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W roku 1199 papież lnnocenry Jl I ogłosi!, że herezja jesr „zdradą 

wobec Boga". Grzmiał w ren sposób przeciwko kararom, czyli „albigen

som" w Langwedocji. Katarowie byli duchowymi spadkobiercami 

dawnych gnostyków, manichejczyków 1 bogomiłów; ślady wcześniejszej 

obecności pozostawili w Bośni, a w Mediolanie: wytyczono im proces o 

herezję. Porem ruch zaczął się gwałtownie rozszerzać, obejmując miejskie 

ośrodki tkacrwa - Albi, Agen, Pamiers, Carcassonc, a także Tuluzę, gdzie 

albigensi zapewnili sobie ochronc; ze strony miejscowych hrabiów. 

Albigensi wierzyli, Że powszechne panowanie zła przeczy isrnieniu 

jedynt:go dobrotliwego Stwórcy, a zatem, że zło 1 dobro muszą być dziełami 

dwóch twórczych potęg. Byli wegerarianam1, ascc.:rami i purytanami; wyz

nawali zasadę równości mężczyzn i kobier ( .. ) '\(.! roku 1167 zwołali dysy

dencki sobór, który odbył się w Saint Felix de Caraman w pobliżu Tuluzy 1 

króry urrzymywał kontakty z dysydentami tej samej orientaC)i dziahqący

m1 w Azji Mniejszej. 

Innocenty III oglosil kruC)atę, króra miała się odbyć na tych samych 

zasadach co wyprawy wymierzone przeciwko islamowi: odpuszczenie 

grzechów i łupiesrwo bc:z ograniczeń. \Y/ pierwszej fazie - w larach 1209-

1218 - 12 tysięcy rycerzy z Francji 1 Burgundii pod dowództwem Szymona 

z Montfon toczyło boje z heretykami ( .. ) \Y/ fazie drugiej, obejmującej 

lara 1225-1271, do sporu włączyły się wojska króla Francji. Albigensi 

srarn;:l1 w oblicrn wyboru między wyrzeczeniem się swoich przekonań a 

śmiercią. \'<fielu wybrało śmierć. Święta Inkwizycja, krórej przewodził zdra

jca katarów Roberr le Bougre rozpoczęła rządy terroru i rorrur. W roku 

1244 w Montsegur ( .. ) 200 zatwardziałych albigensów spalono żywcem 

na jednym gigantycznym stosie. Tępienie herezji posuwało się naprzód rok 

po roku, wieś za wsią, sądem i mieczem ( ... ). '\(.! XIV wieku niedobitki 

byłych kararów należały już do rzymskokatolickiej owczarni. Ich dawna 

prowincja Langwedoqa znalazła się w granicach królestwa Francji. Jedność 

Franc1i zbudowano na nieszczęściu Południa. 

Krucjaty można jednak było wykorzystać na jeszcze inne sposoby. Mogły 

służyć walce z niewiernymi, ale także walce z poganami, których nie trze

ba było szukać aż rak daleko. W roku 1147 św. Bernard dowiedział się we 

Frankfurcie, że saska szlachta zdecydowanie wolałaby zaatakować 

słowiańskich sąsiadów, niż maszerować do Ziemi Świętej. Uzyskano od 

papieża bullę Divina diJpensalione i św. Bernard wezwał krzyżowców z 

Północy, aby „zwalczali pogan, aż nadejdzie chwila, gdy ci, z Bożą pomocą, 

albo się nawrócą, albo też zostaną starci z powierzchni ziemi" 

Cyt. Zd. N. Dav1c:s, f.mnpa J<.n.7 / 11 ;m·.-1 h1Jlm).ho1: luJ/111''1+{. rrzc!. E. T1bakowska, Kraków 1998, 

s. )96 - \97 
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XVI-XVI 
wiek 

Profanacja kościołów i wyrzucanie sramrąd ciał czy relikwii karo

li ck ich święrych była uznawana przez róż nowierców za chwalebny przejaw 

walki z balwochwalsrwem. Bezkarność rych gwałrów s łużyła za dowód, że 

„przedmiary kulru karolickiego nie mają żadnei mocy magicznej°° Z kolei 

papiści nie uznawali za coś nagannego arakowanie proresranckich pogrze

bów, niszczenie ich cmentarzy i grobów, profanacji rrumien ( ... ). 

W 15 7 5 rok u dum krakowski zaarakował ramreJSZY cmentarz kalwiński. 

Wywlekano ciała „hererycki e" z rrumien; szczególnie pasrwiono s ię nad 

zwłokami kalwinisry wojewody krakowskiego Piorra Myszkowski eg o, kró

re posrawiono na głowie. Proresranci pisali z oburzeniem: „i umarli w gro

bach swoich osrać s i ę 1 spokojnie wyleżeć nie mogli ... " Podobn e za , śc ia po

wrórzyły się w dwa lara późni ej. Również w 15 78 r. napadnięro w Krako

wie na pog rze b iedn ej proresrantki; wydobyre z rrumny ciało odarro z szat, 

duczono kamieniami i siekierkami, „aż krew z regoż ciała z podziwieniem 

u wszysrkich łudzi jakoby żywe uekła" Na koniec zwłoki po sprofanowa

niu wrzucono do Wisly. Daremnie skarżyła się na ro szlachta róż n owiercza 

na sejmikach. Napady na pogrzeby, cmentarze i połączona z rym profana

cja rrumien będzie się jeszcze powrarzać, przybierając niekiedy nader dra

sryczne formy. W lurym 1597 r. wydobyro w Krakowi e z grobu niedawno 

pochowaną Zofię Morównę; zosrala odarta z szar, „a po rym od rychże zło

czyńców nago przy murze pos raw1ona" W 1607 r. podobne zajścia powró

rzyły się na ramrejszym cmentarzu ewangelickim w skali masowe), wydo

bywane z grobów zwloki odziera no z szar, srawiano przy murze do góry 

nogami, wlóczono po ulicy 1 po polach(. .. ). 

Podczas pogromów wyznaniowych, jakie miały mi ejsce w Polsce, niemal 

równe srrary bywaly po obu srronach: arakującego zbór rlumu oraz bro

niącej go „za ł og i ", z ł ożonej przeważnie ze sz lachr y. Pomsta rlumu dosięga

la naromiasr ludzi zupełnie be zbron nych , bo zmarłych. Jego okrucieństwo 

rośn ie w miarę rryumfów kontrreform acji, do czego w iakimś sropn1u 

przyczyniały s ię zachęry słyszane z ambon czy wyczyrane w a nr y róż no 

wierczych pamflerach (n ic darmo prorcsranci mówili, że czuć ie bardziej 

krwią niż inkausrern). Druga połowa XV!l srulcci a przynosi przykłady 

okrucieństwa mogące niechlubni e konkurować z rym, co przed sro ma la

ry oglądano we Francji. W 1660 r. srudcnci krakowscy w okrurny sposób 

za mordow ali jednego z pra-pradziadków Tadeusza Boya-Zeleńskiego. 

Kiedy przejeżdżał promem Wisie; „broniąc z obu srron wypłynięcia 1 ka

mieńmi rzu cając , uropili " 

C...yr za J. Tazb1r, Ok mrit'J1ilf1•0 "'mm u:.)IJJt') [ 11r11/ue , \Xlarszawa 1999. s. l 08- I I O 
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Kiedy 22 sierpnia 1939 roku Hirler wydawał swoim dowódcom 

dyrckrywy na Polskę , powiedział: „Zabijajcie bez lirości kobiery, srarców 

i dzieci; liczy się szybkość i okrucieńsrwo. Kro dziś pamięra o rzezi Or

mian)" Rzeczywiście, mijało wówczas niespełna ćwierć wieku od wielkiej 

masakry Ormian, a świar jakby o nie) zapomniał (. .. ). 

W lisropadzi e 1914 r. rząd młodorurecki wypowiedział WO)l1ę Rosji, sta

jąc u boku kaiserowskich Niemiec. Wkrórce jednak Turcy zaczęli pono

sić na fronci e dorkliwe porażki. 24 kwiernia 1915 r., na rozkaz rządzące

go rriumwiraru (Enwer Pasza, Tal aar Pasza, Dżemał Pasza), rozpoczęła się 

akcja masowych wysiedleń i mordów Ormian. Dokonała się ona przy 

aprobacie Niemiec oraz przy bie rnej posrawie Zachodu. 

Według opisów zachodnich obserwarorów, krórzy przebywali wówczas 

w Turcji , rzeź przewyższyła swym okrucieńsrwem wszystko, czego dorych

czas doświadczy li. Angielski hisroryk David Marshall Lang pisze: „N ie

mowlęca zabierano markom do sierocińców, króre okazywa ły się jamami 

wykopanymi w ziemi: wrzucane ram dzieci żywcem grzebano pod srosc m 

kamieni. Z kobiet i srarców formowano karawany i zmuszano do pieszego 

wielosetkilomeuowego marszu w kierunku Aleppo 1 innych punktów 

zbiorczych na rcrenie Syrii. Po drodze napadały na nie bandy, krórym wła

dze pozwalały na mordowanie deporrowanych i grabież ich dobyrku. De

porrowanym nie dawano ani pożyw i e nia, ani wody, wielu rychło ucracilo 

zmysły i zm arl o z pragni en ia. Po nocach eskorrujący żand ar mi zabawiali się 

rozbierając do naga młodą dziwczynę, która wpadla im w oko, i zmuszając 

do udziału w rozmairych crorycznych perwersjach. Kończyło się ro zazwy

czaj wypruwaniem kiszek i odcinaniem piersi ofiar ; wiele rak okaleczonych 

zwlok, wrzuco nych do Tygrysu 1 Eufraru, prąd wyrzucał na brzeg w dole 

rzek i" . Największym cme nrarzyskiem Ormian srała się pusrynia Del-el

- Dzor, gdzie umarło z głodu, prag ni en ia i w wyniku chorób kilkaset rysię

cy osób. Co do łącznej liczby ofiar zdania hisroryków są podzielone: naJ11iż

szc dane mówią o 600 rysiącach zabirych, naJwyższe o 1, 5 mln. Mordowa

nie Ormian nic za kończy ło się w 19 15 roku, któ ry był rylko punkre m kul

minacyinym rzez i, ale rrwało, z mniejszymi lub większymi przerwami , do 

19 22 roku. O ile w 1912 roku imperium rureckie zamieszkiwały 2, 1 mln 

Ormian, o ryl e w roku 192 2 było ich już ryłko 150 rys ięcy (. .. ) 

Grzcgurz Gorny, Kio dzlip.1111ifl•1 o ruzi Ormian, ··Rzcczpospolira·°, 29. 04. 1995. 
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Kowno, 1941 r. Zdjęcie wykonane przez niemieckiego fotografa Gun
sd1usa . 

„Na betonowym dziedzińcu tej staq1 benzynowej stał męzczyzna 

mniej więcej 25-letni, blondyn średniego wzrostu, który akurat odpo
czywa ł , wsparty na drąg u grubości ramienia, sięgaj ącym mu do piersi . 
U jego stóp l eżało ok. 15 do 20 martwych lub umierających . Z gumo
wego węza c iąg l e pły n ęła woda, zmywająca przelaną krew do ś ci e ku 

od pływowego . Parę tylko kroków za tym mężczyzną stało ok. 20 ludzi, 
którzy - pilnowa ni przez kilku uzbrojonych cywi li - czekali z uległością 
na okrutne wykonanie na nich wyroku śm ierc i . Na krótkie skinien ie ko
lejna ofiara występowała z szeregu 1 zost awała w best1alsk1 sposób 
drevmianym drągiem pozbawio na życia, przy czym każdem u ud erze
niu towa rzyszyły zachwyco ne okrzyki widzów" . 

(Wg pisemne1 relacji płk . Von Jlischoflshausena 7 19 IV 1959 1 c. t za T SLaro 
ta, U progu Laglady La1ścia antyzydowsk1e 1 pogromy w okupowanej Europie , 
War1zawa ?OOO, ' 253-254) . 

Fragmenty wspomnień rabina 

Ephraima Oshry'ego 
dotyczący pogromu w Kownie. 

[Początek zagłady Kowna - pogrom w Slobodce.] 

Minę ło już ponad '50 lar od 25 czerwca 1941 r. , kiedy litewscy fa
szyśc i, oczekujący inwazji Hitlera, maiącej nastąpić jako rez ultat wycofania 

się Rosjan, zg orowali Żydom krwawą łąźnię. Srało się to w starym, ma1e

sratycznym miasteczku Slobodka (po litewsku zwanym Vilijampole) - za

mieszkałym g łów nie przez ludność żydows ką przedmieśc iu Kowna , litew

skiej srolicy, polożonej ni edaleko, po drugiej st ronie rzeki. 

To byla środowa noc, kilka dni po wyb uchu wo1 ny niemiecko - rosy1skiej. 

Spodziewaliśmy się wprawdzie, że możemy mieć poważne klopoty, ale ża

den z nas nie wyobrażał sobie: naw et potwornośc i , które s potkały nas póź

nie j pod okupacją niemiecką. B y li śmy rakże g łębok o zaskoczeni postaw•! 

ludności litewskie j - naszych sąsiadów - ,.dobrych katolików". Nie pam ię

tam spośród nich naw et jednej osoby, która stanęłaby orwa rcie w obro nie 

j ak iegoś Żyda, kiedy 6 t ys i ęcy Ż)'dowskich mieszkańców Slobodki, z który

mi przeżyli razem całe swoje życic - padło ofiarą przeraża1ącego pogromu 

( ) 
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W tamten środowy wieczór, o zmierzchu litewscy naziśc i w asyście tłumu 

zwyk łyc h Litwinów weszli do żydowskiej części Slobodki z siekierami i pi

lami. Pogrom zaczął się na ulicy Jurbarko. Przemieszcza li się z domu do do

mu, z mieszkania do mieszkania, z pokoju do pokoju, zabiiaiąc każdego na

porkanego Żyda, niezależ nie czy był młody czy stary. Obcinali głowy sie

kierami i przy pomocy pil kroili ludzi na pól J ak dowiedzieliśmy się póź

niej , robili tO wolno, chcąc przed lużyć męczarnie ofiar. 

Ci rzeźnicy weszli najpi e rw do domu Mordechaja J ackunskiego i jego żony 

dr Scein-Jackunskiej, która byla dentystką. Obcreli im dłonie swp y i orga 

ny, a potem zabili oboje razem z ich synem. Z ulicy J urbarko Litwini skie

rowali się do ulicy Yacke [nie ma takiej lub podobnej ulicy na planie Kow

na z 1935 r.J i na sąsiednie ulice. Zabijali każdego Żyda nie róż nicując, czy 

był rabinem, akcywisrą syjonistycznym, intelek tualistą czy komunistą . To 

by ła przerażająca jatka . Z ulic nios ły się przeraźliwe krzyki (. .. ). 

Jednym z najpotworniejszych epizodów tej dzikiej rzezi byla śmierć czci

godneg o rabina Slobodki reba Zalmana Osowskiego - niechaj Bóg go po

mści. Niemcy przywiązali mu swpy i dlonie do krzesła, a głowę położyli na 

o rwarrym t0mie Talmudu. Następnie g łowa została odpilowana. Nic był ro 

iednak kres ich okrucieństwa. Później zamordowali jego syna - mlodego 

mędrca reba Judela Osowskiego, a na koniec zastrzelili jego żonę. Jedyną 

osobą, króra ocalała była pięcioletnia wnuczka rabina , Esterka. Ukryła się 

pod łóżk iem („.). Kiedy weszliśmy do mieszkania rabina, jego pozbawione 

głow y ciało „s iedziało" na krześle przy biurku. Ta lmud orwany był na crak

racie Niclclah. Najwyraźniej zaskoczono go w trakcie studiów rabinackich. 

Glow<; znaleźliśmy na parapecie okna wraz z napisem "OTO, CO ZRO

BIMY ZE WSZYSTKIMI ŻYDAMI''. 

Podczas rej nocy potworności zamordowany zosra ł także reb Gerszon, sek

sron naszej iesziwy. Pode rżnięto mu gard ło. Kiedy leża ł umierając zdołał 

wyszeptać do kogoś, kro go odnalazł: „Jeśli ud a ci się wyzwolić, przyrów

naj nasze c ierpienia do c ierpień piekielnych" Inny Zyd umierając pisał na 

ścianie własną krwią. „Zydzil Zemścijcie się! ". Napis cen pozostał tam 

przez długi czas. 

Niektórzy Zyd zi próbowali się rarować s kacząc z mostu do rzeki Wilii. Sto

iący na moście Niemcy s trzelali do nich pk do rarczy. Tamtej nocy zginęło 

Jeszcze wielu znanych Zydów. J ednym z nich był nad zwyczajn>' mędrzec 

reb J ona z Mińska. Litwini wydarli iego wnętrzności, zawi nęli je w modli

tewny sza l i położyli obok zamordowaneg o cadyka. Tamtej nocy zabiro 

także dziesiątki studentów naszei jesziwy ( ... ). 

E. Oshry, 'f'l.u .·l1111ihtl(//io11 of Li1h11,1>1i,„1j <11 '') , z 1i<lisz p rze !. Y l.eima n, New York 1'!95. s. 1-

-4. Cyc. za T Szaruca, U pmgu .:..i.iglady. Zap(j,, dllf)~ l rl·m Jbu i pt.1gm111) u okupfJtt ·~11nj f11 mpii:, 

\\'arszawo 2000, s. 3 15- ) 18. fragmenty wspom nien Ephrauna Oshry'q;o z ang . przeł. P Sza-
rorn. 

Czeczenia 

[ Masakra w Samaszkach ] 

Ministe r informacji w rządzie prezyden ra Dżochara Dudajewa 

Mowładi Udug ow zdemenrował podane przez Reutera za lTAR-TASS -em 

wiadomości, że Samaszki, wioska położona 39 km na zachód od Groznego, 

zostały zdobyte, a grupę starszyzny zas trzelili zwolennicy Dudajewa (.„). 

Samaszki - powiedział Udugow - zoscaly owczone podwójnym pierście

niem 150 czolgów, a dowodzący wojskami rosyisk imi w Samaszkach gene

rał Antonow postawił ultimatum: jeśli wieś ni e skapituluje i nie odda 264 

auromarów, co przypuśc i on szturm i zrówna ją z ziemią . Starszyzna wioski 

w czwartek wieczorem udała się więc z białą flagą do Antonowa, informu

jąc, że wieś nie jest w sra nie spełnić ultimatum, bo nie ma tyle broni. 

Gdy siedmioosobowa delegacja starszyzny opuściła kwaterę Anronowa, 

Rosjanie z broni auwmarycznej zaczęli strzelać im w plecy. Trzy osoby zo

stały zab ite, pozostali odn ieśli rany. W Samaszkach, gdzie przebywa 7 rys. 

Mieszkańców 1 17 tys. uchodźców, nadal trwaj ą walki.Jak oświadczył mi

nister Udugow, powołując się na naocznych świadków, z części zaję tej przez 

Rosjan wyprowadzono do lasu gru pę li czącą 400 osób, w rym kobiecy, star

ców i dzieci. Minister twierdzi, że zostali oni rozstrzelani i wrzuceni do m a

sowego g robu, który polano niegaszonym wapnem. Zdaniem strony Cze

cze ński ej, w pierwszym dniu szturmu zginęło co najmniej 700 osób cywil

nych. W ciągu trzech dni obrony Samaszek zg inęło 28 bojowników cze

czeńskich. 

Zdaniem minis tra Udugowa, sztab Dudajewa ma wiarygodne dowody na 

ro, że Rosjanie przygorowują arak biol og iczny przy uży ciu zarazków chole

ry, j eś li do 9 maja nie złamią Czeczenii. Rosjanie - według Udugowa - chcą 

reż wykorzystać epidemię cholery, by zatuszować śmierć 30 - 40 tysięcy ro

syjskich żołnierzy. Choć re nieofic jalne dane potwierdzają podobno rosyjscy 

żołnierze wzięci do niewoli, M oskw a przyznaje s ię oficjalnie tylko do 1,5 

tysięcy zabitych. 

Minister Udugow twi erdz i, że w kombinacie „Dolomit" w Mazdoku i fa
bryce zabawek we W lady kaukazie palone są zwłoki poległych żołnierzy ro

sy jskich. W woinie w Czeczenii uczestniczy 250 tysięcy Rosjan z 6 tysiąca

mi czołgów - twierdzi czeczeńsk i minister. 

Jerzy Sadecki, 1'1.1Jukra u S"m.1Jzk,1tlJ, „kzeczpospo lira'. 10 . 04. 1')9 5. 
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Dyrckcor naczelny i art ys tyczny 

Pawe ł Wodziński 

\Xf1Lt·dyrcktor 

Paweł Łysak 

Kierownik lu e::rack1 

Krzyszrof Kurek 

Kierownik rec hniczny 

Andrze j Biskup 

Sckrccrzc lncrn<.'c y 

Pawcl Dobrowolsk1, 
Jacek Zienkowicz 

Koor<l)1 nawr praq1 anysryc:z ne1 

Malgorzara Misztal 

Kitrownik Jz1ału mark ering u 

Mana Kęsy 

A:-,y ~r c nr finan sowy 

Marón Kowalski 

Jmprcsariar 

Joanna Lcśnierowska 

Gl6wn a kstft.'go wa 

Krystyna Haluszczak 

Kiero wn ik Jzialu ka.Jr 

Janina Dąbrowa 

Kiero wn ik dzi alu adm1nisrrncy 1no

gospoJa rLzq.~o 

Maria Gluszak-Rzcc hówka 

Sckrer.1n,u 

Renata Srolarska, 
Marcin Adam czak 

Organizator widowni 

Mario la Michalak 

Kasa bilerowa 

Małgorzata Waldowska 

Os\v ierleniowcy 

Janus z Dratwa, 
Pawel Bord ych 

t\kuscycy 

Wieslaw J anicki, 
Barbara Olsz tyn 

Brygadier sceny 

Marek Jaworski 

Mont azyśc i 

Roma n Berem, 

Marci n Przyby lski, 
Marek Szotki cwicz, 
Sławomir Cyren, 

J acek Frączek 

Garderobiane 

Izabela Wirek , 

Aleksandra Nowicka, 
Ewa Cieślik , 

Elżbieta Rochow iak 

Pratown ia kraw1tlka damska 

Marzena AJamska, 

Beata Rembows ka 

Pracownia krawiec ka męs ko. 

Wojciech Januchowski , 
Karol Drzymała 

Srnlarrna 

Marian Kowal , 

Eugeni usz St iller 

Praco wnia obuw nicza 

H enryk l ei n 

Charakccry1::aru rn1a 

Małgorzata Srawicka 

Pra(ownia plasryc..zna 

J acek Zujewski, 
RyszarJ Ksi ążek 

Pracownia tkkorac yjno~capicc.· r "> k ; t 

Eugeniusz Marsza! 

Pra<..ownia ś lu sarska 

Anconi Michalak 

Rekwizytornia 

Czesław Wasióski 

Elektryk 

Andrzej Graczyk 

Zespól artysryczny 
Tearru Polskiego 

w sezonie 2000/2001 

Beata Bandurska 
Zina Kerste 
Ma łg orzata Neumann 
Małgorza t a Peczyńs ka 

Maria Skowrońska-Ferlak 

Ewa Szumska 
Kararzyna Węgłicka 
Monika Zalewska 
Michał Bre iten wałd 

Sebastian G rek 
Michał Kaleta 
Piotr Kaźmierczak 

Pawe ł Ław rynowicz 

Lech Łorock i 

Artur Pi e rśc iński 

J akub Papuga 
J anusz Srołarski 
J ak ub Ulew icz 
Edward Warzecha 
Sylwester Woroniecki 
Piot r Wy part 




