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„Czy jesteś nikczemny, czy tylko mały i słaby?”. 

Likwidacja Teodora Bujnickiego (27 listopada 1944 r., Wilno)1 

 

 

„Chodzili z bronią krótką” 

Liczący trzydzieści siedem lat wileński poeta Teodor Bujnicki został zastrzelony 27 li-

stopada 1944 r. w Wilnie w godzinach wieczornych w swoim mieszkaniu przy ul. Podgórnej 

5 przez dwóch żołnierzy okręgowego Kedywu. Wydany jeszcze w końcu 1942 r. przez Woj-

skowy Sąd Specjalny wyrok śmierci za współpracę z bolszewikami wykonał osiemnastoletni 

Waldemar Butkiewicz (vel Nowak) „Rolandzik” („Waldek”) osłaniany przez „Urkę” (lub 

„Strażaka”). Tych ostatnich pseudonimów do dzisiaj nie udało się rozszyfrować. Egzekutorzy 

byli związani z Oddziałem Specjalnym Zygmunta Augustowskiego „Huberta” (po wojnie 

przez kilkadziesiąt lat działającego jako konfident komunistycznej bezpieki). „To byli bardzo 

młodzi ludzie, naładowani patriotyzmem, nienawidzący komunistów, chodzący z bronią krót-

ką pod płaszczami, wywodzący się z garnizonowego Kedywu. Mogli ‘zrobić’ Bujnickiego 

samodzielnie bez rozkazu komendanta okręgu ppłk. dypl. Juliana Kulikowskiego”. 

Powyższa opinia prof. Piotra Niwińskiego wyrażona w oparciu o rozmowy przepro-

wadzane na początku lat 90. XX wieku z Augustowskim i jego podkomendnym Stanisławem 

Szostakiem, osobami wiele wiedzącymi w zakresie funkcjonowania wileńskiego Kedywu, 

powinna być dzisiaj poważnie brana pod uwagę. Ta akcja likwidacyjna Armii Krajowej uru-

chomiła na Wileńszczyźnie, trwające od grudnia 1944 r. do wiosny 1945 r., masowe represje i 

działania pacyfikacyjne wymierzone w społeczność polską, struktury terenowe oraz oddziały 

partyzanckie AK. Wspomniana ulica Podgórna, leżącą po drugiej stronie niż góra Bouffałowa 

ulicy Zygmunta Sierakowskiego, odchodziła w górę od styku z ulicą Jakuba Jasińskiego pra-

wie, że równoległe do zakola Wilii, aby następnie zakończyć się przy rzece. Były to tereny 

położone w śródmieściu niedaleko siedziby NKWD/NKGB (przy ul. Ofiarnej). Kamienica, w 

której zamieszkali Bujniccy zachowała się do czasów współczesnych. Na przeciwko ich 

mieszkania kwaterowała wtedy Irena Sławińska (późniejsza profesor Katolickiego Uniwersy-

tetu Lubelskiego). Na tej samej ulicy pod numerem 5/2 (parter) mieszkała rodzina Czesława 
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Miłosza, pod numerem 4/4 żołnierz brygady „Szczerbca” i „Łupaszki”, harcerz Szarych Sze-

regów, kapral podchorąży Henryk Urbanowicz „Zabawa” (w 1949 r. zamordowany przez 

bezpiekę w 1949 r. we Wrocławiu), pod numerem bramy 6 uczeń Gimnazjum im. Króla 

Zygmunta Augusta Aleksander Kossarski.  

 

„Zadzwonili do jego mieszkania” 

Urodzony w Moskwie ludowy komisarz bezpieczeństwa państwowego „Litewskiej 

Republiki Sowieckiej” gen. Aleksander Guzeviczius w sporządzonym na początku grudnia 

raporcie specjalnym przeznaczonym dla Ławrientija Berii tak przedstawiał okoliczności tej 

akcji: „W stosunku do władzy sowieckiej [T. Bujnicki] był nastawiony pozytywnie (…). O 

godzinie 19.00 zadzwonili do jego mieszkania. Podchodząc do drzwi wejściowych siostra 

żony Bujnickiego (zamieszkująca w tym mieszkaniu) Chajkowicz M[aria] i zapytała dzwo-

niących, kto jest im potrzebny. Kiedy za drzwiami usłyszała odpowiedź, że oni potrzebują 

zobaczyć się z Bujnickiem, otworzyła drzwi i do korytarza mieszkania weszły dwie nieznane 

osoby, przy czym jeden z nich zatrzymał się przy otwartych drzwiach. Nieznane osoby, które 

weszły do mieszkania używając języka polskiego oświadczyły, że umówiły się na spotkanie z 

Bujnickim i chcą go widzieć. W tym czasie do korytarza weszła żona Bujnickiego, Bujnicka 

A[nna z d. Stawska] i sam Bujnicki, który powiedział: ‘Jestem tutaj’. Wtedy jeden z przestęp-

ców strzelił do niego i ranił go w rękę. Bujnicki powziął próbę ucieczki, ale upadł. W tym 

momencie strzelono do niego po raz drugi w okolicę brzucha. Po upływie dwóch godzin Buj-

nicki, nie odzyskując przytomności, zmarł. Strzały zostały oddane z pistoletu Parabellum. W 

związku z tym, że w momencie zabójstwa w korytarzu było ciemno, niemożliwe było opisa-

nie zewnętrznego wyglądu zabójców. Oprócz tego, zgodnie z oświadczeniem Bujnickiej i 

Chajkiewicz [wszystko] to potoczyło się tak szybko, że one nie zorientowały się, co trzeba 

robić. Kiedy zabójcy chcieli uciec, ale nie mogli znaleźć drzwi wejściowych, żona Bujnickie-

go pod groźbą broni otworzyła im drzwi i zabójcy zbiegli. Są podstawy do przypuszczeń, że 

zabójstwo Bujnickiego zostało dokonane przez polską Egzekutywę na zlecenie dowództwa 

Armii Krajowej”. 

Z kolei Sławińska relacjonowała: „Mieszkaliśmy z Bujnickimi drzwi w drzwi. Na tym 

samym piętrze były dwa mieszkania. Oni dostali dla siebie mieszkanie samodzielne. My byli-

śmy stłoczeni w kilka rodzin. Brałam wtedy udział jeszcze w tajnym nauczaniu. Tego dnia 

pod wieczór schodziłam z trzeciego piętra, na którym mieszkaliśmy na dół. Naprzeciwko 

mnie w górę szło dwóch bardzo młodych chłopców, piętnasto – szesnastoletnich [sic]. Oświe-

tlili mnie latarką, żeby się mi przyjrzeć. Zgasili szybką tą latarkę, gdy spojrzałam w ich stro-



nę. Dopiero po powrocie zahaczyłam wielki ruch. Było dużo milicji na dole i schodach. Po-

wiedziano mi, co się stało”. Józef Maśliński, obecny następnie na pogrzebie, w oparciu o re-

lację żony, mówił: „Zapukało kilku młodych.’ Dzień dobry, czy Dorek w domu?’. Otworzyła 

drzwi i przez korytarz [domowy] zawołała: ‘Dorek, to do ciebie!’. Ruszył się”. Przebywający 

już wtedy poza Wilnem absolwent Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta i Wydziału Hu-

manistycznego Uniwersytetu Stefana Batorego Czesław Miłosz, przyjaciel Bujnickiego, rów-

nież rozmawiał z wdową: „Jak opowiadała mi pani Bujnicka nie brał pod uwagę zupełnie 

jakiegoś niebezpieczeństwa. Kiedy ten młody chłopiec wsadził w niego kilka kul ‘Dorek’ 

powiedział: ‘Coś takiego’ i zaraz stracił przytomność”. Nieco inaczej ostatnie chwile życia 

ojca przedstawił syn: „Wg relacji mojej matki umierał krótko. Był przytomny”. Po wykonaniu 

wyroku dwuosobowa sekcja egzekutorów AK bezpiecznie wycofała się z miejsca akcji. Pod-

stawą prawną likwidacji był wyrok Wojskowego Sądu Specjalnego ogłoszony w „Niepodle-

głości” w grudniu 1942 r. Składowi miał przewodniczyć Stanisław Ochocki „Justyn”. Orze-

czenie zatwierdzone zostało i skierowane do wykonania jeszcze przez ppłk. Aleksandra Krzy-

żanowskiego „Wilka”, o czym świadczy poszukiwanie Bujnickiego przez służby informacyj-

ne AK kilka miesięcy po wydaniu wyroku. „Ślady Targowicy prowadzą do szubienicy”, napi-

sała podziemna „Niepodległość” kilka dni po tej głośnej w Wilnie akcji Kedywu. Wykształ-

cony na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Stefana Batorego, utalentowany, znany w 

kręgach literackich miasta skazaniec, z racji wykształcenia musiał znać tą historyczną metafo-

rę. Był jedynym literatem zastrzelonym w okresie okupacji na mocy wyroku śmierci orzeczo-

nego przez tajny sąd Polskiego Państwa Podziemnego. „Nie przewidywał, nie sądził nawet, że 

ten wyrok może zostać wykonany po odejściu Niemców”, relacjonował w oparciu o przekaz 

matki syn, Tadeusz Bujnicki. Wg Zdzisława Siemaszko dodatkową przyczyną egzekucji mia-

ło być rzekomo „afiszowanie się żony jako Litwinki”. Ta ostatnia sugestia nie znajduje żad-

nego potwierdzenia w dostępnych źródłach. Syn zapamiętał tak także, iż „wiadomość o 

śmierci ojca przyszła z miesięcznym opóźnieniem, to nie wydawało się prawdopodobne”. 

 

„Łatwość uzyskiwania poklasku” 

Kim był popularny przed wojną w Wilnie „Dorek” - „Amorek”, absolwent polonistyki 

Batorowej uczelni, z zamiłowania historyk, publikujący na łamach „Słowa” i „Kuriera Wileń-

skiego”? To przede wszystkim poeta i satyryk lubiący rozrywkowe życie, dobre towarzystwo 

i literacką sławę, restauracje i bankiety (jak przystało na literata był człowiekiem z zamiłowa-

niami właściwymi dla swojej profesji). Urodził się w listopadzie 1907 r. w Wilnie jako syn 

Tadeusza. Absolwent historii USB, immatrykulowany w styczniu 1927 r., należał do lubia-



nych i cenionych poetów. Pracował jako sekretarz w Instytucie Naukowo – Badawczym Eu-

ropy Wschodniej przy ul. Zygmuntowskiej 2 (biblioteka Wróblewskich). Tam odwiedzał go 

zafascynowały jego twórczością Czesław Miłosz. „Poznałem go – relacjonował - jak był na 

pierwszym roku historii. Od tego czasu stale powracał w moim życiu. Był wszędzie w Wilnie. 

Nie można sobie wyobrazić ówczesnego Wilna bez Bujnickiego”. Sławińska tak zapamiętała 

jego postać: „Niewysoki, ze śmiesznym noskiem, takim zadartym, czuprynką. Dorek – Amo-

rek. Dowcipny, umiejący w każdej chwili powiedzieć coś a propo”. Mackiewicz odnosił po-

dobne wrażenia: „Okrągły, cały uśmiechnięty, do serca przyłożyć. Mały, ruchliwy przyjaciel-

ski i zabawny jednocześnie. Sądząc z przymiotów zewnętrznych można by westchnąć nad 

jego losem, że wydawał się nie być stworzonym do tych surowych czasów, które nastały”. Dr 

Józef Bujnowski zapamiętał: „Brunet, żywe oczy, koleżeński. Za dobry dowcip dałby się po-

wiesić (…) Był komediantem. Lubił się bawić (…). Niewątpliwie sympatie miał zawsze lewi-

cowe”. 

Z kolei Miłosz tak wspominał starszego kolegę: „Trudno było Dorka nie lubić. Był to 

człowiek tak towarzyski, tak pogodny, wesoły, tak, że to się układało na zasadzie oczywistej. 

W Klubie Włóczęgów odgrywał pierwszorzędną rolę. Nazywany był Amorek (…). Pracowa-

liśmy w radiu, pisaliśmy razem teksty. Miał nieprawdopodobną łatwość pisania, zdumiewają-

cą. Jeszcze jako uczeń w szkole publikował swoje pierwsze wiersze. Był dla mnie znanym 

poetą wtedy gdy ja byłem początkującym. Z mojej strony to był stosunek pełen wdzięczności 

dla niego, wtajemniczania mnie w poezję. Był jednym z trzech założycieli ‘Żagarów’”. Z ko-

lei Andrzej Franaszek, biograf Miłosza tak charakteryzował ewolucję wzajemnych relacji 

„Dorka” i swojego bohatera, „Narcyza”: „[Z czasem] przestał już być dla Miłosza niepodwa-

żalnym autorytetem, choć nadal ‘o Miłoszu nikt nie mówił, a całe Wilno wiedziało, kto to jest 

Bujnicki. Ich związek to historia bliskości, przyciągania, rozczarowań. Jeszcze na początku 

studiów zażyłość z Bujnickim była dla Miłosza przepustką do literackiego światka. ‘Mój sno-

bizm ograniczał się do tego, żeby zawsze z Bujnickim siedzieć. Nie, sprostujmy – może jesz-

cze z kilkoma osobami ze świata dziennikarskiego. Sam fakt dla mnie jako dla studenta, zna-

lezienie się w kawiarni, siedzenie w towarzystwie jakiś literatów, jakiś piszących, bardzo 

podnosił mnie na duchu” – zwierzał się poeta. Pamięć Niki Kłosowskiej podpowiada, że cho-

dziło o stolik u Rudnickiego, na prawo od wejścia,, gdzie siadywali między innymi [Jerzy] 

Zagórski i [Franciszek] Ancewicz [właściwie Pranas Anceviczius]. To właśnie Bujnicki jako 

kierownik literacki studenckiego pisma ‘Alma Mater Vilnensis’ przyjmował do druku dwa 

utwory Miłosza, ‘Kompozycję’ i ‘Podróż’, które stały się jego poetyckim debiutem (…). W 

tym okresie ‘Amorek’ zostaje głową rodziny”. Leon Lech Beynar vel Paweł Jasienica zauwa-



żył: „Odznaczał się nadmierną łatwością pióra. Pisał łatwo. Niestety równie łatwo chwytał 

wiatr w żagle, pisał to, co akurat było na politycznej fali i dopłynął w ten sposób do tragicz-

nego końca. Zdobył rozgłos wśród wileńskiej lewicy akademickiej. Śmiem twierdzić, że wła-

śnie łatwość uzyskiwania poklasku wśród inteligencji przywabiała wielu ludzi pod ten znak”. 

 

„Polska gazeta boslzewicka” 

W okresie rządów litewskich Bujnicki współpracował z redaktorem wydawanej w na-

kładzie 12 000 egzemplarzy „Gazety Codziennej” Józefem Mackiewiczem. Był tam kierow-

nikiem działu literackiego, publicysta, a przede wszystkim nieoficjalnym zastępcą i kolegą 

naczelnego. Gazeta, w miarę możliwości (cenzura) odwoływała się do idei krajowej jedno-

cześnie ostrożnie krytykując system sanacyjny. Bujnicki był też siostrzeńcem dziennikarza 

Romualda Węckowicza (następcy Mackiewicza na stanowisku reaktora tej poczytnej w mie-

ście gazety) i pod nowym kierownictwem nadal zajmował się kulturą, aby niedługo potem - 

bez żadnych wahań – przejść, jak wspomniany wyżej krewniak, do służby w sowieckiej pro-

pagandzie. „Dorek był już po tamtej stronie barykady”, oceniał z perspektywy czasu postawę 

kolegi jego były szef.  Nie był jedynym. Wręcz można powiedzieć, że poszedł za innymi. Już 

w końcu lat 70. 

Mackiewicz przypomniał i inne nazwiska chętnych na etaty i zlecenia w tej gadzinów-

ce: „’Prawda Wileńska’. Sama nazwa wystarcza. Żadnych złudzeń: tylko polska gazeta bol-

szewicka. I oto do tej jedynej komunistycznej pcha się kto może! Wymieniam wg [Mieczy-

sława] Krzeptowskiego, podając tylko własne komentarze: stary działacz polityczny Ludwik 

Chomiński i stary dziennikarz endecki Franciszek Hryniewicz; poeta wileński Teodor Bujnic-

ki („kochany Dorek”!) i bojówkarz oenerowski Kazimierz Hałaburda; były szef prasowy PKP 

(z Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej) Alfred Łęski i ‘nasz’ [Henryk] Liński z Warszawy; wy-

chowankowie b[yłego] sanacyjnego Kuriera Wileńskiego [w tym] Józef Jurkiewicz; poeci 

Anatol Mikułko i Józef Maśliński, a obok wychowanek b[yłego] konserwatywnego ‘Słowa’ 

Konstanty Szychowski, ‘mocarstwowiec’ i antysemita; i tak lubiany w ‘Gazecie Codziennej’ 

reporter Żyd, Jakub (‘Kubuś’ Kowarski) i młodzieżowy działacz endecki Stefan Świerzewski; 

i b[yła] współpracowniczka ‘Słowa’ Joanna Wyszkowska i Minkowski (nasłuch radiowy); i 

prof. Stanisław Arnold, Feliks Gross…Naturalnie nie mówiąc już patentowanych komuni-

stach, jak [Stefan] Jędrychowski et comp. I Mieczysław Krzepkowski. Wszystko pchało się 

do ‘Prawdy’ bolszewickiej. Owszem, niektórych zredukowano, jak Chomińskiego, i odstawiał 

on później bohatera. Albo nie pchał się ktoś, kto dostał lepsze zajęcie, jak mój przyjaciel Le-

szek Bortkiewicz, ziemianin brasławski, wychowanek OO. Jezuitów, który objął katedrę 



‘Marksizmu - Leninizmu’…Ale tu wybiegam dalej. Stało się z otwartą gębą: jakże to tak, 

panowie? A ot tak. Krzepkowski pisze o sobie samym; były wybory do Rady Związku, ‘wy-

stępowaliśmy bądź jako agitatorzy, bądź jako mężowie zaufania’. W redakcji zaś ‘Prawdy’: 

‘Pracę ową traktowałem rzetelnie i miałem najlepszą wolę’. Tak było. Nie mówię naturalnie o 

wyjątkach. Tych było dużo. Ale o wycinku pewnego tableau”. 

Zakres i skala kolaboracji obywateli polskich z bolszewikami w tym okresie dziejów 

Wilna, a była ona znaczna, jak wskazuje chociażby powyższy fragment wspomnień byłego 

redaktora tamtejszego „Słowa”, oczekuje dopiero na swojego wnikliwego badacza. 

 

 

„Nie wiedział dokąd iść” 

Wymieniony wyżej Józef Bujnowski (w konspiracji ZWZ „Alf”; „Wilk”), mieszkają-

cy w Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej 12/3, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Stefana 

Batorego, nauczyciel gimnazjum w Brasławiu (mieszkał tam przy ul. 3 Maja 94b), historyk 

literatury, aresztowany został przez NKWD w kwietniu 1941 r. jako oficer ZWZ (adiutant 

komendanta miasta). W tym czasie, gdy kilkanaście tysięcy polskich oficerów, policjantów, 

urzędników leżało już w dołach Katynia, Charkowa i Miednoje, Bujnicki brał już ruble za 

wychwalanie komunizmu. Po wejściu bolszewików, aby zarabiać na życie, zaciągnął się do 

pracy w propagandzie sowieckiej. Miłosz, usprawiedliwiać kolegę, mówił: „Miał posadę, 

rodzinę dzieci i cały jego rozpęd młodości, którym jechał. I to się skończyło. Nie wiedział 

dokąd iść”. Został kierownikiem działu kulturalnego w „Prawdzie Wileńskiej”. Było to pismo 

codzienne wydawane przez okupantów przeznaczone do indoktrynacji Polaków. Drukował 

tam wierszydła chwalące ustrój bolszewicki („Do ojczyzny trudnego dzieciństwa wkroczy z 

Czerwoną Armią najpiękniejsza wolność…”). Sowietów „witał na ziemi wyzwolonej z jarz-

ma w gwiazdorze Republiki Rad”. 

Z tą gadzinówką współpracowali także literaci tacy, jak wspomniany Józef Maśliński i 

skazany następnie przez WSS również na karę śmierci Anatol Mikułko. Ten ostatni zbiegł do 

Sowietów i nie udało się go wileńskiej AK zlikwidować. Sławińska mówiła: „Bujnicki dobrze 

wiedział, co wkroczyło z Czerwoną Armią. Niewola, łagry, łapanki, wywózki, śmierć głodo-

wa, rozstrzelania. Nie wymagało się tutaj żadnych heroicznych postaw. Tylko milczenia. Mil-

czenia”. Bujnowski dodawał: „Albo cynizm, albo ogłupienie całkowite. Myślę, że to raczej 

był cynizm. To była zdrada”. Nieco łagodniej podsumował kolaborację kolegi Miłosz, który 

twierdził, iż gdyby nie wyjechał z Wilna, zapewne też pracowałby w sowieckiej gazecie prze-

znaczonej do indoktrynacji Polaków: „W przypadku Bujnickiego, którego bardzo lubiłem, 



była to jakaś motylkowatość jego, którą można odgadnąć czytając wiersze. Ich język unie-

możliwia sięgnięcie do jakiś poważnych przemyśleń. One pozostają całe na powierzchni. Od 

takich wierszy do jakiś wierszy wyborczych, głupawych, nie jest tak daleko. To jest po prostu 

wielka łatwość rymowania czegokolwiek. Przypuszczam, że Bujnicki traktował to jako dalszy 

ciąg Wilna przedwojennego, gdzie nic nie miało poważnych konsekwencji”. Szef  Bazy Ke-

dywu w Wilnie Bronisław Krzyżanowski „Bałtruk” pisał: „Ze smutkiem muszę zauważyć, że 

do pewnych sprzedajnych piór tej epoki należy dołączyć sprzedajne pióro Bujnickiego”. 

 

„Zobaczyłem pot na twarzy, niepewne oczy” 

Od początku okupacji niemieckiej Wilna Teodor Bujnicki ukrywał się na litewskiej 

prowincji. Rzadko przyjeżdżał do Wilna. Podczas jednego z pobytów spotkał się przypadko-

wo na ulicy Dominikańskiej z Leonem Lechem Beynarem. „Nie przyszło mi do głowy – napi-

sał potem - meldować o tym”.  Z kolei Maśliński relacjonował: „Zupełnie straciłem go z oczu. 

Przypuszczam, że gdzieś w stronach rodzinnych ukrywał się u bliższej lub dalszej rodziny”. 

Syn zapamiętał jedynie migawki z dzieciństwa związane z ojcem: „Pisał też [wiersze] dla nas, 

dla mnie i moich sióstr [w tym Anieli]. Traktowaliśmy to jako świetną zabawę. Mieliśmy 

własne szopki pisane przez ojca. Kolejna rzecz która się liczyła bardzo to taka, że ojciec miał 

niezrealizowaną ambicję bycia przyrodnikiem. Doskonale znał się na roślinach w przyrodzie 

(…). Musiał się ukrywać. To był element, który powodował, że przemieszczaliśmy się po 

Litwie (…) Opowiadał o roślinach, z którymi się wtedy jakoś zapoznawaliśmy. Wędrowali-

śmy po lasach i łąkach. Było to też w sytuacjach zagrożenia, gdy nocami zaczynało być sły-

chać kanonady, kiedy front zbliżał się i potem stanął, gdzieś z trzydzieści kilometrów od nas”. 

Poszukujący Bujnickiego oficer kontrwywiadu i egzekutor Kedywu Witold Milwid „T-5” 

dopiero w 1947 r. uzyskał od rodziny błędną informację, iż miał on w okresie okupacji prze-

bywać w Święcianach pracując rzekomo w tamtejszym w młynie. Faktycznie ukrywał się 

wówczas w Poniewieżu (w domu rodziców żony) oraz w Połądze i Szawlach.  

Dowódca obwodu w Podokręgu Kowno i łącznik inspektora Inspektoratu „E” Julian 

Iwaszkiewicz „Ferdynand” odmówił wykonania na Bujnickiem wyroku śmierci przekazanego 

przez komendanta AK na Litwę Adama Dowgirda. Iwaszkiewicz był to człowiek, który w 

kwietniu 1944 r. po aresztowaniu przez gestapo, był w Kownie więziony w jednej celi wspól-

nie z ujętym w Wilnie komendantem 5. Brygady rtm. Zygmuntem Szendzialerzem „Łupasz-

ką”. Tak relacjonował przebieg sprawy Bujnickiego: „To nazwisko zauważyłem czytając na-

szą gazetkę [„Niepodległość”]. Bodaj miesiąc po tym miałem spotkanie w Wilnie. Mój do-

wódca powiedział, że na moim terenie ukrywa się Bujnicki skazany na karę śmierci i poleca 



mi wykonanie tego wyroku. Wyjechałem w teren. Udałem się w miejsce, gdzie się ukrywał. 

Pod pewnym pretekstem znalazłem się w tym domu. Przedstawiłem się, że jestem z Armii 

Krajowej. Popatrzyłem na niego. Zobaczyłem pot na twarzy, niepewne oczy. Jednocześnie ta 

sylwetka mi się podobała. Na własną rękę zacząłem pytać inne osoby w tym mieście, co one o 

nim myślą. Na następnym spotkaniu w inspektoracie [AK] przedstawiłem tą sprawę: teraz 

mamy wojnę z Niemcami, Bujnicki jeżeli cokolwiek zrobił to zrobił w 1941 r., teraz mamy 

1943 r. i wobec tego wyrok ten nie powinien być wykonany na moim terenie. Miesiąc potem 

nastąpiło spotkanie i zwolniono mnie ze wszystkich funkcji”. Do Wilna Bujnicki powrócił z 

Poniewieża dopiero 9 listopada 1944 r. z żoną i jej siostrą. Syn pozostał na prowincji. Kilka 

dni później objął funkcję kierownika klubu i biblioteki sowieckich „patriotów”. Miłosz zapa-

miętał, iż „odmówił ucieczki do Szwecji, a powrót jego do Wilna był bardzo nierozważny”. 

Nie sądził, jak wspominał z kolei syn, iż wyrok z 1942 r. może być wykonany. „Urodzony z 

matki Rosjanki, żonaty z Litwinką (…). Nikt nie widział w nim poety szczerze rewolucyjnego 

– wszyscy zdrajcę, sprzedawczyka Polski, której był wychowankiem i pieszczochem”, pod-

sumowała po latach wileńska nauczycielka Helena Obiezierska. 

Z kolei bardziej wnikliwy w krytycznych sądach Mackiewicz pisał: „Wydaje się, że 

Bujnicki padł pośrednio ofiarą swojej decyzji, której tajemnicy nie znam. Po wybuchu wojny 

niemiecko – sowieckiej w roku 1941, ani nie uciekł do Moskwy, jak wielu, ani też nie prze-

skoczył do polskiego podziemia, jak wielu. Dwiema nogami wprost z ‘Prawdy Wileńskiej’, 

jak np. Konstanty Szychowski; jak polityczny kolporter prasy sowieckiej, były oenerowiec, 

[Zygmunt] Dziarmaga[-Działyński]2, który w podziemiu sprawował później ważną funkcję; 

jak jeden z filarów tej ‘Prawdy’ niejaki [Jerzy] Wroński, który objął w podziemiu sekretariat 

tajnej [gazety] ‘Niepodległości’ i nawet ferował wyroki i rozdawał ‘patenty na patriotyzm’ ze 

swego nowego stanowiska (później się powoływali na Piłsudskiego, że to niby wysiedli z 

‘czerwonego tramwaju’ na przystanku ‘niepodległość’). Bujnicki po którym tego raczej moż-

na było oczekiwać niż od innych. Bujnicki, który przeskakiwał kolejno z antysowieckiego 

‘krajowca’ do prolitewskiego ‘ugodowca’, a stamtąd do sowieckiego pisarza – nie wysiadł. 

Może odczuł nagle jakąś zgagę; jednym słowem nie wiem dlaczego. Nie rozmawialiśmy ze 

sobą już od dawna, a zresztą podczas okupacji niemieckiej mieszkałem na wsi [w Czarnym 

Borze] i miałem tylko luźną styczność z Wilnem. Zdaje się, że czekano [w podziemiu] na 

niego przez pewien czas. A on nagle. Nie. Gdyby zechciał, jak inni w roku 1941, ocknąć się 

                                                 
2 Trafnie zauważała Barbara Toporska (żona Józefa Mackiewicza), iż funkcji kierownika kolportażu gazet bol-

szewickich dla Polaków na Litwie nie otrzymywało się „bez pełnego zaufania NKGB” (cyt. za: J. Mackiewicz, 

Wielkie tabu i drobne fałszerstwa, Londyn 2015, s. 510). 



‘dobrym patriotą’, byłby sobie żywy zapewne i uśmiechnięty po dawnemu, prawdopodobnie 

dziś [w 1954 r.] w tzw. ‘reżymowym’ Związku Literatów”.  

„Egzekutywa wykonuje wyroki” 

Sowieckie służby bezpieczeństwa włożyły wiele wysiłku w ustalenie wykonawców 

akcji likwidacyjnej. Podjęte natychmiast po zastrzeleniu Bujnickiego działania operacyjno - 

śledcze, z wykorzystaniem wielu nawiązanych w środowiskach polskiego podziemia kontak-

tów operacyjnych, w tym agentury „patriotów”, konfidentów NKWD/NKGB, trwające przez 

następnych kilka miesięcy, nie przyniosły żadnych efektów. Poza stwierdzeniem, iż wyko-

nawcami byli egzekutorzy AK. Żądania, aby aresztowani w Wilnie i Boguszach polscy ofice-

rowie doprowadzili do wydania przez podkomendnych wykonawców akcji również nie przy-

niosły skutków. Jako osoby uwięzione, poddawane presji i przesłuchaniom, nie mogli mieć 

większego wpływu na decyzje ppłk. dypl. Juliana Kulikowskiego „Witolda”. Aresztowany 

niedługo potem komendant okręgu także nie wiedział, kto wykonał wyrok. Czekistom nigdy 

nie udało się zidentyfikować, kto zlikwidował Bujnickiego chociaż od samego początku do-

chodzenia trafnie, jak wspomniano, wskazywali na „polskich bandytów”. 

Dopiero na przełomie lat 40./50. ubowcy w oparciu o zeznania Zygmunta Augustow-

skiego ustalili, iż był to jego podkomendny „Rolandzik”. W czerwcu 1945 r. naczelnik Wy-

działu ds. Walki z Bandytyzmem NKWD LSRS ppłk Boris Burylin raportował do swojego 

szefa pionu w Moskwie Aleksandra Leontiewa: „W systemie polskiej podziemnej wojskowej 

nacjonalistycznej organizacji istnieje specjalna grupa, tak zwana Egzekutywa, która podlega-

jąc sztabowi organizacji wykonuje wydane przez sąd wyroki. Ta grupa egzekucyjna dokonała 

w mieście Wilnie zabójstwa pisarza Bujnickiego. Sprawę aresztowanego [Janusza] Pavilunasa 

prowadził Oddział Śledczy NKGB LSRS, po czym razem z aresztowanym skierowano [ją] do 

Oddziału Śledczego ds. Szczególnie Ważnych NKGB ZSRS [w Moskie]3. „’Jurłan’4, jako 

bezpośredni wykonawca zabójstwa Bujnickiego ukrywa się i jest poszukiwany przez NKGB 

LSRS”. 

 

„Kto podpisał wyrok na Bujnickiego? 

Pogrzeb Teodora Bujnickiego odbył się 30 listopada 1944 r. na cmentarzu Antokol-

skim w Wilnie w godzinach południowych po „łapance” na księży którzy zgodzili by się od-

                                                 
3 Chodzi tutaj o aresztowanego oficera informacyjnego komendy okręgu AK, partyzanta oddziału rtm. Włady-

sława Kitowskiego „Groma” („Orlicza”), por. Janusza Pawlińskiego (vel Pavilunasa). Był on przewieziony do 

Mokwy na proces gen. Leopolda Okulickiego. Tam został skazany na pobyt w łagrach. 
4 Być może chodzi tutaj o zniekształcone w dokumencie imię ppłk. Kulikowskiego (Julian) traktowane błędnie 

jako pseudonim wykonawcy (a nie potencjalnego zleceniodawcy). 



prawić celebrę. Sowieccy „patrioci” wystawili oddział w mundurach „Wojska Polskiego”, 

czyli poborowych wcielonych do armii renegata Zygmunta Berlinga. Doprecyzujmy tutaj: 

żołnierzami WP byli wówczas egzekutorzy, który wykonali wyrok śmierci na Bujnickim i 

ludzie wchodzący w skład oddziałów polowych AK (Polskich Sił Zbrojnych w Kraju). Cyto-

wany już tutaj raport specjalny NKWD podawał dalej informacje dotyczące pochówku zabi-

tego skazańca: „Związek Patriotów Polskich zorganizował pogrzeb Bujnickiego. Z początku 

przywództwo ZPP zamierzało zaprosić na pogrzeb zorganizowaną polską wspólnotę [tj. in-

nych kolaborantów i kontakty towarzyskie „patriotów”) ale biorąc pod uwagę życzenie żony i 

krewnych Bujnickiego, postanowiono ograniczyć się do [ceremonii] zwykłych pogrzebów 

cywilnych. Uważamy przy tym za konieczne zwrócić uwagę na następującą [okoliczność]: 

Związek Patriotów Polskich, w ramach udzielenia pomocy rodzinie Bujnickiego przy organi-

zacji pogrzebu zwrócił się do księdza [Pawła] Piekarskiego [proboszcza parafii św. Aposto-

łów Jakuba i Filipa] z prośbą o odprawienie ceremonii pogrzebowych. Piekarski kategorycz-

nie odmówił motywując to tym, że Bujnicki nie był człowiekiem wierzącym. W związku z 

tym termin wyniesienia trumny wyznaczony na godzinie 11.00 został przeniesiony na godzinę 

12.00. Na odprawienie ceremonii zgodził się ksiądz [Piotr] Śledziewski, znajomy Bujnickie-

go, który wygłosił mowę pogrzebową w duchu mistycznym i przeczytał jeden z utworów 

Bujnickiego o charakterze religijnym, który ten napisał jeszcze w latach studenckich. Opra-

cowaliśmy plan i jesteśmy w trakcie realizacji działań agenturalno - operacyjnych mających 

na celu odnalezienie zabójców Bujnickiego. O rezultatach [tych działań] poinformujemy od-

dzielnie”. 

W ceremonii pogrzebowej uczestniczyła żona wraz z siostrą. Na pogrzebie przema-

wiali: Władysław Janiszewski (jako prezes sowieckich „patriotów” w Wilnie); dr Jerzy Orda 

(w imieniu kolegów z uniwersytetu); Stefan Martyka (wtedy dyrektor sowieckiego teatru); 

Józef Maśliński (w imieniu komunistycznych pisarzy). Sylwetka Bujnickiego została przed-

stawiona w polskojęzycznej prasie („Prawdzie Wileńskiej”, „Wolnej Polsce”, „Odrodzeniu”, 

„Rzeczpospolitej”). W tej ostatniej gazecie autorem artykułu był również skazany na karę 

śmierci przez polski sąd podziemny w Wilnie Anatol Mikułko.  W następnych dekadach so-

wiecka, a następne także postkomunistyczna prasa dla Polaków na Wileńszczyźnie („Czer-

wony Sztandar”; „Kurier Wileński”) przypominała o Bujnickim głównie w hagiograficznych 

artykułach.  

7 lipca 1945 r. ppłk dypl. Antoni Olechnowicz w raporcie do Komendy Głównej AK, 

przekazanym następnie władzom wojskowym RP przebywającym na Uchodźstwie w Londy-

nie tak pisał o grach operacyjnych NKWD/NKGB prowadzonych z uwięzionymi w Wilnie 



polskimi oficerami: „Otrzymano [w marcu] następujące postulaty sowieckie: wyjść z podzie-

mia; oddać broń i amunicję, radio, legalizację i archiwum oraz tego, kto podpisał wyrok na 

Bujnickiego”. Były to żądania bezwarunkowej kapitulacji. Zostały odrzucone, a kadry konspi-

racyjne ewakuowane do pojałtańskiej Polski.  

 

Cień Egzekutywy 

Likwidatorzy AK do końca ziemskiej drogi ciążyli nad Bujnickiem. Zastrzelonego że-

gnał na cmentarzu wspomniany wcześniej sześćdziesięcioletni ks. Śledziewski.  Był on nie 

tylko, jak wskazywało NKWD, kolegą zabitego „Dorka”, ale i miłośnikiem twórczości lite-

rackiej szefa komórki egzekucyjnej Kedywu w Wilnie Sergiusza Piaseckiego „Konrada” (i 

jego dobrym znajomym). Ten kapłan, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pochodził z 

Suwalszczyzny. Był fotografikiem, administratorem parafii wojskowej św. Ignacego w Wil-

nie, kapelanem (w stopniu majora), historykiem sztuki, znawcą wileńskiego baroku. Po magi-

sterium z historii sztuki otrzymał dyplom doktora filozofii. Współpracował z „Gońcem Po-

rannym” prowadząc dział recenzji teatralnych. Narodowiec i okręgowy delegat rządu dr 

Zygmunt Fedorowicz tak charakteryzował tą postać: „Po wojnie [pierwszej światowej 

i polsko – bolszewickiej] napłynęło do Wilna mnóstwo nowych ludzi, którymi obsadzono 

kierownicze stanowiska w administracji państwowej i wojsku. Przybyło też trochę ludzi do 

dziennikarstwa, teatru, radia. Przybysze tylko w rzadkich wypadkach asymilowali się z pod-

łożem i brali głębszy udział w życiu kulturalnym Wilna. W większości wypadków pozostawa-

li oni obcą domieszką, nie odczuwającą i nie rozumiejącą  swoistej atmosfery wileńskiej. 

Wśród tych ‘zasymilowanych’ wymienię (…) ks. Piotra Śledziewskiego, mego dawnego ko-

legę ze studiów w Krakowie, historyka sztuki i jednocześnie stuprocentowego ‘cygana’ lite-

racko – artystycznego. Ks. Śledziewski był kapelanem w Korpusie Ochrony Pogranicza i ży-

wym uczestnikiem wszystkich imprez literacko – artystycznych w Wilnie”. W okresie okupa-

cji ksiądz organizował magazyny broni, druk podziemnej prasy, kursy tajnego nauczania. Po 

ewakuacji z Wilna został naczelnikiem Wydziału Kultury i Sztuki w Białymstoku. Po prze-

niesieniu do Wrocławia został dyrektorem Muzeum Archidiecezjalnego. Był wykładowcą w 

tamtejszej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. 

Urodzony w Kijowie Janiszewski, niedoszły absolwent polonistyki USB, nauczyciel 

kursów gimnazjalnych, zanim został sowieckim kolaborantem, był także związany z Instytu-

tem Europy Środkowo-Wschodniej w Wilnie. Funkcję prezesa sowieckich „patriotów” w 

Wilnie pełnił do lutego 1945 r. Został zastąpiony przez dr. Aleksego Derugę. Orda, historyk 

sztuki i publicysta wywodzący się z Polesia (Nowoszyce koło Pińska), w 1923 r. ukończył 



Gimnazjum im. Wojciecha Górnego w Warszawie (potem Gimnazjum im. Św. Wojciecha). 

Studia humanistyczne odbył na Uniwersytetach w Warszawie i Wilnie. W stolicy uczęszczał 

na seminarium prof. Arnolda Haleckiego i prof. Mieczysława Limanowskiego. Był związany 

z grupką komunistów Henryka Dembińskiego, pisywał do komunizujących pisemek „Po pro-

stu” i „Karta”. Po wojnie pozostał, żyjąc aż do śmierci w biedzie, w okupowanym przez So-

wietów Wilnie.  Maśliński za wspieranie bolszewików doczekał się awansów w PRL-u. Zo-

stał dyrektor Teatru Małego i Powszechnego w Warszawie. 

Późniejszy spiker stalinowskiego radia (audycja „Fala 49”), wcześniej w Wilnie dość 

marny aktor, Martyka, siedem lat pod „Dorku” zakończył życie, jak Bujnicki. Został zastrze-

lony w swoim mieszkaniu w Warszawie w godzinach rannych 9 listopada 1951 przez czterech 

żołnierzy niepodległościowego podziemia. Po tej głośnej likwidacji na nogi postawiono kilka 

pionów operacyjnych MBP i pozostającą na ich kontaktach agenturę w całej Polsce. Ubowcy 

przeprowadzili masowe aresztowania w środowiskach akowskich, urządzili dziesiątki zasa-

dzek, przesłuchiwali setki ludzi, zrewidowali wiele mieszkań „zaplutych karłów reakcji”. 

Wśród aresztowanych wówczas akowców było ponad 100 osób podejrzewanych o różnego 

rodzaju związki z organizacją „Kraj”. Wielu z nich było studentami uczelni wyższych i szkół 

średnich. Wykonawców tej spektakularnej i potrzebnej akcji aresztowano stosunkowo późno, 

bo dopiero w końcu czerwca 1952 r. Śledztwo nadzorowane bezpośrednio przez dyrektora 

Departamentu Śledczego MBP płk. Józefa Różańskiego domniemani zamachowcy przeszli w 

Warszawie. We wrześniu otrzymali wyroki śmierci. W maju 1953 r. zostali zamordowani na 

Mokotowie. 

W jednym z dokumentów bezpieki zostały wyszczególnione wywodzące się z Wilna 

osoby, które swego czasu utrzymywały kontakty z Martyką. Ubowcy wpisali na tą listę mię-

dzy innymi osoby związane z różnymi środowiskami (teatralnym, literackim, radiowym, nau-

kowym, lekarskim): Hankę Bielicką, Mieczysławę Ćwiklińską, Bolesława Ćwiecińskiego, 

Hannę Skarżankę, Marię Kościałkowską, Marię Mincer-Czyżewską, Bronisława Frajtaga, 

Renatę Dańską, Tadeusza Łopalewskiego, Wojciecha Kętrzyńskiego, Ewę Turską-

Bandrowską, Stanisławę Perzanowską, prof. Kondrada Górskiego, dr. Stefana Srebrnego, 

Jana Janowicza). 

 

„Kropnęli mi dwóch łączników” 

W grudniu 1944 r. agitator sowieckich patriotów na Wileńszczyźnie, nota bene uczeń 

wywiezionego do łagrów historyka prof. Stanisława Kościałkowskiego, wspomniany wcze-

śniej dr Aleksander Deruga w korespondencji do swojej centrali w Moskwie wskazywał na 



akcje likwidacyjne służb Polskiego Państwa Podziemnego w Wilnie wymierzone w jego lu-

dzi: „Zginął Teodor Bujnicki. Kropnęli mi dwóch łączników, a wczoraj w biały dzień, w cen-

trum miasta, postrzelili gońca”. W kartotece kontrwywiadowczej AK w Wilnie figurował z 

następującą adnotacją: „Aleksy Deruga, zamieszkały ul. Jasna5, doktor filozofii z zakresu 

historii [1939 r.], aktywista bolszewicki, wykładowca historii sowieckiej w szkole średniej [nr 

11 w Wilnie]”. Przed wybuchem wojny działał w Sekcji Historycznej Instytutu Naukowo – 

Badawczego Krajów Europy Środkowo – Wschodniej, studiował w tamtejszej Szkole Nauk 

Politycznych, pracował w Bibliotece USB. Pochodził z rodziny polsko - białoruskiej. W PRL-

u został płatnym kontaktem bezpieki. 

Również 27 listopada, a więc w tym samym dniu co wspomniany wyżej Bujnicki, 

miał zostać zlikwidowany lekarz 3. Brygady „Szczerbca” (wg innych źródeł 6. Brygady), 

współpracownik sowieckich „patriotów” marzący o awansach w podbijanej Polsce, Janusz 

Wiśniewski (Wiszniewski?). Były szef Kedywu kpt. Adam Boryczka „Tońko” zeznawał już 

w bezpiece: „W końcu 1944 r. miałem wykonać wyrok śmierci na dwóch osobach. Jedna z 

tych osób pracowała w Związku Patriotów Polskich, co ustaliłem prowadząc rozpracowanie 

tej osoby. Był to jakiś magister praw. Wyrok na tej osobie nie został wykonany z uwagi na to, 

że osoba ta nie została dokładnie rozpracowana, a komendant ‘Ryngraf’ został aresztowany. 

Jeśli chodzi o drugą osobę to wspólnie z [Mirosławem] Urtate wykonałem wyrok na niej, sen-

tencji wyroku nie pamiętam, jak również nie pamiętam, czy osoba ta była członkiem ZPP 

(…). O ile pamiętam Urtate wspominał mi, że osoba ta była wspólnie z nim w obozie nie-

mieckim na Litwie i miała współpracować z władzami hitlerowskimi”.  

Akcja „Modrzew”, bo taki kryptonim prawdopodobnie został nadany przez komendę 

okręgu AK działaniom neutralizującym rozpoczętym wówczas wobec afiszujących się w spo-

łeczeństwie polskim kolaborantów, miała być przestrogą dla innych chcących podążać drogą 

zdrady i współpracy z bolszewikami. Trudno zdefiniować dlaczego akurat akcji nadany został 

kryptonim określający drzewa z rodziny sosnowatych, występujące na półkuli północnej na 

obszarach umiarkowanych i chłodnych, osiągające wysokość czterdziestu metrów, z szeroką 

koroną. Być może była to analogia do ochrony własnego terytorium swego rodzaju parasolem 

ochronnym. 

 

„Wybrał fotel przed biurkiem bolszewickiej gazety”. 

                                                 
5 Ulica Jasna znajdowała się na Zwierzyńcu. Równoległa do ulicy Dzielnej i Moniuszki łączyła ulicę Fabryczną i 

Witoldową. 



Józef Mackiewicz, który zabicie „Dorka” potępiał, chyba najtrafniej określił ten przy-

padek zagubionego w wojennym czasie lubianego w Wilnie byłego kolegi: „Pewnie, że Buj-

nicki nie pasował na plakat uliczny przedstawiający ‘zdrajcę narodu’. Miał na to za śmiejące 

się oczy i dołeczki w twarzy. Miłosz przytacza jeszcze argument, że kochał kraj rodzinny. No 

dobrze, jeżeli tak bardzo kochał pejzaż tej Litwy, dlaczego nie poszedł z piłą do lasu, na tor-

fiaste łąki z łopatą, czy na jakąś inną pracę fizyczną, jak wielu z nas, która by go niechybnie 

bardziej zbliżyła z tym pejzażem, niż pisywanie poematów w dusznej, i de facto, i de iure, 

redakcji bolszewickiego organu? Pamiętam, jak raz, dając koniom wypoczynek na skraju la-

su, leżałem ze swoimi furmańskimi kolegami, wyciągnięty na mchu, gdy jeden odezwał się 

do sąsiada: - Słysz, jak drzewa już po jesiennemu szumią. Kościa, a? – Nu – przytaknął Ko-

ścia, zapatrzony w las. Pewnie, że nie była to poezja rymowana, a jednak nią była. Czego jej 

brakowało w formie nadrabiała zapachem grzybów i borówkowych liści. I pamiętam jeszcze, 

jak rozgarniając brudnym paznokciem źdźbła mchu uśmiechałem się w duszy, choć były to 

najcięższe czasy sowieckiego, przymusowego obywatelstwa [1940 – 1941]. Większość ludzi 

woli naturalnie siedzieć w fotelu niż leżeć na najmiększym nawet mchu. Pochodzi to z ich 

rzekomo darowanej im przez Pana Boga wolnej woli. Bujnicki wybrał fotel przed biurkiem 

bolszewickiej gazety”. 

Sam skazaniec w jednym ze swoich wierszy kreślił refleksyjnie: „Dobrze jest odpo-

wiedzieć samemu sobie, czy jesteś nikczemny, czy tylko mały i słaby…”. Niewątpliwie bar-

dziej był tym ostatnim. „Sam wybrał sobie drogę”, napisze akowiec Henryk Sobolewski. W 

okresie stalinowskiego terroru, kiedy żołnierze Polski Podziemnej mordowani byli w komuni-

stycznych więzieniach, ukazał się wybór wierszy Bujnickiego z przedmową Maślińskiego. 

„Sekretarzowi odpowiedzialnemu Związku Patriotów Polskich w Wilnie – nieugiętemu bo-

jownikowi o demokratyczną Polską Ludową – Rodacy”. Ten patetyczny napis wyryty na na-

grobku wystawionym „Dorkowi” na cmentarzu Antokolskim w Wilnie brzmi dzisiaj równie 

fałszywie, jak w czasie, gdy pomnik ten był stawiany. Sam Bujnicki, jak go określał wspo-

mniany wcześniej Bujnowski, „zawsze nieco trubadur spod Arkad”, gdyby mógł, nie zgodził-

by się zapewne na tak banalny tekst pasujący do klasycznego komunisty, którym wszak nigdy 

nie był. Bardziej trafny na ten okazały postument, oddający tragizm i chwiejność dobrze za-

powiadającego się poety, który jak wielu innych stoczył się do poziomu sowieckiego kolabo-

ranta, byłby cytat zaczerpnięty z jego własnego wiersza: „Zbyt wielu kłaniałem się bogom, 

zbyt wielki miałem apetyt”… 



Syn „Dorka”, Tadeusz Bujnicki, urodzony w lutym 1933 r. w Wilnie, studia wyższe 

ukończył w połowie lat 50. Został profesorem Uniwersytetu Śląskiego i Jagiellońskiego (filo-

logia polska). Działał w uczelnianej Egzekutywie partii komunistycznej. 


