 

KARA Zakończenie 

losów 

więźnia zgodna ze 

stanem 

faktycznym 

wymierzona 

przez 

władze 

biezprizorni włóczęgostwo, drobne przestępstwa   - 

urkowie kryminaliści   - 

nacmeni 

(Uzbekowie,Turkmeni,Kirgizi) 

powstanie basmaczów   - 

autor książki (G. Herling-Grudziński niemieckie nazwisko, oficerki  5 lat ! 

szewc Zygfeld, ojciec Awrama 

Zygfelda, kapitana lotnictwa 

„szkodnictwo” w rzemiośle (odmówił  

szycia  butów dobrej jakości) 

  - 

Zyskind kradzież kasy pułkowej   - 

płk. Szkłowski       za mało interesował się wych. 

politycznym żołnierzy 

  - 

inni oficerowie za  dużo interesowali się wych. 

politycznym żołnierzy 

  - 

Artamjan – gen.awiacji,inż. lotnictwa    - 

rolnik Polenko kolektywizacja   - 



teletechnik Karboński korespondencja z rodziną z Polski   - 

Borys Lazarowicz N. 

i jego żona Olga 

Zainteresowanie poezją Juliana 

Tuwima 

 10 lat - 

 

 MODEL ODPOWIEDZI  

 

 

Dane personalne 

więźnia 

 

Powód / okoliczności  skazania 

KARA 

 

Zakończenie 

losów więźnia 

 

 

 

zgodna ze 

stanem 

faktycznym 

wymierzona 

przez władze 

 

Michał A. Kostylew zainteresowanie literaturą 

francuską 

 1937 - 1941 popełnia 

samobójstwo 

Natalia Lwowna    - 

Czeczeniec kradzież  2  worków zboża i 

barana 

 15 lat - 

Niemiec S.    - 

Drei Kameraden  Niemcy  10 lat 

(Stefan) 

- 

Gorcew fałszywy donos (?)    umiera w 

wyniku zemsty  

więźniów 

„zabójca” Stalina pijany strzelił  do obrazu 

Stalina 

 10 lat umiera  

Michaił Stiepanowicz -

aktor 

za dobrze zagrał  rolę bojara   - 

dr  Jegorow   1931-1938 - 

Jarosław  R.-student   od 1934 r. - 

Jewgienija  Fiodorowna  

(ros.-uzb.) 

córka  opozycjonisty  1936 - 1941 umiera podczas 

porodu 

Ponomarenko – kolejarz            

z Kijowa 

  1931-1941 - 

∞ 

umiera w 1941 

r. 



Pamfiłow kolektywizacja   - 

Sasza Pamfiłow    - 

Tania- śpiewaczka 

operowa 

bis  10 lat - 

Wsiewołod Prastuszko 

(marynarz) 

widokówka z Francji  10 lat - 

Pop Dimka pop  od 1936 r. - 

Rusto Karinen    - 

 

 WNIOSKI 

 

KONTEKSTY  

- system prawny w Europie (prawo rzymskie, grecki humanizm)– zakłada 

domniemanie niewinności, zatem  

- człowiek przed wyrokiem (gdy nie udowodniono mu winy) może  być 

nazywany podejrzanym , ale nie sprawcą, 

 

W Rosji (cywilizacja  turańska) 

- nie ma ludzi niewinnych (fraz. dajcie mi człowieka, a znajdę na niego 

paragraf) 

Nie wierzysz ? Patrz – poniżej dowody. 

  
 

      Tu otwierał się  inny, odrębny świat , do niczego niepodobny;  tu panowały  inne, odrębne prawa,  

inne obyczaje, inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom,  

a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli. Ten oto zapomniany zakątek  zamierzam tutaj opisać . 

                                                              Dostojewski ,    Zapiski z martwego domu         

 

 

 

 

 



Jak Gustaw  Herling - Grudziński  opisuje i demaskuje system  ?       

 

 

Dno 

           (…)  Okazało się mianowicie, że dolna granica  instynktownej wytrzymałości   

i przebiegłości ciała ludzkiego poza którą zwykliśmy liczyć na  moc charakteru  lub 

świadome  działanie wartości duchowych, nie istnieje w ogóle; słowem – nie ma takiej 

rzeczy, której by człowiek nie zrobił  z głodu i bólu. (…) 

Osobiście nie należę  ani do ludzi, którym potworne przeżycia wojenne kazały złożyć akces 

do „nowej moralności”, ani do ludzi, którzy widzą w nich jeden więcej dowód tego , jak 

kruchą istota jest człowiek we władzy Szatana.  Przekonałem się wielokrotnie, że człowiek 

jest ludzki w ludzkich warunkach, i uważam  za upiorny nonsens naszych czasów 

próby sądzenia go  według uczynków, jakich dopuścił się w warunkach nieludzkich – 

tak jakby wodę  można było mierzyć ogniem, a ziemię piekłem. 

 

 

Literatura 

     Z biblioteki wypożyczyłem sobie dla zachowania pozorów Folkłor Riespubliki Komi i  

przemówienia rewolucjonistki hiszpańskiej Dolores Ibárruri (Pasionarii).   Pamiętam, że w 

książce Pasionarii podkreśliłem ołówkiem  dumne zdanie, wypowiedziane przez nią w 

okresie obrony Madrytu: „Lepiej umrzeć, niż żyć na kolanach”, i odtąd książka cieszyła 

się w obozie  dużą poczytnością aż do czasu, kiedy ją  z  obiegu wycofała specjalna komisja 

kontrolna  NKWD   z Wołogdy. Widocznie te piękne słowa, które po raz pierwszy w życiu 

usłyszałem na zebraniu  gimnazjalnego kółka komunistycznego  w Polsce, brzmiały w 

obozie inaczej niż na wolności.  

      

Inspiracja myślą Dostojewskiego  

                     Och, pan nie potrafi chyba zrozumieć, jaka pociecha tkwi w odkryciu, że  

ostatecznie należy się tylko do samego siebie – przynajmniej w wyborze rodzaju i czasu 

śmierci… Tego nauczył mnie Dostojewski. Kiedy w roku 1936 znalazłam się  w więzieniu, 

cierpiałam bardzo; wydawało mi się, że pozbawiono mnie wolności, bo w jakiś sposób na to 

zasłużyłam. Ale teraz ! Teraz , kiedy wiem, że cała Rosja była zawsze i jest po  dziś 

dzień martwym domem, że zatrzymał się czas między katorgą  Dostojewskiego a 

naszymi własnymi mękami – jestem wolna, zupełnie wolna! Umarliśmy już dawno, a 

tylko nie chcemy się do tego przyznać. Niech pan pomyśli: tracę nadzieję, gdy odżywa we 

mnie pragnienie  życia; odzyskuję ją  na nowo, gdy odczuwam  w sobie pragnienie śmierci.  

 

Szkodliwe  skutki nadziei 

(…) w ciągu półtorarocznego pobytu w obozie słyszałem  zaledwie parę razy więźniów 

obliczających na głos ilość lat, miesięcy, tygodni, dni i godzin, które pozostały im jeszcze do 

ukończenia wyroku. Była to jak gdyby cicha umowa, zmierzająca do nieprowokowania losu. 



Im mniej mówiło się o wyrokach, im mniej pokładało się nadziei  w odzyskaniu wolności , 

tym prawdopodobniejsze  wydawało się , że „tym razem” wszystko pójdzie dobrze.  

 

Beznadziejna wiara w sprawiedliwość 

                   Michał Stiepanowicz  wstydził się swego przewinienia. Wstydził się , uważając 

je w gruncie za śmieszne. Było w nim coś „starorieżymnego” , coś , na co nie mogłem 

patrzeć bez wzruszenia i rozczulenia: jakiś szczątkowy i anachroniczny już nałóg uważania 

więzienia za  formę godziwego wymiaru kary, a skazańców za rzeczywistych przestępców. 

W jego umyśle   nie mieścił się fakt, że człowiek niewinny może być pozbawiony wolności . 

Powoli więc uwierzył w swoją winę , a przynajmniej udawał, że w nią wierzy , opowiadając 

godzinami , jak przejął się bezwiednie swoją rolą  i jak szarżą aktorską  zniekształcił ogólną 

tendencję filmu.  

 

 

 

 

Inny świat  jako świat odwróconego dekalogu 

 

DEKALOG – kontekst  (dekalog jako podstawa funkcjonowania społeczeństwa (europejskiego / 

amerykańskiego/ australijskiego …) – opartego na judaizmie  i chrześcijaństwie. 

Dziedzictwo europejskie: 

- dziedzictwo antyku – w Europie przypomniane w czasie humanizmu/odrodzenia  (w Rosji nie było h.), 

- dziedzictwo  rzymskie – np. prawo rzymskie (a nie bizantyjskie lub turańskie), np. dot. dziedziczenia  

(mienia bezdziedzicznego) , 

- tradycja demokracji i republiki (a nie władzy absolutnej -  turańskiej) 

 

DEKALOG W ŁAGRZE  

 

I Nie będziesz miał bogów cudzych 

przede mną 

 Sakralizacja władzy świeckiej, sakralizacja Stalina (kult 

jednostki), batiuszka (ojczulek) Stalin 

Świecki  władca zastępuje  Boga. II Nie będziesz brał imienia Pana Boga  

nadaremno 

III Pamiętaj, abyś dzień święty święcił Brak niedziel, czyli dnia świętego, czas na odpoczynek od 

pracy (niedziela – etymol. nie dziełaj, ne delai, не делай)  

raz na dwa miesiące, świeckie formy spędzania czasu 

wolnego 

IV Czcij ojca swego i matkę swoją  Losy Saszy Pamfiłowa i jego ojca, por. Pawka Morozow, 

izolowanie  dzieci zesłańców w przestrzeni publicznej. 

Por. Misza Kostylew 

V Nie zabijaj Praca jako forma  „wykańczania” ludzi, brutalne 



przesłuchania, rozstrzelanie strajkujących lub 

podejmujących ucieczkę. 

VI Nie cudzołóż Cudzołóstwo jako forma ochrony (Marusia – Kowal), 

przeżycia za  chleb (generalska doczka) , ciąża szansą na 

przeżycie,  

VII Nie kradnij Katorżnicza praca jako forma  okradania więźniów z ich 

dochodów, zarobku , kradzież żywności 

VIII Nie mów fałszywego świadectwa Donosicielstwo jako  akceptowana (aprobowana, 

zachwalana) forma funkcjonowania w społeczeństwie, 

donos – oczywiście nieweryfikowany -  najczęstszym 

powodem skazywania 

IX Nie pożądaj żony bliźniego swego Patrz VI 

X Ani żadnej rzeczy, która jego jest Urkowie  odbierają wartościowe rzeczy skazańcom 

   

 

 

MODEL ODPOWIEDZI 

W „Innym świecie” dostrzegamy następujące motywy: 

- motyw  walki o demokrację, motyw władzy totalitarnej, motyw spójnego społeczeństwa 

- motyw  obrony ideałów, motyw   spójnej rodziny, motyw rozkładu spójności rodziny 

- motyw  szacunku do pracy, motyw manipulacji społeczeństwem 

- motyw Arkadii, motyw  odwróconych norm, 

- motyw piekła na ziemi, motyw   poszanowania mniejszości narodowych 

 

OCENA  NATALII LWOWNEJ  JAKO PODSUMOWANIE 

Ale teraz ! Teraz , kiedy wiem, że cała Rosja była zawsze i jest po  dziś 

dzień martwym domem, że zatrzymał się   czas między katorgą  

Dostojewskiego a naszymi własnymi mękami – jestem wolna, zupełnie 

wolna!                                                                

Umarliśmy już dawno, a tylko nie chcemy się do tego przyznać. 

 

 

 


