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  Dworzec Centralny. W siedemdzie-
siątym siódmym przyjechaliśmy po-
ciągiem z Giżycka wraz z kilkorgiem
Niemców poznanych pod Węgorze-
wem. Podziwiali świeżutki jeszcze 
dworzec, a nas rozpierała duma. To 
jeszcze nic, mówiliśmy, ale jak byś-
cie zobaczyli… Niewiele mieli czasu, 
myślę jednak, że przed odjazdem do 
Berlina zdążyli jeszcze popatrzeć na 
Pałac Kultury i że jako przykładni 
enerdowscy studenci, zabraniający na-
zywać Mazury Prusami Wschodnimi, 
byli nim szczerze zachwyceni. Pożeg-
naliśmy się z „hanysami” i objuczeni 
tobołami ruszyliśmy w kierunku Pla-
cu Zawiszy.
  Tramwaj sunie wolno, zupełnie jak-
by odprowadzał nas wtedy idących. 
Dworzec Ochota i Plac Zawiszy. 
U wylotu Grójeckiej naprzeciwko za-
niedbanego placyku, gdzie teraz stoi 
hotel Sobieski, o każdej porze dnia i 
nocy można było złapać jakiś samo-
chód jadący w kierunku Katowic i Kra-
kowa. Przypuszczam, że z tego miejs-
ca odjeżdżało niewiele mniej przyjezd-
nych, niż z dworca autobusowego na 
Żytniej. Chcący jechać w kierunku Ra-
domia, Kielc i Krakowa kiwali ręką
w lewo, jadący w stronę Rawy, Toma-
szowa, Piotrkowa, Częstochowy ma-
chali w prawo. Ludzie dobrze znali
wojewódzkie znaki rejestracyjne, mi-
mo to większość podbiegała do każde-
go zatrzymującego się pojazdu. Reise-
fieber robiła swoje. Przypuszczam, że 
zasiedziali warszawiacy nie mieli po-
jęcia o specyfice tego miejsca i prob-
lemach prowincjuszy powracających 
ze stolicy do domu. Nie wiedzieliśmy 
wówczas, że utkniemy w Jankach i 
całą noc spędzimy w przydrożnym 
rowie. 
  A jednak warszawiacy nieskończe-
nie głębiej znają to miejsce. W pobliżu, 
przy ulicy Winnickiej mieszkała ro-
dzina teściowej. Po klęsce Powstania 
właśnie tędy pędzono zdruzgotanych 
i wystraszonych ludzi na Zieleniak, 
a stamtąd do obozu w Pruszkowie. 
Teściowa miała wówczas osiem lat. 
Prowadzonej przez babcię, matkę i jej 
siostry utkwiło w pamięci kilka obra-
zów zagłady: gnijącego trupa, w które-
go oczodole kłębiły się robaki, bez-
czelnych żołnierzy w papachach, „kał-
muków” wywlekających z pochodu 
półduchów kobiety i gwałcący je na 
poboczach wśród gruzów (najprawdo-
podobniej byli to żołnierze z brygady 
SS Kamiński należącej do RONA 
– Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Lu-
dowa. Podobno ów Kamiński był Po-
lakiem, Niemcem i Rosjaninem w jed-
nym). Zaradna i sprytna ciocia Bronia 
w zdobycznym białym kitlu z opaską 
czerwonego krzyża na ramieniu maza-
ła dziewczyny błotem i przebierała za 
mężczyzn. Podczas marszu żołnierze 
zabierali ludziom pierścionki, zrywali 
naszyjniki, wyrywali kolczyki. Jedyny 
pierścionek-pamiątkę, którego rodzina
nie pozbyła się nawet w czasie gło-
du, babcia próbowała ukryć w dłoni 
wnuczki, niestety jeden z „kałmuków” 
zauważył i brutalnie wyszarpnął go 
dziecku z ręki.  
  Po wojnie obie ciotki osiedliły się 
w Gdańsku, bo z Winnickiej zostały 
gruzy. Zamieszkały we Wrzeszczu, 
być może gdzieś w pobliżu rodziny  

tego młodego rzeźbiarza, którego roz-
sławiła ostatnio rzeźba ciężarnej ko-
biety gwałconej przez rosyjskiego żoł-
nierza. Być może opowieści ciotek 
utkwiły w pamięci utalentowanego 
wnuczka sąsiadki i stały się twórczą 
inspiracją dla przyszłego artysty. Za-
miana papachy na hełm z gwiazdą nie 
miała już, jak widać, istotnego znacze-
nia.
   Artystów o podobnej wrażliwości 
i wyobraźni jest na świecie niemało, 
niewykluczone, że powstaną podobne 
rzeźby w innych krajach i miastach.
W Saragossie na przykład mógłby 
stanąć monument mniszki z przyło-
żonym bagnetem do szyi, gwałconej 
przez brodatego piechura Legii Nad-
wiślańskiej. W wielu miastach chiń-
skich i koreańskich stanęłyby pomni-
ki zbiorowych gwałtów żołnierzy ja-
pońskich na dzieciach. Albo wyobraź-
my sobie statuę malutkiej Wietnamki 
przygniecionej zwalistym cielskiem 
kowboja z Teksasu. Gdzieś pod Nea-
polem mógłby pojawić się pomnik 
matki i córki gwałconych w zburzo-
nym kościele przez amerykańskich 
żołnierzy. W Warszawie, oprócz po-
sągu sanitariuszki maltretowanej przez
wermachtowca, mogłaby stanąć statua 
straganiarki nakłuwanej rapierem i
zniewalanej przez szwedzkiego raj-
tara. W dzisiejszej Afryce można by 
postawić setki pomników upamięt-
niających gwałty popełnione na dzie-
ciach, kobietach, staruszkach. Gdzie 
wojna, tam gwałt, gdzie wojna okrut-
na, tam gwałt okrutny, trudno znaleźć 
kraj, któremu nie można by przypisać 
podobnych zbrodni. 
  Trzeba jednak widzieć i różnice 
pomiędzy owymi zbrodniami. Już 
w czterdziestym czwartym i piątym 
dziennikarze zachodni pytali Ilię Eren-
burga o gwałty czerwonoarmistów. 
Erenburg („Ludzie, lata, życie”) nie 
zaprzeczył, podkreślił jednak, że żoł-
nierze ci są przestępcami, nie dostali 

bowiem ani rozkazu, ani przyzwole-
nia na gwałty i grabieże, wiedzieli, że 
łamią prawo i ryzykują nawet kulkę 
w łeb. Zdarzało się niestety i tak, że 
dowódcy pododdziałów nierzadko u-
krywali samowolę podwładnych, żeby 
samemu uniknąć odpowiedzialności, 
szczególnie za gwałty popełniane na 
niemieckiej ludności. Trzeba jednak 
widzieć różnicę pomiędzy zbrodniczą
samowolą pojedynczych żołnierzy i 
oddziałów, a takim samym działaniem 
z przyzwolenia, zalecenia, nakazu, 
czyli całkowicie bezkarnym, wręcz 
zaszczytnym.  
  Zbrodni w Wietnamie było niema-
ło, nie o wszystkich wiemy, o których 
pamiętają Wietnamczycy, podobnie 
w Afganistanie, lecz wiemy i to, że 
żołnierze amerykańscy nie mieli i nie 
mają przyzwolenia na ich popełnianie 
i w każdej chwili mogą stanąć przed 
sądem, jeśli się ich dopuszczą. I stają.  
Nawet czas pokoju i groźba surowej 
kary nie dają gwarancji uniknięcia po-
dobnych przestępstw. Gdyby młody 
rzeźbiarz z Gdańska poszedł za cio-
sem, mógłby w całkowitej zgodzie ze 
swoją i europosła Czarneckiego logi-
ką wyrzeźbić pomnik księdza – pedo-
fila z krucyfiksem przystawionym do 
głowy gwałconego ministranta i po-
wiedzieć jak europoseł z głupia frant: 
„Czyż nie jest to prawda?” 
 Nawiasem mówiąc, niech sobie rzeź-
bi, w końcu każdy ma prawo wystawić 
sobie pomnik-świadectwo, rzecz tylko 
w tym, że dla jednych dzieł znajdu-
jemy wspólne, publiczne miejsce, zaś 
najlepszym miejscem dla drugich jest 
co najwyżej własny ogródek. Może 
by tak fragmentem Norwida „Ironii” 
w niego?

Żeby to można arcydzieło
Dłutem wyprowadzić z grubych brył –
(…)
A gdzież?... powiodą pierw te cnoty,
Od których cofa strach śmieszności !...

  W październikową sobotę wieczorem student gdańskiej Akademii Sztuk 
Pięknych umieścił obok stojącego na alei Zwycięstwa w Gdańsku czołgu T-34 
swoje dzieło – betonową rzeźbę przedstawiającą żołnierza w radzieckim mun-
durze z gwiazdą na hełmie gwałcącego kobietę w ciąży. Po kilkunastu godzinach 
ustawiona bez zezwolenia rzeźba została usunięta przez policję.
 Oburzenie tym incydentem wyraził ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce 
Aleksander Aleksiejew. Jego zdaniem dzieło miało charakter bluźnierczy i 
obrażało uczucia Rosjan.
  Policja postawiła rzeźbiarzowi zarzut publicznego dopuszczenia się nieoby-
czajnego wybryku i skierowała sprawę do sądu.
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  Najpoczytniejszy dziennik Kolum-
bii Brytyjskiej The Province zajął się 
w październiku kwestią rasizmu w tej 
zachodniokanadyjskiej krainie nie-
skończonego piękna (Splendor sine 
occasu), rozkładając temat na piętnaś-
cie odcinków cyklu zatytułowanego 
Racism in Paradise.
  Na początek przypomniano najgłoś-
niejsze rasistowskie akty z przeszłości. 
„Historię rasizmu w B. C.” przedsta-
wiono w dwóch niezbyt długich częś-
ciach (więcej materiału umieszczono 
na interaktywnych stronach gazety), 
z których pierwsza była bardziej ogól-
na od drugiej i jakoś tak bardzo po-
strzępiona: obozy internowania dla 
obywateli pochodzenia japońskiego po 
Pearl Harbor, „cywilizujące” szkoły dla 
indiańskich dzieci, zaporowe ustawy 
imigracyjne wobec Azjatów... Drugi 
odcinek (7 października) zapowiedzia-
ny został na pierwszej stronie mocnym 
tytułem Apartheid in B.C.. Tekst o 
apartheidzie w B.C. – zajmujący mniej 
więcej dwie kolumny strony o jedną 
trzecią mniejszej od strony „Aha!” 
– zamieszczono wewnątrz numeru. 
Na zdjęciu uciekinierzy z Pendżabu, 
prawie wyłącznie sikhowie, którzy na 
japońskim parowcu „Komagata Maru” 
przybili 23 maja 1914 roku do portu
w Vancouver; jedynie 20 osobom po-
zwolono zostać w Kanadzie – reszta 
z 376 pasażerów statku do transportu 
węgla nie mogła opuścić jego pokładu.
  Rację ma zapewne The Province, że 
jedynie sygnalizuje tę sprawę, tak samo 
jak wypunktowuje pozostałe rasis-
towskie dokonania sprzed lat, bo przy-
puszczalnie mało jest w tej prowincji 
osób, które by o nich nie wiedziały. 
My jednak (niech będzie, że z myślą o 
czytelnikach spoza B. C.) powiedzmy 
sobie o tym kilka słów więcej.
 Niechęć białych mieszkańców mia-
sta do Azjatów była naówczas po-
wszechna. Wynikała ona w głównej 
mierze z oskarżania przybyszów ze 
Środkowego i Dalekiego Wschodu o 
zabieranie pracy białym robotnikom i 
zaniżanie stawek wynagrodzenia.
 Antyazjatyckie nastroje podgrzewała 
w maju 1914 roku m.in. (tak, tak) ga-
zeta The Province, alarmując że Boat 
Loads of Hindus on Way to Vancou-
ver i krzycząc nagłówkami dobrze 
przyjmowanych przez czytelników 
artykułów o Hindu Invasion (Hindu 
w jęz. angielskim to po polsku hindus, 
czyli wyznawca hinduizmu – nato-
miast Hindus w znaczeniu obywatela 
Indii to po angielsku Indian; dla bia-
łych Kanadyjczyków wszyscy wy-
chodźcy z Indii byli hindusami).

  Za Kanadą bez Azjatów opowiadały 
się również władze. W związku z za-
winięciem do Vancouver „Komagata 
Maru”, ówczesny burmistrz Truman 
Baxter zorganizował wiec, na którym, 
jako pierwszy, przemówił prominent-
ny polityk H. H. Stevens, zwracając 
się do tłumu słowami: „Osobiście nie 
żywię wrogich uczuć wobec ludzi 
przybywających z Azji, ale potwier-
dzam, że narodowe życie Kanady nie 
może sobie pozwolić na zwiększenie 
liczby azjatyckich imigrantów. [...] Za-
mierzam stać niezłomnie na stanowis-
ku, że naszą wielką wartością jest pań-
stwo białych i biała Kolumbia Brytyj-
ska”. Po tym oświadczeniu zgroma-
dzeni omal nie posikali się z radości 
– wybuch owacji, jak piszą źródła 
historyczne, był ogromny (thunderous 
applause). A nam warto zwrócić tu 
uwagę na występujący w pierwszym 
zdaniu cytowanej wypowiedzi spójnik 
ale, o którym będzie jeszcze w dalszej 
części mowa.

  Komagata Maru incident to tylko 
jeden z przykładów traktowania przez 
białą Kanadę i białą Kolumbię Bry-
tyjską ludności azjatyckiej – być może 
przykład bardziej drastyczny od in-
nych, jako że władze imigracyjne od-
mawiały dostarczenia na pokład pa-
rowca wody i żywności, a w celu zmu-
szenia statku do opuszczenia portu 
użyto uzbrojonych sił policyjnych i 
jednostki marynarki wojennej. Rząd 
w Ottawie już od dawna naciskał na 
kompanie żeglugi oceanicznej, aby za-
przestały sprzedaży biletów Hindu-
som. Emigranci z Indii pozbawieni 
byli prawa do głosowania, nie mogli 
zajmować stanowisk publicznych, jak
również pracować jako prawnicy, far-
maceuci czy księgowi. Każdy z nich,
przybywając do Kanady, zobowiąza-
ny był posiadać co najmniej 200 dola-
rów, co przy przeciętnej wysokości za-
robków w ich kraju – 10 centów dzien-
nie – było sumą niemałą.
  Jeśli już mowa o pieniądzach, to za-
uważmy, że od Chińczyków wyma-
gano jeszcze więcej. Źródłem wyśru-
bowanych wymagań finanansowych
było w tym wypadku sprowadzenie 
do Kolumbii Brytyjskiej, w latach 
1881-1885, siedemnastu tysięcy Chiń-
czyków potrzebnych do budowy kolei 
żelaznej. Byli potrzebni, bo kosztowali 
o połowę mniej niż biali robotnicy. 
Łączył się z tym wszakże niemały 
dla białych problem: co będzie, gdy 
chińscy budowniczowie Canadian Pa-
cific Railroad zaczną sprowadzać tu
swoje rodziny. 
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