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Wśród licznych świadectw o deportacjach Polaków na Wschód w głąb Rosji
wspomnienia Franceski Michalskiej, zawarte w niewielkiej książce pod
zaskakującym tytułem „Cała radość życia. Na Wołyniu, w Kazachstanie, w Polsce”,
wyróżniają się dość odrębnym tonem i sposobem przedstawienia tych straszliwych
często przeżyć podczas aresztowań, wysiedleń i pobytów w obozach. Zostały one
spisane po dłuższym czasie jako rezultat życiowych przemyśleń, zachowując tym
samym pewien refleksyjny dystans do opisywanych wydarzeń.
Autorka pochodzi z Wołynia, z tej jego części, która po Traktacie Ryskim w 1921
roku znalazła się po stronie sowieckiej. Miliony Polaków na Kresach zostały wtedy
pozostawione radzieckiej władzy. Rodzina autorki po klęsce wielkiego głodu na
Ukrainie na początku lat 30. została wywieziona do Kazachstanu jeszcze przed

wojną w roku 1936. Ci, co przeżyli głód, byli represjonowani, wywożeni do łagrów,
rozstrzeliwani. Wymierały całe wsie, a jednocześnie zakładano kołchozy.
Władza ogłosiła wkrótce – pisze autorka – że osiągnięto całkowitą, dobrowolną i
powszechną kolektywizację.Nie było już „jednoliczników”. Wszyscy pracowali w
kołchozie.
Rodzicom autorki zabrano gospodarstwo, co oznaczało rychłą deportację na
Wschód. Trafiła do Kazachstanu, mając 13 lat. Transport okolicznych
mieszkańców przez Wołgę i Ural trwał trzy tygodnie. Wysiedli w pustym stepie,
tam, gdzie skończyły się szyny kolejowe. Komendant transportu powiedział im:
„zdieś budietie gorod stroit”.
Jak podaje Tomasz Bohun w posłowiu do książki, do Kazachstanu wywieziono w
1936 roku prawie 36 tysięcy Polaków, z czego ponad 12 tysięcy dzieci:
Część osiedlano w istniejących już sowchozach, jednak z reguły osadzano ich na
pustkowiach, gdzie musieli zaczynać od zera. Za sprawą tych ludzi powstało 37
nowych wsi. Szacuje się, że w latach 1926-1939 liczba Polaków na radzieckiej
Ukrainie zmniejszyła się – w wyniku egzekucji, deportacji, głodu – o 120 tysięcy
i w końcu lat 30. wynosiła 357,7 tysiąca osób.
Podczas klęski wielkiego głodu na początku lat 30. zginęło na Ukrainie około 3
milionów ludzi. Wiadomo, że dochodziło wtedy do sytuacji straszliwych i
makabrycznych,
do aktów kanibalizmu i nekrofagii – pisze Tomasz Bohun. Zwykle dramat
rozgrywał się w łonie rodziny lub grupy sąsiedzkiej, kiedy dogorywające albo
martwe dzieci zjadali rodzice czy krewni. Działały też wyspecjalizowane szajki,
które przekazywały zwłoki (wcześniej z reguły mordując ludzi) do swoistych
masarni, które po przetworzeniu dostarczały makabryczny towar na targi, a
nawet zaopatrywały w niego restauracje.
W Kazachstanie zesłańcy byli nowoczesnymi niewolnikami w obozach bez ścian i
drutów, ograniczonych tylko całkowicie wolną, niezmierzoną, nie do przebycia
przestrzenią. Mieli budować osady dla siebie i Kraju Rad. Ci, co przeżyli głód i
mróz, budowali lepianki z brył błota i trzciny w środku bezkresnego stepu,

zaludniali i uprawiali pustynię. Po pierwszej epidemii zapadali na głodowy
szkorbut, czyli cyngę i kurzą ślepotę. Kobiety umierały przy porodach, aż
przestały rodzić. Mężczyźni próbowali beznadziejnych ucieczek. Autorka zaczęła
chodzić do szkoły do odległej wsi. Kiedyś omal nie zamarzła, wracając do domu.
Brat, który rzucił kałamarzem w portret Stalina, pojechał na dziesięć lat zsyłki do
kopalń Magadanu.
Dzięki nieludzkim wysiłkom w ciągu kilku lat przetrwali największy głód i
najtrudniejszy, udany w rezultacie, okres zasiedlenia egzotycznej ziemi. Zaczęli
dostawać wiadomości z rodzinnych stron na Wołyniu. Były to jednak najczęściej
wieści o nowych aresztowaniach i wywózkach. Z trudem udało się autorce jako
przymusowo osiedlonej zapisać do szkoły felczerskiej, na co musiała uzyskać
zgodę NKWD. Po wybuchu „wielkiej wojny ojczyźnianej” w 1941 roku udało się jej
też wydostać z Kazachstanu na dalsze studia medyczne. Przez Nowosybirsk i
Omsk trafiła do Ałma-Aty, gdzie zapisała się do Instytutu Medycznego. Wkrótce
jednak wyrusza dalej, do Charkowa zrujnowanego wojną. Na zimę dostaje
mieszkanie bez okien. Nie ma papieru do robienia notatek, dostępne są tylko
dzieła Stalina, na tyle jednak wygodne, że można pisać między linijkami druku.
Koleżance, która uszyła sobie sukienkę z materiału znalezionego w lesie
wytoczono śledztwo. NKWD podejrzewało ją o przechowywanie desantu
spadochroniarzy.
W poszukiwaniu lepszych warunków autorka przenosi się do Czerniowiec, już na
granicy rumuńskiej. Stale myśli o powrocie do Polski. Koniec wojny nie oznacza
możliwości powrotu, jest już bowiem obywatelem sowieckim. Tylko dzięki różnym
zabiegom, wcale nie dyplomatycznym, uzyskuje zgodę, czyli odpowiednie papiery,
na repatriację.
Przed wyjazdem do Polski odwiedza jeszcze swą wieś na Wołyniu i dom rodzinny
zajęty przez kołchoz, ogląda zrujnowane gospodarstwo. Nie może wejść do domu,
bo w głównej izbie zamknięto niebezpiecznego buhaja, którego wszyscy się boją.
Przyjeżdża do Polski i na pierwszej stacji kupuje sobie mydło i bułkę z szynką. Jest
zaskoczona, że można kupić więcej, nieomal wszystko „skolko ugodno”. Dziwi się,
że do dalszej podróży potrzebny jest tylko bilet, a nie specjalne dokumenty. Ale
tak dobrze było tylko po wojnie. Polska miała się stać również sowiecka, taka, jak
kraj, z którego autorka uciekała. Z trudem więc udało się jej skończyć studia
medyczne we Wrocławiu, była bowiem podejrzliwie traktowana przez nowe
władze komunistyczne jako repatriantka, uciekinierka ze Wschodu.

Jej podróż do Polski trwała dziesięć lat i zajęła większą część jej dzieciństwa i
młodości. Może powiedzieć, że ta podróż skończyła się naprawdę szczęśliwie.
Radość, o której wspomina w tytule swych wspomnień, wynika w tym wypadku nie
z odbywania samej podróży, lecz z jej zakończenia, radość z kresu podróży.
Radość wynikająca z cudu ocalenia, bo wielokrotnie uszła z życiem, które inni
tracili. Była w tym innym świecie, z którego wrócili nieliczni. Swe wspomnienia z
tamtego świata napisała już z innej perspektywy całego późniejszego życia,
zostały przefiltrowane przez upływający czas, dlatego może są skrótowe i
powściągliwe. A jednak przez tę oszczędność tym bardziej wstrząsające w swych
szczegółach i obrazach, w sytuacjach które mogą oddać choć część prawdy o tak
nieludzkim świecie. Pozostają w pamięci jak widma czegoś nierzeczywistego, o
czym wiemy jednak, że się zdarzyło, pozostają jak cienie ludzi, którzy to wszystko
przeżyli, ale, być może, sami już nie bardzo wierzą, jak to wszystko było możliwe.
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Franceska Michalska (ur. 10 sierpnia 1923 w Kamieńcu Podolskim, zm. 29
listopada 2016 w Siemiatyczach) – polski lekarz pediatra i pisarka.
Rodzice Franceski – Waśkowscy – prowadzili gospodarstwo rolne na Wołyniu, we
wsi Maraczówka. Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, w wyniku
podpisania traktatu ryskiego wieś znalazła się kilkanaście kilometrów na wschód
od granicy II Rzeczypospolitej.
W 1936 r. rodzina została przymusowo przesiedlona do Kazachstanu. Na rok
przed wybuchem II wojny światowej dostała się do trzyletniej szkoły felczerskiej
w Pietropawłowsku, którą ukończyła w przyspieszonym tempie, a następnie
została wysłana do jednego ze szpitali polowych Armii Czerwonej, skąd po krótkim
czasie została przeniesiona do pracy w domu dziecka. W 1941 r. zdała egzaminy
wstępne do Instytutu Medycznego w Ałma-Acie, skąd przeniosła się do Charkowa,
a następnie do Czerniowiec, cały czas kontynuując studia medyczne. Po
zakończeniu II wojny światowej uzyskała (nie do końca legalnie) status
polskiego repatrianta i została skierowana do Wrocławia, gdzie kontynuowała
studia na tamtejszej Akademii Medycznej. Absolutorium na tej uczelni uzyskała
w 1949 r., a dyplom lekarza w 1950.
Po studiach nakazem pracy została skierowana do Kłodzka, gdzie pracowała wraz
z mężem w miejscowym szpitalu w latach 1951–1954; urodziła w tym czasie troje
dzieci. W 1955 r. zdecydowała się przenieść z całą rodziną do Siemiatycz, do
szpitala powiatowego im. dr Józefa Brudzińskiego. W 1956 r. w Instytucie
Doskonalenia Kadr Lekarskich w Warszawie uzyskała specjalizację I stopnia z
pediatrii. Specjalizację drugiego stopnia otrzymała w 1966 r. Od tego roku
do 1985 pełniła funkcję ordynatora oddziału dziecięcego w szpitalu w
Siemiatyczach.
W 1991 r., będąc już na emeryturze, Franceska Michalska zaczęła spisywać swoje
wspomnienia. Wydała je początkowo w formie dwóch artykułów prasowych w

„Życiu Warszawy”. W trakcie śmiertelnej choroby jej syna Jana, który
wyemigrował do Szwajcarii, aby pocieszyć jego córki, a swoje wnuczki, zaczęła
spisywać wspomnienia w bardziej obszernej formie. W 2007 r. wspomnienia te w
formie książkowej zostały opublikowane przez Oficynę Literacką Noir sur Blanc.
W 2008 r. książka znalazła się w finałowej siódemce nominowanych do literackiej
nagrody COGITO. Książka ta została przetłumaczona i wydana w 2009 r.
we Francji. (Wikipedia)

