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Autor listu -  Brunon M orzycki urodził się 7 li
s topada 1901 roku  w R uszkow ie na K ujaw ach.
W 1913 roku rozpoczął naukę w Realnym Gimna
zjum Ojców Zm artwychwstańców w Krakowie, któ
rą przerwał, by wyruszyć na wielką wojnę. Później 
uczestniczył w obronie Lwowa, walczył na froncie 
wołyńskim oraz w powstaniach na Śląsku i na 
W ileńszczyźnie.

W  1923 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie 
Stefana Batorego, jednak nie mógł ich kontynuować 
ze względu na brak środków. Podjął wówczas pracę 
dziennikarską w W olnej Agencji Prasowej „Kresy” 
oraz w „Echu W ileńskim ” . W latach 1926-1939 
współpracował z grudziądzką filią „Słowa Pom or
skiego” i z „Głosem Lubelskim ” . W  tym czasie był 
również zaangażowanym  członkiem Stronnictwa N a
rodowego.

Od pierwszych dni wojny brał udział w kam pa
nii wrześniowej. W  czasie okupacji prowadził na- g runon Morzycki 
słuch radiowy i pisał artykuły do podziemnej prasy.
Kierował także wydziałem propagandy w lubelskim
Stronnictw ie Narodowym. W e wrześniu 1942 roku został aresztowany przez Niemców 
i osadzony na Zam ku Lubelskim, a następnie w katowni gestapo -  pod tzw. zegarem. 
Od 1944 roku przebywał w więzieniach w Częstochowie (trzymano go tam w celi 
śmierci), Katowicach, Berlinie, Rudlstadt (Turyngia), Planem (Saksonia), Innsbrucku 
(Austria). Po wyzwoleniu działał w Komitecie Polskim i w Komisji M iędzynarodowej, 
rozpatrującej w nioski obyw ateli różnych krajów  dotyczące ich osiedlenia po w oj
nie. B. M orzycki bronił tam Polaków i Żydów mieszkających po 17 września 1939 
roku za wschodnią linią Bugu przed „repatriacją” do ZSRR.

W 1946 roku udał się do W iednia, aby czynić starania o sprowadzenie na Zachód 
rodziny z Polski. P rzejeżdżając przez radziecką strefę okupacyjną został aresztow a
ny i wywieziony do M oskwy. Tam trafił na Łubiankę, gdzie oskarżono go o nam a
wianie „obywateli radzieckich”, by nie wracali do kraju. 30 sierpnia 1947 roku został
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skazany z art. 7-35 kk RFSRR jako  „element społecznie niebezpieczny” na 5 lat po
zbawienia wolności.

W  latach 1946-1951 przebywał w wielu łagpunktach na północy ZSRR (Iwdielłag, 
Dudinka, W orkuta). Później wysłano go na tzw. wieczyste osiedlenie do Krasnojar
skiego Kraju. W  1958 roku, dzięki staraniom rodziny, m ógł powrócić do Polski. Po
czątkowo zam ieszkał w Zielonej Górze, później przeprowadził się do Mielca.

Tu odtworzył częściow o wiersze, które powstały w obozach i na osiedleniu, pisał 
utwory o tem atyce syberyjskiej oraz pamiętnik. Niestety, na skutek nasilenia się astmy 
i niewydolności krążenia nie był w stanie go ukończyć.

Brunon M orzycki zm arł 16 lutego 1967 roku w Mielcu. Adresatką listu była Irena 
Grygielewicz, c. Feliksa, ur. w 1929 roku, która w czasie wojny działała w struktu
rach AK na G rodzieńszczyźnie. W raz z siostrą M elanią (ur. w 1926 r.) przebyw ała 
w obozie i na zesłaniu w Krasnojarskim Kraju.

* * *

Mielec, 15.VI.60
Kochana, D roga Irenko!
Dawno już do Ciebie nie pisałem. Ale gdybyś wiedziała, jaki jest w rzeczywistości 

stan zdrowia Tw ojego starego przyjaciela -  nie dziwiłabyś się może i nie miałabyś 
żalu. Mój list jeszcze dlatego uległ opóźnieniu, że porządkowałem trochę moją „spu
ściznę literacką” z m yślą m.in., aby przesłać właśnie Tobie serię wierszy, pisanych
przeze mnie kiedyś o Powstaniu W arszawskim i Armii Krajowej. W iersze te przyszło
się rekonstruow ać częściowo z pam ięci, są one zniekształcone, wiele z nich przepadło 
bez śladu. Ale co z nich ocalało -  należy się właśnie Tobie, Tobie -  żołnierzowi AK, 
więźniowi łagrów i sybiraczce. Tym bardziej, że łączą się te wiersze i z łagrami i zsyłką.

Był to chyba rok 1949. Siedziałem wtedy z Iwdielłagu na północnym Uralu (jak 
powiedział konw ojent ze Stołypinki: „tam, gdzie M akar T ielat nie ganiał!”). Cały łag- 
punkt składał się niemal wyłącznie z gruźlików i ludzi chorych „na alim entarnuju di- 
strofiju” i wszystko to wymierało powoli. Kto jeszcze mógł się ruszać, miał „III in- 
trud” lub „II kategorię” , kto ruszać się nie mógł -  miał IV inwalidzką. Inwalidzi też 
zresztą pracowali: darli drankę, a słabsi robili takie szczypce do wieszania bielizny. 
Robiło się je  z brzozowych polan, sprężynki przychodziły do nich całymi skrzyniami 
-  Za wykonanie normy -  80 szczypiec -  otrzym ywało się pół litra mleka pół na pół 
z wodą. D roga od krowiego wymienia do inwalidy bardzo jest daleka... po drodze 
wiele znajdowało się ust, które trochę owego mleka upiły i rąk, które wody dolały. 
Grunt przecież, aby zgadzała się ilość litrów...

O tóż to w ow ym  czasie, doszedłszy do zupełnego kresu mych sił, wylądowałem
w takim  półstacjonarze. Tam już podział pracy był inny: ci silniejsi, najsilniejsi -  
robili owe szczypczyki, a całkowite „dochodiagi” , czyli po polsku chyba na pół um 
rzyki, leżały w drugiej połow ie budynku i miały wreszcie prawo nic nie robić, a na
leżałem do tych ostatnich.

Nie powiem , żeby mi było źle. W śród wszystkich wędrówek moich była to jakby 
godzina ciszy. W ylądowałem  na tym drewnianym szpitalnym wyrku i nie potrzebowa
łem iść już  nigdzie. Z mojego ciała nie pozostało już  prawie nic: szkielet, pociągnięty 
pom arszczoną i zw isającą workowato skórą. Nie odczuwałem już nawet głodu i nie 
odzywał się we m nie żadnym głosem nawet instynkt samozachowawczy. Instynkt ten 
jest zdaje się funkcją czysto zwierzęcą i tym mocniej się odzywa w człowieku im 
bardziej młode, zdrowe i zasobne w soki żywotne jest ciało, a w miarę posuwającego
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się wycieńczenia organizm u zdaje się zanikać. W e mnie w tym czasie nie działał już 
wcale i osiągnąłem  zupełną i całkowitą obojętność na mój dalszy los. Jest w tym coś 
z wolności.

Było lato, krótkie północnouralskie. Stacjonar stał na terenie zony, ale oddzielony 
był od niej drutam i, stanowił więc poniekąd zonę oddzielną. Stał na skraju zony ogól
nej: jednym  bokiem przytykał do podwójnej linii drutów kolczastych, za którymi tuż, 
rękę podać, rozścielała się tajga. Ciągnął się stamtąd mocny zapach nagrzanej żywicy 
zm ieszany z cierpką wonią młodych brzozowych liści i trudną do zdefiniowania całą 
m asą innych zapachów. M iędzy nami a lasem były owe dwa rzędy drutów kolczas
tych i znana Ci dobrze z łagrów „zapretnaja zona” -  pas ziemi spulchnionej, zoranej 
i zbronowanej tak starannie, że odcisnąć i zachować musiałaby każdy ślad. Na wypa
dek, gdyby ktoś zamierzał uciec i przebył jakoś zagrody z drutów i zakazaną strefę 
po drugiej stronie ogrodzenia krążyli nieustającym patrolem strażnicy, prowadzący na 
smyczach specjalnie tresowane do polowania na ludzi psy. Na rogach zaś i załam a
niach ogrodzenia z drutów wznosiły się wieże strażnicze, skąd widok i obstrzał obej
mował cały obóz i jego kolczaste granice, a przy karabinach maszynowych czuwali 
strażnicy. W szystkie te środki ostrożności były w danym wypadku całkiem zbędne -  
w łagpunkcie nie było nikogo, ktoby miał siły, by próbować ucieczki. Ale prawo jest 
prawem a przepis przepisem, zmieniali się więc dzień i noc strażnicy na wieżach, 
krążyły patrole z psami i zabroniona strefa była spulchniana i bronowana system atycz
nie.

Niemniej -  nikt nie mógł zatrzymać owych zapachów, które niosły się z tajgi i słoń
ca, które świeciło dziwnie jasno na stale w tym roku pogodnym niebie. Przed bara
kiem szpitalnym  kawałek placu zarośnięty był trawą, a że mało kto chodził tamtędy, 
trawa była dziw nie zielona i świeża. W ychodziłem z baraku, kładłem się na owej 
trawie i wygrzewałem  się na słońcu jak  jedna z jaszczurek, których na Uralu jest 
tyle. N ie było to zakazane.

Jak rzekłem, było mi prawie dobrze. Ciała już niemal nie czułem i myśl -  dziw
nie lekka -  była chyba tym, w czym skoncentrowało się moje istnienie. Leżałem  tak 
godzinami. W spom inałem  tych, których kochałem i utraciłem -  zdawało mi się wów
czas -  na zaw sze - i przemyśliwałem po raz stutysięczny sprawę, której poświęcone 
było nasze świadom e życie. Poczułem potrzebę, ostrą, dobrze znaną potrzebę pisania, 
utrwalenia swoich przemyśleń, tęsknot i nastrojów -  odzywał się stary nałóg, który 
widocznie nie uległ jakoś atrofii. Pisać?! Cóżby to było za szczęście!

Pisać -  to nie było takie proste. Po pierwsze dlatego, że pisanie czegokolwiek 
prócz listów było całkowicie zakazane i mogło ściągnąć na głowę piszącego poważne 
nieprzyjem ności. Po drugie, aby pisać, trzeba mieć co najmniej ołówek, no i przede 
wszystkim papier.

Papier zaś był w łagrze przedmiotem rzadkiego luksusu i zbytku. Papieru w ogóle 
nie było. Z darzało  się czasem , że jak iś R osjanin czy U krainiec dostał w przesyłce 
z dom u zeszyt -  i wówczas cena takiego zeszytu była niewiarygodnie fantastyczna. 
Tu, gdzie ludzie po prostu i najdosłowniej umierali z głodu, za zwykły, cienki zeszyt 
uczniowski trzeba było oddać trzy albo cztery dzienne porcje chleba. Szczęśliwy wła
ściciel wolał go zwykle puszczać na pasek oddzielnymi kartkami: jedne kupowali 
w ięźniowie, którzy za wszelką cenę chcieli napisać list do swoich, a nie mieli swoje
go papieru , drugie -  nam iętni palacze, którzy wyrwali skąd m achorki, a nie mieli 
w co ją  zakręcić. W  takim detalicznym handlu za zeszyt można było osiągnąć znacz
nie więcej.
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Tak czy owak, zdobyłem się na kupno aż dwóch zeszytów. Głodować umiałem 
nieźle. Nauczyłem się tego jeszcze w niemieckich więzieniach, a w tym czasie mia
łem już i niezłą praktykę sowiecką -  i teraz leżałem sobie w słońcu na trawie, a przede 
m ną leżały moje zeszyty i ogryzek ołówka. Pisałem gęsto i najdrobniejszym macz- 
kiem, by wykorzystać każdy milimetr papieru.

W tedy to m.in. napisałem  ów cykl o powstańczej W arszawie, obok wierszy o te
matyce osobistej, do tych, których kochałem. Zapisałem też później dwa zeszyty prozy 
(bo zeszyty kupować musiałem nadal), proza oczywiście została spalona przed najbliż
szym etapem, w który mnie pognano. Nie mogłem jej narażać na rewizje, konfiskaty 
itp. Co do wierszy zaś -  wiersze te od początku nie miały szczęścia!

Pewnego wieczoru, gdym leżał już na swoim wyrku i przeglądałem moje papiero
we skarby, podszedł do mnie któryś z kryminalnych więźniów z żądaniem:

-  Pan, daj papieru na skręcenie kilku papierosów!
-  Nie mogę ci dać papieru, bo widzisz -  mam już  tylko jeden zeszyt, drugi jest

zapisany, a nieprędko będę mógł kupić nowe, bo biorą za nie po cztery porcje chle-
ba! Za te dwa dałem siedem porcji -  przez dwa tygodnie co drugi dzień oddaję. Ale 
w trzecim baraku dostali paczkę i ktoś dostał nawet banderolę z gazetami i papier 
sprzedaje. Podobno nawet za zupę!

Na drugi dzień budzę się ze snu, sięgam do moich zeszytów -  jest tylko jeden,
ten nie zapisany. Ten z wierszami przepadł.

Szukam go wszędzie -  pod wyrkiem, pod siennikiem -  nigdzie go nie ma! Obecni 
na sali kryminalni przyglądają się niby obojętnie, ale uśm iechają się jakoś ironicznie. 
Sprawa jest jasna.

Oto i wczorajszy typ! Podchodzę do niego.
-  Ty mi ukradłeś zeszyt?
Patrzy mi w oczy w pew nością siebie, w pełnym poczuciu swojej niewinności.
-  Ja wziąłem ? A le czego ty -  pan -  szum podnosisz? Przecież wziąłem ci rzecz 

niepotrzebną -  zapisany papier! Jestem człowiekiem kulturalnym -  czystego zeszytu ci 
nie zabrałem, bo rozum iem , że ci może być potrzebny! Jeśli już tak lubisz pisać, to 
sobie pisz! Ale o zapisany papier robić kwestie?

W  taki to sposób przepadły po raz pierwszy te warszawskie i inne wiersze. P isa
łem je  pod wpływem impulsu, nie umiałem ich na pamięć, nie wszystkie zdołałem 
odtworzyć, a co odtw orzyłem , to chyba gorzej niż było i w formie daleko odbiegają
cej od dawnej. Potem , gdy szedłem w jakieś etapy, gdy przenoszono mnie z łagpun- 
ktu do łagpunktu, czy też później na W orkutę, a stamtąd na zsyłkę, do Krasnojarska 
-  trzeba było niszczyć i palić to wszystko. Proza przepadła: pamiętniki z tych lat, 
obserwacje i prawie gotowa już powieść „W ymarzona Karaganda” . Ostatniego całopa
lenia dokonałem  w 1958 przed wyjazdem do Kraju na Angarze. Z wierszy szczątki 
przetrwały w pam ięci. Com  umiał i jak  umiałem, takem odtworzył. Choć z punktu 
widzenia sztuki pisarskiej w obecnej formie nic nie są warte, ale są mi bliskie może 
po prostu jako  pam ięć tych dni, przeżyć i uczuć. Jest ich już  tylko kilka. Z  cyklu 
warszawskiego przepadły całkiem w pamięci „Kolumna Zygmunta” i „Belweder” , i kilka 
innych. Ponieważ zarówno te uczucia jak  i wędrówki północne są nam wspólne, nie 
rozgniewasz się chyba, że Ci je  poślę. Ty wiesz, że dla mnie jesteś nie tylko żywą 
Irenką, ale symbolem wszystkiego, co jest bohaterskiego i godnego czci w polskiej 
dziewczynie. Takie w łaśnie jak  Ty w W arszawskim powstaniu szły z butelkami na 
czołgi niemieckie. Była taka, co za spalenie trzech czołgów dostała Virtuti Militari i zgi
nęła na drugi dzień. M iała piętnaście lat.
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Jestem o jedno pokolenie starszy od Ciebie. M oje pokolenie odchodzi -  W y zosta
jecie, by pełnić rolę patriotycznego sumienia Polski. I to jest najważniejsze, bo ponad 
kwestią ustrojów i codziennego politycznego zamętu świata -  jest Polska.

Przechodząc do moich spraw -  mamy m ożliwe lato. W ychodzę nieco na dwór. 
W łaśnie z topoli spada biały puch i całe masy tego puchu wiatr niesie i powoli opu
szcza na ziemię, która wygląda jak przyprószona śniegiem. W piasku bawią się dzieci. 
Ileż tu jest dzieci! W ięcej chyba niż gdziekolwiek! Jest pięknie...

Bardzo dobrze mi jest z m oją Myszką. Kocha mnie bodaj tyleż co i ja  ją. Jak nie 
być szczęśliwym ? M yślimy ciągle o zorganizowaniu w sierpniu tego zjazdu. Napisz, 
czy Kostek i Jaś w zięliby w nim ewentualny udział? Felusia zawiadom ię, bo adres 
zdaje się znalazłem. Chłopcy z Krakowa m ają blisko i trzeba tylko tu zorganizować 
noclegi, co bardzo trudne nie jest.

Co z Tobą słychać Iruś? Jak zdrowie Pułkownika? Całujemy Cię z M yszką najser
deczniej jak  córkę i siostrę. Ode mnie kłaniaj się pp. Poleszukom i ucałuj Twoją sio
strę.

i Pisz!
Twój Bruno M.
Oddany Ci stary przyjaciel


