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„Nie bójcie się, my też buNkrowcy!”. relacje 
międzyludzkie wśród warszawskich 
robiNsoNów. PrzyczyNek do badań

Terminem „Robinsonowie warszawscy” określano ludzi, którzy po zakoń-
czeniu powstania warszawskiego wbrew zawartym porozumieniom zdecy-
dowali się nie opuszczać stolicy, lecz ukrywali się w jej gruzach przez ponad 
trzy miesiące, do czasu wejścia wojsk radzieckich i  polskich. Nie opuścili 
miasta nawet wtedy, gdy zostało już niemal całkowicie zniszczone. Byli róż-
nej narodowości, pochodzili z różnych grup społecznych, ich losy w czasie 
okupacji biegły różnymi ścieżkami. Ich wspomnienia często były i są przy-
pominane ze względu na swój dramatyzm, jednak do tej pory oni sami nie 
doczekali się większego opracowania. Mój artykuł ma na celu wypełnienie 
tej luki, choć ze względu na objętość zasługuje raczej na miano przyczynku, 
który doczeka się rozwinięcia w przygotowywanej pracy doktorskiej1. W ar-
tykule przybliżę, kim byli Robinsonowie i co skłoniło ich do podjęcia decyzji 
o pozostaniu w mieście. Główny nacisk chciałbym położyć na kwestię kon-
taktów z innymi Robinsonami – wbrew utrwalonemu w powszechnej pamię-
ci obrazowi, w zdecydowanej większości wypadków nie żyli oni w całkowitej 
pustce. Tam, gdzie są ludzie, zawiązują się też między nimi rozmaite relacje. 
Chciałbym przyjrzeć się bliżej tym, jakie zachodziły między ludźmi pozosta-
łymi wtedy w  Warszawie. Szukam odpowiedzi na następujące pytania: Co 

1 Niniejsza praca stanowi fragment doktoratu „Dzieje Robinsonów warszawskich”, przygotowywanego 
pod kierunkiem prof. Tomasza Szaroty w Zakładzie Historii Polski po 1945 roku Instytutu Historii PAN 
w Warszawie.
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sprawiało, że Robinsonowie łączyli się w grupy? Czy grupy te miały charak-
ter otwarty, czy zamknięty (jak przyjmowano nowe osoby, czy chętnie dzie-
lono się zapasami)? Jak kształtowały się relacje między ich członkami, czy 
istniała jakaś hierarchia, jak podejmowano decyzje? Jakie konflikty wybu-
chały między Robinsonami, na jakim tle (zwłaszcza narodowościowym) i jak 
je rozwiązywano? Od jakich czynników zewnętrznych i wewnętrznych (psy-
chologia, wychowanie, dotychczasowe przeżycia) zależało ich zachowanie? 
Jak Robinsonowie postrzegali samych siebie – czy uważali się tylko za ofiary 
i  zmuszonych do ukrywania się podludzi, czy za ludzi, którzy mają prawo 
żyć? Jak postrzegano kryjówki, jak je odbierano (dom, gniazdo, nora, grób, 
więzienie)? Jakie panowały w nich warunki życia, jak postrzegano świat ze-
wnętrzny, kto był w nim wrogiem (pogoda, teren, Niemcy), jakie znaczenie 
miał dla Robinsonów czas?

Podstawą moich badań są relacje samych Robinsonów, niekiedy notowane 
przez nich na bieżąco, niekiedy spisane już po zakończeniu wojny. Spośród 
nich wybrałem kilkanaście, które wystarczająco naświetlały ten fragment 
ich życia. Najszerszym opisem są wspomnienia Chaima Icela Goldsteina, za-
warte w  książce Bunkier, a  także relacje doktora Henryka Becka, Szymona 
Rogozińskiego i  Heleny Midler2. Wśród tych tekstów połowa to relacje ży-
dowskie, istotne ze względu na wiele zawartych w nich refleksji dotyczących 
własnych przeżyć i myśli Robinsonów. Sądzę, że w sytuacji, kiedy relacje takie 
stanowią jedyne źródło informacji, należy zastosować metodę opisaną przez 
Paulssona w  Utajonym mieście: przeprowadzić badanie stricte historyczne 
traktujące opisane wydarzenia jako fakty i jako wgląd w psychikę i stan umy-
słu świadków – w tym drugim przypadku wykorzystuje się wszystkie podane 
przez świadka dane i pyta: „Co to oznacza”3? Choć autor pisał te słowa z myślą 
o relacjach ocalałych z Holocaustu, wydaje się, że odnoszą się one również do 
relacji Robinsonów. Spróbuję je opisać, posługując się metodą historyczną, 
jednak przy ich opracowaniu odwoływałem się także do pojęć i  zagadnień 
wywodzących się z  socjologii czy antropologii. Szczególnie przydatne były 
dla mnie rozważania Alicji Rokuszewskiej-Pawełek poświęcone zagadnieniu 
trajektorii i przemyślenia Marty Cobel-Tokarskiej w poświęconej żydowskim 
kryjówkom książce Bezludna wyspa, nora, grób4.

Istnieje też druga przyczyna, dla której niniejszy tekst może wydawać się 
czytelnikowi zdominowany przez relacje i  opracowania żydowskie. Należy 
pamiętać, że były one skrupulatnie zbierane od chwili zakończenia wojny, 

2 Ch. Goldstein, Bunkier, Warszawa 2011; J. Jaworska, Henryka Becka „Bunkier 1944 roku”, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982; S. Rogoziński, Moje szczęśliwe życie, Warszawa 1994, dziennik 
Heleny Midler cytowany w: B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie, Warszawa 2009,  
s. 302–305 i w: Ludność cywilna po powstaniu warszawskim, red. C. Madajczyk, t. 1 cz. 2, Warszawa 
1974, s. 507–517.

3 G. Paulsson, Utajone miasto, Warszawa 2003, s. 46.
4 A. Rokuszewska-Pawełek, Chaos i  przymus: trajektorie wojenne Polaków: analiza biograficzna, Łódź 

2002; M. Cobel-Tokarska, Bezludna wyspa, nora, grób: wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce, 
Warszawa 2012.
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aby udokumentować doświadczenie Holocaustu. Następnie stały się obiek-
tem trwającej również wiele lat głębokiej analizy i refleksji uczonych, dzien-
nikarzy, pisarzy; na ich podstawie powstało wiele ważnych i  interesujących 
prac. Niektóre z  nich ze względu na tematykę stały się punktem wyjścia do 
rozważań wykorzystanych i zawartych także w niniejszym artykule. W prze-
ciwieństwie do relacji Robinsonów pochodzenia żydowskiego, w  relacjach 
Robinsonów Polaków przemyślenia, odczucia czy refleksje związane z ukry-
waniem się schodzą na dalszy plan, co jednak wcale nie znaczy, że takich re-
fleksji w  ogóle nie było. Dlaczego tak się stało? Opowieści polskie zdają się 
wpisywać w  wyróżniony przez Rokuszewską-Pawełek sposób opowiadania 
o trajektorii wojennej w kategoriach walki narodowo-wyzwoleńczej5. Można 
tylko przypuszczać, że autorzy wspomnień prawdopodobnie uznawali takie 
przemyślenia za mniej istotne wobec wagi całej relacji, noszącej zwykle zna-
miona heroicznej opowieści o człowieku zmagającym się z wrogim środowi-
skiem okupacji i/lub walczącym z okupantem, który dzięki swej zaradności 
wychodzi zwycięsko z opresji.

Co spowodowało, że po upadku powstania warszawskiego i  nakazie wy-
siedlenia całej ludności cywilnej ludzie postanawiali mimo wszystko zostać 
w  Warszawie? W  przypadku Polaków była to w  dużym stopniu niewiara 
w niemieckie gwarancje bezpieczeństwa. Liczono też na rychłe wejście armii 
radzieckiej, która 14 września zajęła Pragę – dla jednych był to „sojusznik na-
szych sojuszników”, a dla osób o lewicowych poglądach sojusznik wręcz ocze-
kiwany. W mieście pozostali również powstańcy odcięci od swoich oddziałów. 
W  przypadku Żydów do opisanych wyżej powodów dochodziła jeszcze oba-
wa przed dekonspiracją; wyjścia z ludnością cywilną nie chciały ryzykować 
przede wszystkim osoby ze „złym wyglądem”. Można postawić tezę, że na sku-
tek polityki niemieckiej w tym okresie wspólnota losu Robinsonów – Polaków 
i Żydów – stała się jeszcze większa niż podczas okupacji, z tym zastrzeżeniem, 
że w  wypadku odkrycia nad Żydami nadal wisiała groźba natychmiastowej 
śmierci, która była – jak pokazał czas – mniej pewna w przypadku Polaków. 
Nie wszyscy ukrywający się wiedzieli jednak, że Polaków nie rozstrzelają jak 
Żydów; strach pozostawał taki sam. 

Ilu ich było? Ostatecznej, pewnej liczby Robinsonów prawdopodobnie 
nigdy nie uda nam się ustalić. Dane przytoczone za Eugeniuszem Gluthem-
-Nowowiejskim przez Macieja Kledzika w  Wielkiej ilustrowanej encyklopedii 
Powstania Warszawskiego mówią, że w październiku 1944 roku ukrywało się 
ponad 2000 osób, z czego do stycznia 1945 roku dotrwało kilkaset6. Stworzona 
przez autora niniejszego artykułu na podstawie dostępnej literatury baza Ro-
binsonów (obejmująca osoby, które przeżyły, jak i zmarły lub zostały zabite) 
liczy obecnie (lipiec 2016 roku) 534 rekordy, opisujące zarówno osoby znane 
z imienia i nazwiska, jak i mniejsze lub większe grupy osób, których persona-
lia pozostają nieznane. Jeśli spojrzeć na wykonaną przez Robinsona Edwarda 

5 A. Rokuszewska-Pawełek, Chaos i przymus..., s. 104.
6 Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego, t. 2, Warszawa 2007, s. 315–317.
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Mateckiego mapę kryjówek, opublikowaną w  „Krajobrazie Warszawskim”, 
okazuje się, że ich rozmieszczenie było chaotyczne7. W wielu dzielnicach (Mo-
kotów, Wola) widać pojedyncze kryjówki, nieco więcej można ich znaleźć na 
Starym Mieście czy Ochocie, a najwięcej na terenie Śródmieścia, szczególnie 
w  rejonie ul. Złotej i  Siennej, czyli w  tak zwanym Banditenviertel (o  którym 
więcej w  dalszej części artykułu). Podstawowym wyznacznikiem lokalizacji 
było to, w jakiej dzielnicy dana osoba się znajdowała w trakcie powstania bądź 
po jego kapitulacji i czy w swoim najbliższym otoczeniu dysponowała miej-
scem do ukrycia się oraz dostępem do żywności. Jeśli szukano nowej kryjów-
ki, to zwykle w najbliższej okolicy. Nagromadzenie kryjówek w Śródmieściu 
można tłumaczyć faktem, że to była ostatnia dzielnica, w której utrzymali się 
powstańcy, gdzie było względnie niewiele zniszczeń, a  opuszczająca miasto 
ludność cywilna zostawiała mieszkania i  piwnice, w  których zgromadzono 
duże zapasy żywności; z nich mogli korzystać Robinsonowie.

Właściwie można stwierdzić, że było to zjawisko wyjątkowe w  skali za-
równo miast Polski, jak i Europy, podobnie jak szczególna była w owym cza-
sie sytuacja Warszawy – miasta opróżnionego z mieszkańców i skazanego na 
zniszczenie z powodu powstania, które w nim wybuchło.

Ukrywanie się w  Warszawie było najczęściej ostatnim epizodem wojen-
nych dziejów Robinsonów. Warto jednak pamiętać, że wszyscy, którzy się 
decydowali na pozostanie, mieli za sobą dwa miesiące spędzone w ogarniętej 
powstaniem, rujnowanej Warszawie, miesiące pełne rozmaitych trudnych 
i  bolesnych doświadczeń. Można więc uznać, że stanowią one element tra-
jektorii, jakimi były wojenne przeżycia Robinsonów w ogóle, a jednocześnie 
stanowiły same w  sobie większą trajektorię przetrwania w  zrujnowanym, 
okupowanym mieście. W przypadku Żydów był to element innej trajektorii, 
jaką była próba przetrwania Holocaustu. Tu należy zatrzymać się na chwilę 
nad kwestią trajektorii i postrzegania ukrywania się przez Żydów i Polaków.

Przytaczane powyżej pojęcie trajektorii zostało szeroko omówione przez 
Alicję Rokuszewską-Pawełek w  jej pracy na temat postrzegania czasu wojny 
przez polskie społeczeństwo8. Do tego opracowania odwołuje się też w  swo-
jej pracy Cobel-Tokarska, interpretując ukrywanie się w  duchu Straussa (ak-
tywne przeciwdziałanie) lub Schutzego (kontrtrajektoria). Zdaniem autorki 
żydowskie relacje pokazują przykłady strategii przetrwania przez ucieczkę, 
ukrycie się, stawianie oporu przez unikanie. Jak zauważa, widać w nich ogrom-
ną determinację. Jest ona tym bardziej poruszająca, jeśli popatrzymy na całe 
zjawisko w szerokim kontekście społecznym i historycznym, zauważając osa-
motnienie i marginalizację walczących o przeżycie Żydów. Ukrywanie się było 
rodzajem wypełnienia nakazu ratowania życia, a dla obu nacji stanowiło formę 
walki z  okupantem, na którą coraz częściej zwraca się uwagę i  przywraca jej 

7 „Krajobraz Warszawski”, listopad 1995, nr 17, s. VIII.
8 A. Rokuszewska-Pawełek, Chaos i przymus..., s. 71–89.
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„stosowną rangę w świadomości badaczy”9. Z kolei wśród Polaków nie zawsze 
traktowano ukrywanie się jako bierny opór – według Rokuszewskiej-Pawełek 
jest to forma zaradności, inna od działalności konspiracyjnej10. W polskich re-
lacjach kładzie się nacisk na działanie, skupia na tym, gdzie się poszło, co się 
zrobiło. Ukrywanie się jest postrzegane jako forma czynnego buntu przeciwko 
Niemcom albo wręcz element trajektorii partyzancko-bohaterskiej (zwłaszcza 
w przypadku ukrywających się powstańców)11. Warto też zauważyć, że w obu 
grupach można znaleźć relacje, których autorzy cały okres swojej „robinsona-
dy” zamykają w jednym-dwóch zdaniach. Trudno ocenić, czym to jest podykto-
wane. Uznaniem, że skoro nie opowiada się o walce, to jest to czymś gorszym? 
A może przeżyciem, z którego pamięta się tylko nudę, apatię i bierność (co może 
być pewnym uzasadnieniem, jeśli weźmie się pod uwagę opisane w dalszej czę-
ści tekstu doświadczenie nudy przez Robinsonów)?

Robinsonowie najczęściej ukrywali się w małych, kilkuosobowych grup-
kach. Jeśli chodzi o kryjówki pojedyncze, to chyba poza powstańcem z Moko-
towa Marianem Uramowskim nikt nie planował ukrywania się w samotności 
(Szpilman ukrywał się samotnie jeszcze przed wybuchem powstania i został 
odcięty od swoich opiekunów, Muraszko został sam, kiedy w sierpniu zginęła 
jego żona)12. Czasem były to rodziny, kiedy indziej grupy znajomych, wreszcie 
osoby związane wspólnym losem, które spotykają się już po kapitulacji po-
wstania i decydują na wspólne ukrywanie, względnie dołączają do już ukry-
wającej się grupy13. Najwięcej było grup składających się z  osób złączonych 
wspólnym losem i znających się od jakiegoś czasu14. Inne grupy to ludzie de-
cydujący się na wspólne ukrywanie już po kapitulacji, byli też tacy, których 
zetknął ze sobą przypadek15. Zdarzało się też, że grupy się ze sobą mieszały, 
do jednej dołączali członkowie innej, niekiedy na drodze obustronnych poro-

9 M. Cobel-Tokarska, Bezludna wyspa..., s. 19, 171–172.
10 A. Rokuszewska-Pawełek, Chaos i przymus..., s. 159–162.
11 M. Cobel-Tokarska, Bezludna wyspa..., s. 128–130.
12 W. Szpilman, Pianista: warszawskie wspomnienia 1939–1945, Kraków 2003, s. 144–147; A. Muraszko, 

Jedna szansa na tysiąc. Wspomnienia, Kraków 1986, s. 54.
13 Exodus Warszawy. Ludzie i miasto po Powstaniu 1944, t. 2, red. M. Berezowska i  in., Warszawa 1992, 

s. 437–444; relacja Józefa Grzelaka w  zbiorach Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania 
Warszawskiego http://ahm.1944.pl/Jerzy_Grzelak/2/ [dostęp: 30 III 2016]; zeznanie Marii Arkity w: 
S. Datner, K. Leszczyński, Zbrodnie okupanta hitlerowskiego na ludności cywilnej w  czasie powstania 
warszawskiego w 1944 r., Warszawa 1962, s. 230–231; zeznanie Dominika Baliasa tamże, s. 174; relacja 
Henryka Kowalewskiego w: S. Kopf, Wyrok na miasto. Wypędzenie, rabunek, zagłada, Warszawa 2001, 
s. 70–71.

14 Na przykład osoby wspólnie ukrywające się, jak grupa ze Szkoły Handlowej opisana w relacji Szymona 
Rogozińskiego, Moje szczęśliwe życie..., s. 171–185 czy grupa Heleny Midler (obszerne fragmenty dziennika 
w B. Engelking, D. Libionka, Żydzi w powstaniu warszawskim, Warszawa 2009, s. 302–305), względnie 
osoby należące do tego samego oddziału (grupa Żydowskiej Organizacji Bojowej z  ul. Promyka w: 
Ludność cywilna po powstaniu warszawskim..., s. 542–549, grupa powstańców przy ul. Czerniakowskiej 
w: S. Datner, K. Leszczyński, Zbrodnie okupanta..., s. 238–239, alowcy na terenie „małego getta” w: 
Czwartacy. Wspomnienia byłych żołnierzy Szturmowego Batalionu AL im. Czwartaków 1943–1945, red.  
J. Bednarczyk, Warszawa 1977, s. 263).

15 Spotkanie grup Czesława Lubaszki i  Jakuba Wiśni; losy Gabriela Cybulskiego, Stefana Ślusarczyka 
i  Franciszka Głowackiego opisane w: W. Gluth-Nowowiejski, Nie umieraj do jutra, Warszawa 1982, 
s. 22–23, 31–44, 76–84. Przypadek złączył ludzi z  egzekucji na Marszałkowskiej, relacja Antoniego 
Czarkowskiego, Exodus Warszawy..., t. 2, s. 396–413.
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zumień16. Już sam fakt, że przyjmowano nowych przybyszów, świadczyć może 
o  przekonaniu, że w  grupie będzie łatwiej przeżyć. Zdarzało się, że grupa 
uznawała, iż jest zbyt liczna, i  postanawiała się podzielić; te największe już 
od początku ze względu na swą liczebność starały się o odpowiednie kryjów-
ki lub ich rozbudowę17. Wspólne działanie miało szereg zalet. Razem można 
więcej: znaleźć lepszą kryjówkę, wyposażyć ją, zadbać o żywność, wodę i inne 
rzeczy. Ułatwiało to funkcjonowanie – można było podzielić zadania, łatwiej 
było znaleźć kogoś, kto ma potrzebne w  danej chwili umiejętności. Trudno 
ocenić, czy wszyscy przewidywali, jak długie będzie to ukrywanie się i  jak 
duże znaczenie dla zachowania zdrowia psychicznego będzie odgrywać moż-
liwość kontaktu z drugim człowiekiem.

Podstawą i punktem wyjścia do opisania doświadczeń osób ukrywających 
się są wspomniane już wyżej opracowania dotyczące doświadczeń ukrywa-
jących się podczas Holocaustu Żydów, zarówno w  bunkrach warszawskiego 
getta, jak i poza nimi, częściowo odnoszące się także do doświadczeń Robin-
sonów. Dzięki pracy Marty Cobel-Tokarskiej można podjąć próbę opisania, 
w  jaki sposób Robinsonowie mogli postrzegać swoje kryjówki i  przestrzeń 
wokół siebie.

Zdaniem tej autorki zjawisko kryjówki można opisać, dopiero patrząc na 
nią jako na twór społeczny, wytworzony przez jednostki, grupy i zbiorowości 
ludzkie (przestrzeń społeczna, kulturowa). Ponieważ okazało się, że podobne 
warunki oddziałują w podobny sposób na całe grupy, istnieją metody analizy 
zachowań jednostek w ich kontekście społecznym18. Choć autorka podzieliła 
kryjówki na samotne i grupowe, to z relacji widać, że w kryjówce każdego drę-
czyło osamotnienie, tęsknota za bliskimi i świadomość, że od współtowarzy-
szy trudno było oczekiwać pociechy i wsparcia, gdy byli w tak samo trudnej 
sytuacji. Ukrywanie się z rodziną do pewnego stopnia to łagodziło19.

Autorka wnioskuje, że podstawowym doświadczeniem egzystencji w kry-
jówce był przymus biologiczny, determinujący zachowania społeczne i odczu-
cia indywidualne. Indywidualne doświadczenie przestrzeni kryjówki skła-
dało się z  dwóch zasadniczych elementów: zmysłowej percepcji przestrzeni 
i stresu środowiskowego. Zmysłowe doświadczenie kryjówki oznacza próbę 
przetrwania pod przymusem w  dziwnym pomieszczeniu, które odbiera się 
każdym nerwem, ważna jest też dostępność świata zewnętrznego poza kry-
jówką i drogi, jakimi docierają informacje z zewnątrz. Z tym pojęciem wiążą 
się kategorie zagęszczenia i  zatłoczenia: zagęszczenie to obiektywne nagro-
madzenie ludzi na danej powierzchni, a jego subiektywny odbiór to zatłocze-

16 Por. relacja Jana Gadalińskiego w:  Exodus Warszawy..., t. 2, s. 437–444; W. Gluth-Nowowiejski, Nie 
umieraj do jutra..., s. 8–30; relacja Jakuba Smakowskiego w: B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w powstańczej 
Warszawie..., s. 300–302.

17 Grupa z ul. Promyka por. I. Cukierman, Nadmiar pamięci (Siedem owych lat). Wspomnienia 1939–1946, 
Warszawa 2000, s. 368–369; grupa z Czerniakowa, ukrywająca się tuż obok Niemców, por. W. Gluth - 
-Nowowiejski, Nie umieraj do jutra..., s. 72–73.

18 M. Cobel-Tokarska, Bezludna wyspa..., s. 22–24.
19 Tamże, s. 104.
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nie. Na ich odbiór mogą wpływać jeszcze czynniki predyspozycyjne każdego 
człowieka, takie jak zinternalizowane normy kulturowe, wcześniejsze do-
świadczenie zagęszczenia (łatwiej dawać sobie radę, jeśli ktoś się wychował 
w ciasnocie), wreszcie motywacja (ratowanie życia). Zatłoczenie zaś powodo-
wane jest przez spekulatywne przeciążenie, ograniczenie swobody wyboru 
zachowań oraz niedobór zasobów w stosunku do liczby ludzi chcących z nich 
skorzystać. Ukrywający się bombardowany jest przez nadmiar bodźców, jest 
zmuszony do przebywania z innymi na ograniczonej przestrzeni i nie może 
tego przerwać. W efekcie tworzy się tak zwane bagno behawioralne. Z kolei 
stres środowiskowy związany jest z  miejscem, w  którym znajdują się ukry-
wający, z parametrami jego przestrzeni i obecnością innych ludzi. Działając 
długotrwale, stresory dają się mocno we znaki. Przebywającej w  kryjówce, 
pozostającej w stanie silnego stresu osobie pozostaje tylko albo porzucenie tej 
sytuacji, albo adaptacja, inaczej organizm traci zdrowie fizyczne i  psychicz-
ne. Na szczęście, ponieważ ludzie są w stanie ocenić sytuację, potrafią dzięki 
procesom poznawczym i ocenom moderować reakcje organizmu na czynniki 
środowiska20. 

Jak zatem funkcjonuje ciało w  kryjówce? Panuje w  niej narzucony bez-
ruch, cisza, nie ma samotności. Odczuwa się pragnienie wyjścia na zewnątrz, 
oddzielenia się od innych w  kryjówce (piwnice, w  których ukrywała się 
grupa doktora Becka i podziemia Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców 
były pod tym względem kryjówkami optymalnymi). Między ukrywającymi 
się wytwarza się więź. Jeśli istnieje możliwość wyjścia, to wychodzi się, aby 
zaraz wrócić (pozwala to choć na krótki czas odpocząć od czterech ścian i ści-
sku). Autorka zwraca też uwagę na wykształcenie się szczególnego stosunku 
do własnego ciała. Ono staje się najważniejsze, większość działań jest zwią-
zanych właśnie z nim: zapewnienie mu pokarmu, wody, snu itd., dlatego kry-
jówka wymaga dyscypliny, samokontroli. Konieczność przebywania w  bez-
ruchu przez długi czas wytwarza stan podobny do śpiączki, ciało staje się 
balastem, który trzeba zagospodarować; można ukrywanie się odbierać jako 
rozdzielenie umysłu i  ciała. W  kryjówce człowiek pozostaje  także swoim 
własnym wrogiem. Denerwuje też brak informacji, co się dzieje na zewnątrz 
(i przede wszystkim – czy można już wyjść). Kryjówka ma być dostępna dla 
tego, kto jej potrzebuje, a jednocześnie niedostępna dla kogoś, kto może być 
zagrożeniem. Granice mają utrudnić wstęp, wyznaczać kraniec, służą bez-
pieczeństwu. 

Autorka omówiła też terminy, jakimi ukrywający się określali swoją kry-
jówkę. Najczęściej mówili o niej jako o bezludnej wyspie zamieszkanej przez 
wygnańca Robinsona (najbardziej nas interesującej), zwierzęcej norze, ob-
lężonej twierdzy, więzieniu21. Szczególne znaczenie ma też przyrównanie 
kryjówki do tymczasowego domu, czemu autorka poświęciła cały rozdział 
swojej książki. Warunki życia w  kryjówkach mogły być różne, ale napięcia 

20 Tamże, s. 112–153.
21 Tamże, s. 149–153, 159, 162–207.
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psychiczne były takie same. Często dochodziła do tego świadomość, że ukry-
wający się są jedynymi ocalałymi, zginęli wszyscy ich bliscy i cały ich świat 
(bezdomność ostateczna). Odpowiedzią na ten kryzys stawała się kryjówka 
jako dom, a  dokładniej – doraźny środek zaradczy na bezdomność, z  której 
w warunkach okupacyjnych nie dawało się do końca wyleczyć. Kryjówka sta-
wała się wtedy jaskinią, chroniącą przed chłodem, deszczem i złymi ludźmi, 
zapewniającą bezpieczne bytowanie w  nieprzyjaznym świecie. Tam, gdzie 
jesteśmy bezpieczni, możemy „zapuścić korzenie”. Jest to miejsce wybrane 
jako nasze, pozostające w naszej władzy, więc nikt i nic nie ma prawa zakłó-
cić nam tam spokoju. Przez budowanie i urządzanie kryjówek oraz działanie 
Robinsonowie odzyskiwali w swoich oczach podmiotowość (wpływ na włas-
ny los, determinacja, działanie celowe) oraz poczucie sprawstwa (kontroli 
nad otoczeniem)22. Niemal od razu ukrywający się próbowali zadomowić się 
w nowej kryjówce, wnieść do niej rzeczy niezbędne lub choćby ułatwiające ży-
cie, nawet na wieżę kościelną (piecyk, pościel, koce, książki)23. W przypadku 
Robinsonów dochodziła też świadomość, że kryjówka jest potrzebna tylko „na 
chwilę”, a potem wróci się do normalnego życia (większość nie przypuszczała, 
jak długo to naprawdę potrwa).

Innym doświadczeniem wspólnym dla wszystkich Robinsonów, podobnie 
jak dla Żydów ukrywających się „pod powierzchnią”, był strach. Wynikała też 
z tego konieczność zachowania czujności, która musiała ulegać jednak pew-
nemu osłabieniu wobec konieczności wychodzenia (zwykle nocą) po wodę 
i żywność.

Czy grupy Robinsonów były zamknięte, czy otwarte na innych? W  rela-
cjach często wspomina się o kontaktach między poszczególnymi grupami, do-
chodziło do handlu lub wymiany dóbr czy usług. Zwykle pierwsze spotkania 
odbywały się z zachowaniem wszelkich wymogów ostrożności, czasem nawet 
pod bronią, i w miarę możliwości na terenie neutralnym, gdzieś w gruzach, 
z dala od kryjówek. Podczas takiego spotkania dużo zależało od tego, kim był 
rozmówca: innym Robinsonem (nierzadko członkiem sąsiadującej grupy) czy 
przybyszem z  zewnątrz (robotnikiem sprowadzonym do rabowania miesz-
kań, szmuglerem, Niemcem, wreszcie mieszkańcem, który wrócił do swoje-
go domu po rzeczy). Jeśli był Robinsonem, zwykle przyjmowano go do grupy, 
dzielono się informacjami24. Z przybyszem z zewnątrz można było nawiązać 
jakieś relacje: przede wszystkim wyjść z ukrycia i pokazać się mu, porozma-
wiać, wymienić informacje lub żywność. Czasami przybysz z  zewnątrz był 
wyczekiwanym kontaktem, czasami można było porozmawiać z ludźmi przy-
słanymi do prac w Warszawie. Kiedy dzięki nim można było bezpiecznie opu-
ścić Warszawę, stawali się też wybawicielami. Mogli też jednak okazać się, 

22 Tamże, s. 232–233, 241–254.
23 Relacja Tusi Hart cytowana w: B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w  powstańczej Warszawie..., s. 280;  

W. Gluth-Nowowiejski, Nie umieraj do jutra..., s. 111.
24 Relacja Jana Pęczkowskiego w: W. Gluth-Nowowiejski, Nie umieraj do jutra..., s. 106–107, relacja Tusi Hart 

w: B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w powstaniu warszawskim..., s. 279–280, relacja Jadwigi Seweryńskiej 
w: Cztery miesiące w bezludnej Warszawie, „Za wolność i lud”, 1958, nr 8, s. 7–8.
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zwłaszcza dla Żydów, zapowiedzią nieszczęścia25. Zdarzały się też spotkania 
z  Niemcami. Jeśli był to uzbrojony oddział przysłany w  celu „oczyszczenia” 
ruin, wynik był właściwie przesądzony, nawet jeśli Robinsonowie też dys-
ponowali bronią. Spotkania takie jak Szpilmana z  Hosenfeldem należały do 
wyjątków. Większość grup, jeśli już posiadała broń, była zdecydowana raczej 
na obronę niż aktywną walkę z wrogiem26. Polowanie na Niemców urządza-
li tylko pojedynczy Robinsonowie, jak powstaniec „Lord” czy rosyjski jeniec 
Wania z grupy Lubaszki. Regularne wypady mieli też według relacji urządzać 
byli jeńcy radzieccy, zamieszkujący tak zwany „bunkier bolszewika” w  cen-
trum Warszawy; w  ich wypadku raczej należałoby mówić o  prowadzeniu 
akcji dywersyjnych na tyłach wroga27. Czy Niemcy bardzo gorliwie szukali 
Robinsonów? Panuje przekonanie, że Niemcy rozstrzeliwali wszystkich na-
potkanych28. Trudno odpowiedzieć, jak to wyglądało w  rzeczywistości, bez 
zaglądania do niemieckich dokumentów. Owszem, w  relacjach Robinsonów 
wspomina się o  znalezionych przez Niemców kryjówkach, rozstrzeliwaniu 
i  walkach, są również relacje o  rozstrzeliwaniu na rogatkach tych, którzy 
usiłowali wywieźć ze zrujnowanego miasta coś cennego29. Z  drugiej strony 
mamy relację Alojzego Muraszki, który nie został zabity, ale odstawiony do 
Pruszkowa, o  uratowaniu wspomina m.in. Maria Arkita30. Analiza relacji 
wskazuje, że zachowanie Niemców było bardzo zróżnicowane i nie ma w nim 
żadnego schematu: niekiedy odstawiali napotkanych ludzi w grupie do Prusz-
kowa, nawet po wprowadzeniu listopadowego zakazu wstępu do miasta, ale 
zdarzały się też przypadki rozstrzeliwania czy wypędzania ukrywających się 
przy użyciu gazów31. 

Czy w grupie istniała jakaś hierarchia, a jeśli tak, to jak wyglądała? Czasem 
z relacji trudno o tym wnioskować. Zasadniczo w grupach Robinsonów można 
by wyróżnić dwa rodzaje hierarchii lub sposoby rozstrzygania kwestii spor-
nych: decydowano o  wszystkim na drodze porozumienia, przez głosowanie, 
lub decyzję podejmował „przewodniczący bunkra”. Taki przywódca zwykle był 

25 „Edzik”, czyli Edward Szybiński, wspomniany jest w  relacji S. Rogozińskiego, Moje szczęśliwe życie...,  
s. 184–185; robotnicy wyprowadzili z miasta Jana Pęczkowskiego (W. Gluth-Nowowiejski, Nie umieraj do 
jutra, s. 112–113), Szpilman opisał też swoje spotkanie z robotnikami, W. Szpilman, Pianista..., s. 162–165.

26 Grupy Lubaszki, Jakuba Wiśni czy Landaua były uzbrojone, por. W. Gluth-Nowowiejski, Nie umieraj 
do jutra..., s. 10, 19, tak samo Dawida Landaua, Byłem ochroniarzem Karskiego, w: Losy żydowskie. 
Świadectwo żywych, t. 1, red. M. Turski, Warszawa 1996 , s. 145. Dawid Zimmler wspominał o obronie, 
kiedy Niemcy odkryli ich kryjówkę, por. B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w  powstańczej Warszawie...,  
s. 287–288.

27 S. Kopf, Wyrok na miasto..., s. 73–74; W. Gluth-Nowowiejski, Nie umieraj do jutra..., s. 15–16; o „bunkrze 
bolszewika” wspomniano w  anonimowej relacji w: B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w  powstańczej 
Warszawie..., s. 312.

28 J. Bobin, Warszawscy Robinsonowie – pierwsi i ostatni mieszkańcy zburzonego miasta, „Ratusz”, 23 XII 
1995 , s. II

29 Relacje Robinsonów o  rozstrzeliwaniu patrz m.in. H. Grynberg, J. Kostański, Szmuglerzy, Warszawa 
2001, s. 129–135 i W. Gluth-Nowowiejski, Nie umieraj do jutra..., s. 26–29; o walkach por. także przyp. 22. 
O zwłokach wyłożonych jako ostrzeżenie na rogatkach por. M. Ginter, Galopem pod wiatr, Warszawa 
1990, s. 215.

30 A. Muraszko, Jedna szansa na tysiąc..., s. 68; S. Datner, K. Leszczyński, Zbrodnie okupanta..., s. 131.
31 Ch. Goldstein, Bunkier..., s. 162–163; S. Datner, K. Leszczyński, Zbrodnie okupanta..., s. 174.
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wybierany lub ktoś stawał się nim na przykład ze względu na szacunek, jakim 
się cieszył, umiejętności czy wiedzę32. Potrzeba ustalenia takiej hierarchii po-
jawiała się w naturalny sposób w przypadku, gdy ukrywających się było dużo. 
Sytuacja w grupie doktora Becka była o tyle ciekawa, że chociaż wraz z ukrywa-
nymi przez siebie osobami zszedł do podziemi także ich dotychczasowy gospo-
darz, major Kowalski, jednak to nie on, ale Roman Fischer stał się przywódcą tej 
społeczności; sam doktor Beck często proponował jakieś działania dla zapobie-
żenia załamaniom i kłótniom. Kiedy do mieszkańców polsko-żydowskiej kry-
jówki na ul. Wilczej dołączył odnaleziony w ruinach Bernard Goldstein, stał się 
najbardziej szanowaną postacią społeczności33. Hierarchia mogła też przecho-
dzić z czasu powstania, jeśli Robinsonowie uważali, że nadal jej podlegają: tak 
bywało w  przypadku żołnierzy konspiracji lub członków partii, na przykład 
w kryjówce na ul. Promyka czy w bunkrze polsko-żydowskim na Wspólnej 26, 
gdzie ukrywały się osoby związane z lewicowymi partiami żydowskimi34.

Zwykle wśród ukrywających się panowało przekonanie, że wszyscy dzie-
lą ten sam los, dlatego też starano się utrzymywać między sobą jak najlep-
sze stosunki. Czasem ukrywano się z  człowiekiem, o  którym niewiele się 
wiedziało, a który mógł mieć całkowicie odmienne usposobienie. Utrzymy-
wały się relacje i  więzi, z  którymi ludzie schodzili do kryjówki (rodzinne, 
między przyjaciółmi lub znajomymi), ze wszystkimi tego konsekwencjami 
(czyli sympatiami i  antypatiami). Niezależnie od tego, jak dobrze znały się 
osoby, kłótni i sporów nie dawało się uniknąć. Już na początku ukrywania się 
doktor Beck wygłosił do współtowarzyszy przemówienie, w którym uprze-
dzał, iż w tak trudnej sytuacji mogą i będą występować wśród nich rozmaite 
tarcia i spory35. Część przyczyn opisałem wyżej, omawiając kwestię wpływu 
otoczenia na ukrywających się. W takiej sytuacji każda drobnostka urastała 
do ogromnego problemu, który należało jak najszybciej rozwiązać. Zwykle 
przywódca podejmował się wtedy roli mediatora i  sędziego, łagodzącego 
spór i  niekiedy rozstrzygającego go. Jak rozwiązywano konflikty? Doktor 
Beck proponował swoim towarzyszom dla odwrócenia myśli rozbudowę piw-
nic36. Z kolei za podkradanie wody Jakub Wiśnia został przez dowódcę bun-
kra skazany na śmierć z odroczeniem do czasu wyjścia37. W grupie doktora 
Becka ustalono porządek dnia i regulamin współżycia. Odwiedzająca ich Tu-
sia Hart wspominała o obiedzie podawanym o ustalonej godzinie przez ko-
biety ubrane zawsze porządnie, a  nawet elegancko38. Podobnie regulaminu 
trzymano się w grupie ukrywającej się w piwnicach Szkoły Handlowej Zgro-

32 Na przykład Bernard Goldstein, por. B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie..., s. 298, 
301–302; nieznany przywódca grupy Jakuba Wiśni por. W. Gluth-Nowowiejski, Nie umieraj do jutra...,  
s. 19.

33 Z pamiętnika Jakuba Smakowskiego, w: Pamiętniki z getta warszawskiego,  red. M. Grynberg, Warszawa 
1993, s. 306–309.

34 Tamże oraz relacja Józefa Zysmana w: Ludność cywilna po powstaniu warszawskim..., s. 542–549.
35 Henryka Becka bunkier...., s. 20.
36 S. Kopf, Wyrok na miasto..., s. 69.
37 W. Gluth-Nowowiejski, Nie umieraj do jutra..., s. 21.
38 Relacja Tusi Hart w: B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie..., s. 296–297.
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madzenia Kupców, zresztą tamtejsi Robinsonowie jeszcze przed zejściem do 
piwnic zrobili plan gospodarczy i podzielili się na zespoły zadaniowe39. Rów-
nież grupa na ul. Wspólnej 26 została podzielona na zespoły zadaniowe (trzy 
do przeszukiwania, po jednym do gotowania i  do sprzątania). W  różnych 
grupach, nawet mieszanych, w miarę możliwości starano się obchodzić Boże 
Narodzenie, grupa ze Szkoły Handlowej świętowała także imieniny wszyst-
kich członków40.

Zachowane relacje pozwalają co nieco powiedzieć na temat kłótni i sporów, ja-
kie wybuchały między ukrywającymi się. Powodem kłótni bywały ciężka sytua-
cja, brak wody czy żywności, cechy charakteru niektórych osób. Opis z dziennika 
Dawida Fogelmana pokazuje, jak różni ludzie mogli się spotkać w kryjówce: 

Pierwszy, Jacek, jest najmłodszy z  nas, ma 20 lat [...] trochę zdemoralizowany. Nic 
dziwnego, gdy wojna wybuchła, miał 15 lat. Stracił wszystkich, musiał sam walczyć 
o  życie. […] Drugi towarzysz, Chaskiel Wajnberg, to 36-letni mężczyzna, pocho-
dzi z  prowincji. […] Ohydny typ człowieka, chciwy na pieniądze, gotów był za nie 
wszystko zrobić, sknera, samolub. Całymi dniami siedzi i myśli, jak najwięcej towa-
rów narabować, żeby mieć po wojnie. Człowiek, który siedząc w grobie, nie wiedząc, 
co z nim będzie za pół godziny, myślał o takich głupstwach, wszystkich namawiał, 
żeby szli z  nim szperać po piwnicach. […]. Trzeci towarzysz, Majer Dancygier, to 
29-letni kawaler, pochodzący z bardzo bogatej rodziny chasydzkiej z Pragi, prawie 
analfabeta, strasznie głupi […] krętacz i kombinator, w dodatku intrygant41. 

Autor pisze też o  bójce po wypiciu wódki, którą Robinsonowie robili ze 
znalezionego spirytusu. Goldstein wspomina o  swoim towarzyszu Chaskie-
lu, który przez cały czas ukrywania się przeżywał zastrzelenie w getcie żony 
i  córki. Gdy w  kryjówce na Wiejskiej zaczęło brakować żywności, oskarża-
no się nawzajem o  jej ukrywanie42. Zdarzali się ludzie chciwi i  gromadzący 
szabrowane dobra albo niechcący wspólnie pracować43. „Każdy dzień w  ich 
towarzystwie jest dla mnie tańcem na rozżarzonych węglach”, pisała w swo-
im dzienniku Helena Midler. Kobieta cierpiała z powodu niedopasowania do 
swojego „męża”, z którym związała się po śmierci ukochanego. Pisała o kłót-
niach, wyliczaniu sobie win popełnionych i  niepopełnionych. Także Irena 
Grocher opisywała w dzienniku relacje ze współlokatorką Stasią, nie szczę-

39 S. Rogoziński, Moje szczęśliwe życie..., s. 181. 
40 A. Winawer, Kronika 103 dni. Materiały (Dzieje grupy ludzi ukrywających się w  Warszawie po upadku 

Powstania), „Dzieje Najnowsze”, 1975, nr 1, s. 199–221; H. Grynberg, J. Kostański, Szmuglerzy..., s. 134; 
relacja Cecylii Zieniewicz w:  Ludność cywilna po powstaniu warszawskim..., s. 537; relacja Dawida 
Zimmlera za: B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w  powstańczej Warszawie..., s. 288; relacja Mariana 
Uramowskiego w: W. Gluth-Nowowiejski, Nie umieraj do jutra..., s. 55.

41 D. Fogelman, Dziennik Dawida Fogelmana, s. 135, za: B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w  powstańczej 
Warszawie..., s. 306.

42 Wspomnienie z bunkra na Wiejskiej i dziennik Fogelmana za: B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w powstańczej 
Warszawie..., s. 298–299, 306; Ch. Goldstein, Bunkier..., s. 29.

43  Relacja Tusi Hart cytowana w: B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie..., s. 278–279, 

285.
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dząc jej złośliwych uwag44. Zdarzały się też dramatyczne sytuacje, kiedy gru-
pa dla swojego dobra musiała decydować o życiu lub śmierci współtowarzy-
sza. Czterech mężczyzn ukrywających się na ul. Marszałkowskiej 126 uzgod-
niło między sobą, iż gdyby choroba lub rana jednego z  nich miała zagrozić 
bezpieczeństwu pozostałych, ci mają go zabić, na Ogrodowej 26 trzeba było 
podjąć dramatyczną decyzję, czy zabić urodzone w kryjówce dziecko45. Kłót-
nie mogły stać się szczególnie groźne i niebezpieczne, jeśli grupa dysponowa-
ła bronią – Julianna Wilak-Niewiedziałowa wspomina, że w bunkrze doktora 
Becka broń palna leżała w nogach jej łóżka, pilnowana przez nią jako osobę 
najspokojniejszą, i wydawana była tym, którzy stawali na warcie albo wycho-
dzili na zewnątrz46. W niektórych relacjach nie wspomina się o kłótniach, co 
nie znaczy oczywiście, że ich nie było. 

Innym przykładem przemilczanego w  relacjach zagadnienia jest kwestia 
seksu, traktowanego nawet jako sposób na rozładowanie napięcia czy swoiście 
pojmowana waluta. Wspomniane jest to tylko w dwóch przypadkach: w relacjach 
zakochanej pary z  bunkra Goldsteina i  (pośrednio) w  grafikach doktora Becka 
stworzonych podczas ukrywania się; występują w nich wątki erotyczne i widać, 
że ta sfera życia nie zniknęła47. Można się zastanawiać, dlaczego kwestie sporów 
pomijano milczeniem. Być może narratorzy uważali, że w takich sytuacjach kłót-
nie wywołane jakąś błahostką nie pasują do wizerunku tych, którzy przeżyli, 
i zniszczyłyby pozytywny wydźwięk opowieści. W przypadku seksu można by 
mówić o pomijaniu tego, co wiązało się z tą drażliwą obyczajowo sferą. Na pozy-
tywne ukształtowanie wspomnień mogło też wpłynąć szczęśliwe zakończenie 
robinsonady, w związku z czym unikano stawiania siebie i innych w złym świetle.

Mimo różnych kłótni i napięć w badanych wspomnieniach nie zetknąłem się 
z przypadkiem wyrzucenia kogoś z kryjówki. Oczywiście, w grupach byli ludzie 
naruszający społeczną równowagę, narażający innych na niebezpieczeństwo swo-
im zachowaniem48. Jednocześnie wszyscy zdawali sobie sprawę, że wyrzucenie ko-
goś równało się wydaniu nań wyroku śmierci, do tego niosło też ze sobą ryzyko, iż 
w przypadku złapania wyrzutek z zemsty lub strachu wskaże Niemcom kryjówkę. 
Taki motyw pojawił się podczas jednej z awantur opisanych przez Helenę Midler49.

44 Dziennik Heleny Midler AŻIH 302/161, relacja Ireny Grocher (np. „bo ona ma ze sobą mężczyznę, którego 

zdobyła swoim kunsztem samczym; ta nowa ciągle chora, nic nie robi, artystka z Bożej łaski”), AŻIH 

302/103, za: B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie..., s. 289, 303–304.
45 Relacje Antoniego Czarkowskiego i Józefa Dudzińskiego w: Exodus Warszawy..., s. 402, 428–429.

46 Henryka Becka bunkier...., s. 24.
47 Ch. Goldstein, Bunkier..., s. 41, 62–63, 100, 158 oraz grafiki załączone do Henryka Becka bunkier..., bn.
48 Przykładem może być „Lord”, który polowanie na Niemców przypłacił życiem (S. Kopf, Wyrok na miasto..., 

s. 73–74), Wania z grupy Lubaszki, który ciągle wykradał się na zewnątrz (W. Gluth-Nowowiejski, Nie 
umieraj do jutra..., s. 16), Żyd z relacji Tusi Hart, którego kontakty z polskimi szabrownikami doprowadziły 
do odkrycia jego grupy, za: B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie..., s. 279.

49 „Ale nazajutrz nowa awantura między Wandą a Michalstwem, co spowodowała u Wandy niesłychany wprost 

atak histeryczny, wśród którego odezwała się, że jeżeli przez nich będzie musiała wyjść i pierwszy Niemiec 

ją uderzy, wtedy nie zawaha się wydać nas. Później przede mną tłumaczyła się, że by tego w rzeczywistości 

nie zrobiła, ale im groziła specjalnie, aby jej nie śmieli prowokować. Niemniej samo odezwanie się tego rodzaju 

było wysoce niefortunne”, por. Ludność cywilna po powstaniu warszawskim..., s. 509.
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Jak już wspomniałem, w grupach ustalano rozkład dnia, wprowadzający 
pewną dyscyplinę pozwalającą zachować zdrowie psychiczne. Wiązał się 
z tym również podział zadań. Było tak zwykle w przypadku większych grup, 
na przykład w ukrywającej się w piwnicach Szkoły Handlowej Zgromadzenia 
Kupców kobiety zwykle zajmowały się gotowaniem, zaś mężczyźni cięższymi 
pracami fizycznymi, jak kopanie dołów na nieczystości i zasypywanie ich, nie-
zbędne przeróbki budowlane, także wychodzenie po żywność i inne potrzebne 
rzeczy. Podział zadań opisuje w pamiętniku ukrywająca się wraz z Szymonem 
Rogozińskim Alisia Winawerowa50. Podobnie wyglądała sytuacja w  grupie 
doktora Becka. Wspólnie wychodzono na zewnątrz, także dlatego, by w mia-
rę możliwości odetchnąć od przebywania w  ciasnym pomieszczeniu, poza 
tym zwiększało to szansę znalezienia potrzebnych rzeczy. W grupie Ludwika 
Landaua przy wydzielaniu powoli zbieranej wody obowiązywała zasada, że 
najpierw dostają ją dziewczyny do gotowania51. W grupie Chaima Goldsteina 
gotowaniem również zajmowała się jedyna w grupie kobieta52. Wydaje się, że 
nie tyle był to przejaw podziału zadań zgodnie z rolami kulturowymi, co pro-
ste przeniesienie podziałów z okresu „normalnego” życia okupacyjnego, po-
dyktowane czystym pragmatyzmem: gotuje osoba, która ma w tym największe 
doświadczenie i nie zmarnuje skąpych zapasów żywnościowych, pracują ci, 
którzy (teoretycznie) mają więcej siły i doświadczenia. Istniały jednak grupy, 
zwykle mniejsze, w których podziału zadań nie było. Istotną sprawą było za-
gospodarowanie czasu wolnego. Cobel-Tokarska pisze, że szczególnie ważna 
była podczas ukrywania się pomoc wzajemna samych ukrywających się, tak-
że psychiczna i duchowa. Bez takich gestów, czasem zwykłej rozmowy, prze-
trwać byłoby jeszcze trudniej. Tutaj przejawiał się jeden z  najważniejszych 
powodów grupowego ukrywania się – możliwość kontaktu, rozmowy z dru-
gim człowiekiem53. Jak było to ważne, świadczy przykład Mariana Uramow-
skiego, który stracił zdolność mówienia i musiał ją sobie przypominać, długie 
ukrywanie się przypłacił też załamaniem nerwowym; problemy z mową miał 
również Alojzy Muraszko, który w końcu nie wytrzymał trudów samotnego 
ukrywania się i oddał się w ręce niemieckiego patrolu54. W grupach oprócz 
zajmowania się różnymi pracami istniała możliwość rozmów, wykładów czy 
pogadanek (jak w kryjówce na ul. Promyka), można też było oddawać się roz-
maitym hobby (od czytania książek przez szachy, karty, wymyślanie powieści 
czy pisanie poezji po rysowanie i malowanie)55. Istotne znaczenie miał humor; 
Goldstein pisał, że śmiech był im potrzebny jak jedzenie i picie – sami śmia-
li się ze swoich daremnych prób walki z  muchami56. Z  tego samego powodu 

50 A. Winawer, Kronika 103 dni..., s. 199–221.

51 D. Landau, Byłem ochroniarzem Karskiego..., s. 145–147.
52 Ch. Goldstein, Bunkier..., s. 22, 57.
53 J. Nalewajko-Kulikov, Strategie przetrwania. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, Warszawa 2004, s. 117; 

M. Cobel-Tokarska, Bezludna wyspa..., s. 267–268.

54 A. Muraszko, Jedna szansa na tysiąc..., s. 68.
55 A. Winawerowa, Dziennik 103 dni....; B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie..., s. 296.
56 Ch. Goldstein, Bunkier..., s. 8.
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(choć pewnie także z myślą o przyszłości) wśród Robinsonów powstały dwie 
gazetki bunkrowe, pisano wiersze i fraszki, w różnych grupach obchodzono 
urodziny lub imieniny ze śpiewaniem szeptem piosenek57. Nuda i apatia były 
groźnymi przeciwnikami, gdyż odbierały chęć do jakiegokolwiek działania: 
występowały one niemal wszędzie, w każdej kryjówce, tylko w różnym natę-
żeniu58. Co pomagało w przetrwaniu? Ukrywający się w piecu na Czerniako-
wie Stefan Ślusarczyk mówił potem o nadziei, optymizmie, przekonaniu, że 
się uda. Irena Grocher pisze o nadziei przełamującej wszystkie przeszkody59.

Jak już wspomniano wyżej, Robinsonowie czasem się spotykali, nierzad-
ko ze zdumieniem przekonując się, że nie są w Warszawie sami. Szczególnym 
miejscem stał się placyk położony w Banditenviertel, czyli obszarze Śródmieścia 
w sąsiedztwie ul. Złotej i Śliskiej, do którego, jeśli wierzyć relacji, Niemcy oba-
wiali się zachodzić nawet w ciągu dnia. Tam kwitło bogate życie towarzyskie 
mieszkańców okolicznych kryjówek, wymieniających się potrzebnymi rze-
czami, najnowszymi wiadomościami z radia kryształkowego czy koniecznymi 
informacjami60. Jednym z niezwykłych wydarzeń było powitanie nowego roku 
w gronie 20 osób, jakie odbyło się w opuszczonym maglu na Śliskiej. Wtedy na-
stąpiło prawdziwe zawieszenie praw wojny – obecni zapomnieli, gdzie się znaj-
dują, i przypomniał im o tym brutalnie niemiecki patrol, który natknął się na 
rozchodzących się już i głośno rozmawiających gości61. 

Warto poruszyć jeszcze zagadnienie religijności wśród Robinsonów, zwłasz-
cza wyznania mojżeszowego. Oprócz szabasu, w  okresie od października do 
stycznia przypadało kilka ważnych żydowskich świąt, przede wszystkim Jom 
Kippur (26 września), święto Sukot (czyli Święto Namiotów, 1–9 października) 
i  Chanuka (10–18 grudnia)62. Kwestie religijne były jednak w  relacjach dość 
rzadko poruszane – kilka osób modliło się, Irena Grocher wspomina o znale-
zieniu Tory (co było traktowane jak dobry omen), jedna z  ukrywających się 
w Śródmieściu grup przyniosła dla swojego towarzysza katolika choinkę, aby 
mógł uczcić Boże Narodzenie63. W przeciwieństwie do sytuacji, jaka panowa-
ła w bunkrach getta przed jego likwidacją, w ogóle nie wspominało się o prze-
strzeganiu koszerności. Częściowo taką sytuację można tłumaczyć tym, iż więk-
szość ukrywających się pochodziła z rodzin zasymilowanych – łatwiej im było 
się ukrywać po aryjskiej stronie i niekoniecznie były to osoby religijne. Nie za-
wsze dysponowano też kalendarzem. Nieco inaczej wyglądała sytuacja w przy-
padku chrześcijan; co prawda niewiele osób wspomina o modlitwie, jednak dla 

57 Ludność cywilna po powstaniu warszawskim..., s. 511–517, A. Winawerowa, Dziennik 103 dni...
58 Grupa Lubaszki, Marian Uramowski, grupa Jana Pęczkowskiego, por. W. Gluth-Nowowiejski, Nie umieraj 

do jutra..., s. 23–24, 54–55, 113; Ch. Goldstein, Bunkier..., s. 180–181.
59 W. Gluth-Nowowiejski, Nie umieraj do jutra..., s. 84–85; relacja Ireny Grocher, za: B. Engelking, J. Libionka, 

Żydzi w powstańczej Warszawie..., s. 318.
60 Anonimowa relacja za: B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie..., s. 312.
61 H. Grynberg, J. Kostański, Szmuglerzy..., s. 136.
62 http://www.hebcal.com/hebcal/?year=1944&v=1&month=9&yt=G&nx=on&i=off&maj=on&min=on&mo

d=on&c=off 
63 Relacje Heleny Midler i  Ireny Grocher w: B. Engelking, J. Libionka, Żydzi w  powstańczej Warszawie...,  

s. 289, 303; H. Grynberg, J. Kostański, Szmuglerzy..., s. 134.
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prawie wszystkich szczególne znaczenie miało nadejście Bożego Narodzenia. 
Pokazywało, jak długo już się ukrywają. Ludzie obchodzili je, jak pozwalały im 
na to możliwości64. Wśród Robinsonów było też przynajmniej dwóch księży65.

Omawiając temat relacji między Robinsonami, nie sposób pominąć kwestii 
języka, którym się porozumiewano. Informacji na ten temat jest we wspo-
mnieniach bardzo mało: pisze o tym właściwie tylko Chaim Goldstein, że roz-
mowy prowadzone były zarówno w jidysz, jak i po polsku, z ukrywającym się 
wraz z nimi księdzem Kazikiem. O wykorzystywaniu jidysz do identyfikowa-
nia napotkanych w ruinach osób wspomina się też w relacji Grynberga i Ko-
stańskiego66. Poza tym zagadnienie to jest całkowicie pomijane i  można się 
tylko domyślać, który język dominował wśród osób zasymilowanych.

Zastanawiając się nad relacjami Robinsonów, warto zadać sobie pytanie, 
co zadecydowało o szczęśliwym dotrwaniu do końca: psychika, umiejętności, 
doświadczenie? Robinsonowie wspominają o panującej między nimi zgodzie, 
determinacji, nadziei i  woli przeżycia (Goldstein), przekonaniu, że się uda 
(Stefan Ślusarczyk ukrywający się na Czerniakowie). Bez wątpienia było to 
istotne, prawda jednak zapewne leży w połączeniu wszystkich trzech wymie-
nionych wyżej elementów. Jak pisze Joanna Nalewajko-Kulikov, „przeżywali 
ci, co chcieli przeżyć”67 – wydaje się, że to zdanie daje się odnieść także do pol-
skich Robinsonów. Byli przekonani, że wojna ma się już ku końcowi, Niemcy 
przegrywają, a na drugim brzegu rzeki stoją wojska radzieckie, gotowe w każ-
dej chwili rozpocząć dalszą ofensywę. Wydawało się, że to ostatnie chwile 
przed upragnionym wyzwoleniem, co skutkowało dodatkowym napięciem.

Na zakończenie warto jeszcze dodać, że Robinsonowie nie byli jedynymi Pola-
kami, którzy przebywali wówczas w Warszawie. Na terenie warszawskich koszar 
przetrzymywano ludzi do prac w komandach lub rabowania miasta (w tym celu 
przywożono też ochotników zbieranych w podwarszawskich miejscowościach)68. 
Były także osoby pozostające w czasie powstania w Seminarium Duchownym69, 
ewakuowani pod koniec września lekarze i chorzy ze szpitala Dzieciątka Jezus 
czy doktor Edward Kowalski, który od 10 września był oficjalnym lekarzem obo-
zu przejściowego w kościele św. Wojciecha na Woli70. Jeszcze w czasie trwania po-
wstania ludzie zapędzani do palenia zwłok na Woli, mimo grożącej kary śmierci, 
pomagali ukryć się w piwnicach osobom, które przeżyły rozstrzelania71.

64 Por. przyp. 37.
65 Chodzi tu o  o. Stanisława Roztworowskiego (S. Podlewski, Przemarsz przez piekło, Warszawa 1971,  

s. 599–600) oraz ks. Kazimierza Zembrzowskiego (Ch. Goldstein, Bunkier..., przyp. na s. 199).
66 Ch. Goldstein, Bunkier..., s. 100; H. Grynberg, J. Kostański, Szmuglerzy..., s. 127.
67 J. Nalewajko-Kulikov, Strategie przetrwania..., s. 112.

68 S. Datner, K. Leszczyński, Zbrodnie okupanta..., s. 108–115; relacje Jana Gadalińskiego, Kazimierza 

Grzelaka, Czesława Kratochwila, Zbigniewa Książczaka, Włodzimierza Michniewa, Romana Pietrzaka 

w: Exodus Warszawy..., s. 443–484; relacja Szymona Grudnia w: Ludność cywilna po powstaniu 

warszawskim..., s. 565.
69 Relacja ks. Pawła Dębińskiego w: S. Datner, K. Leszczyński, Zbrodnie okupanta..., s. 166–169.

70 Relacje lekarzy ze szpitala Dzieciątka Jezus i dra Edwarda Kowalskiego w: S. Datner, K. Leszczyński, 

Zbrodnie okupanta..., s. 175–185, 203–208.
71 S. Datner, K. Leszczyński, Zbrodnie okupanta..., s. 259.
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Podsumowując niniejsze rozważania, można chyba powiedzieć, że obraz 
Robinsona warszawskiego jako samotnika ukrywającego się w  morzu gru-
zów jest tylko stereotypem. Najczęściej Robinsonowie ukrywali się w małych, 
kilkuosobowych grupkach, choć zdarzały się też wspólnoty składające się 
z kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu osób. Na czele grupy zwykle stał jakiś 
przywódca, dzielono się też na zespoły zadaniowe, odpowiadające za poszcze-
gólne dziedziny życia. Między Robinsonami istniały ożywione, bogate relacje, 
zarówno między ukrywającymi się razem, jak i poszczególnymi grupami. Nie 
znaczy to jednak, że Robinsonowie stworzyli wśród ruin jednolitą, prężnie 
działającą społeczność. Byli na to zbyt rozproszeni, zaś ich sieć kontaktów 
obejmowała (choć nie zawsze) tylko osoby pozostające w najbliższym sąsiedz-
twie. Robinsonowie często byli przekonani, że są jedynymi osobami, ukrywa-
jącymi się w Warszawie. Grupa istniejąca w rejonie Banditeviertel, była raczej 
wyjątkiem, powstałym w wyniku zgromadzenia na określonym obszarze du-
żej liczby ukrywających się, korzystających z względnie dobrych warunków, 
jakie dawały opuszczone kamienice w Śródmieściu. Ich wrogiem był właści-
wie cały zewnętrzny świat – musieli ukrywać się w zimnych piwnicach lub 
ruinach, bronić się przed jesiennym, a  potem zimowym chłodem, poruszać 
się wśród ruin, gdzie czasem fałszywy krok groził śmiercią, poszukiwać żyw-
ności i potrzebnych rzeczy, musząc radzić sobie z ranami i chorobami bez do-
stępu do lekarstw – a  wszystko to przy jednoczesnym ukrywaniu się przed 
Niemcami.

Robinsonowie byli zwykle otwarci, nieśli sobie nawzajem pomoc, czasami 
dzielili się nawet resztkami żywności. Równie ważne było wzajemne podtrzy-
mywanie się na duchu, rozmowy, „bycie dla siebie”. Starano się pozostać przy 
zdrowych zmysłach, czytając, pisząc wiersze lub wspomnienia, grając w karty 
lub szachy, a  nawet obchodząc święta czy urodziny towarzyszy. Istotną rolę 
odgrywał też humor. Osoby ukrywające się wspólnie musiały czasami znosić 
współtowarzyszy o  całkiem odmiennym charakterze, co prowadziło do roz-
maitych napięć i kłótni, jednak mimo wszystko nie natrafiłem na przypadek, 
aby ktoś został wypędzony z  kryjówki. Obraz wspólnego życia można było 
zrekonstruować w  dużej mierze dzięki szczegółowo przebadanym relacjom 
żydowskim, w  których znajduje się wiele przemyśleń autorów na temat ich 
położenia. Epizod robinsonady stanowi w nich finał narracji o przetrwaniu 
Holocaustu. Polscy Robinsonowie zdawali się nie analizować aż tak dogłęb-
nie swojej sytuacji, uczuć czy postrzegania otoczenia, choć nie oznacza to, 
że nie odbierali świata tak jak ich żydowscy towarzysze niedoli. Z zebranych 
relacji wyłania się obraz podobny jak w przypadku innych podejmowanych 
przez Polaków działań przeciw okupantowi; ukrywanie się w  Warszawie 
postrzegano raczej pozytywnie, jako fragment i ciąg dalszy walki z najeźdź-
cą, który wszak nakazał opuścić miasto pod groźbą śmierci. Wydaje się też, 
że w opisach panującej wówczas w Warszawie sytuacji przestano już wśród 
Polaków postrzegać żydowską kryjówkę jako sferę tabu, o której się między 
ludźmi przebywającymi „na powierzchni” nie mówi. I Polaków, i Żydów po-
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wstanie warszawskie postawiło w  takiej samej sytuacji – jeśli chcą przeżyć, 
muszą ukrywać się w ruinach. W oczach Niemców, jeśli nie nastąpiło wtedy 
pełne zrównanie statusu Polaków i Żydów, to na pewno dokonało się jeszcze 
większe niż dotychczas ich zbliżenie, chociaż Żydzi dalej musieli obawiać się 
szmalcowników i zdradzenia przez nich swoich kryjówek. Przy tej okazji na-
leży wspomnieć, że Robinsonom zdarzało się też utrzymywać kontakty z oso-
bami przebywającymi poza miastem – z relacji wynika, że byli to najczęściej 
robotnicy zatrudniani przez Niemców do rabunku i prac przy fortyfikacjach, 
niekiedy także szabrownicy czy osoby szukające resztek swojego dobytku, 
a nawet osoby, z którymi wcześniej Robinsonowie utrzymywali kontakty. Ci 
ludzie byli nieocenionym źródłem informacji o tym, co się dzieje w mieście 
i na froncie, dostawcami żywności lub potrzebnych rzeczy (otrzymywanych 
zwykle drogą wymiany), wreszcie przy ich pomocy można było zaryzykować 
opuszczenie Warszawy jako jeszcze jeden robotnik (przekupiwszy uprzednio 
strażnika). Wśród tych ludzi mogli znajdować się także dawni szmalcownicy, 
toteż dla ukrywających się Żydów takie kontakty nie były bezpieczne i mogły 
mieć tragiczne konsekwencje.

Mimo wszystko Robinsonowie, niezależnie od narodowości, starali się 
uczynić swoje kryjówki namiastką domu. Już sam fakt, że usiłowali kontynu-
ować życie w zrujnowanym mieście, próbując zachować rytm dnia (a raczej 
nocy), dbając nie tylko o jedzenie, ale w miarę możliwości i o higienę, a także 
zabijając czas rozmowami, lekturami, grą w  szachy czy twórczością własną, 
słowem: za wszelką cenę starając się budować normalność i dom wobec czy-
nionego przez Niemców „domobójstwa”, można uznać za formę oporu prze-
ciwko hitlerowskim planom72.

Można się zastanawiać, czy wśród Robinsonów Polaków wystąpiły po-
dobne objawy stresu posttraumatycznego, jak zaobserwowane u  ocalonych 
z Holocaustu? Brak badań na ten temat, pozostają wspomniane jakby mimo-
chodem informacje. Wojciech Gluth-Nowowiejski pisze w  swojej opowieści, 
że po wojnie Czesław Lubaszka miał problemy z  porzuceniem „miękkiego”, 
bezszelestnego chodu, a  każdy hałas był dla niego sygnałem alarmowym. 
Gabriel Cybulski przypłacił ukrywanie się komplikacjami zdrowotnymi, Da-
nuta Gałkowa po raz pierwszy zeszła do piwnic na Freta dopiero w latach sie-
demdziesiątych, przy okazji realizacji filmu dokumentalnego73. Pewną szansą 
byłyby wywiady z nielicznymi żyjącymi jeszcze Robinsonami i ich rodzinami; 
powinny one zostać przeprowadzone przez fachowca (psychiatra, psycholog 
terapeuta), który wiedziałby nie tylko, jakie zadawać pytania, lecz także jak 
interpretować odpowiedzi i opisane zachowania.

72 Szersze omówienie koncepcji „domobójstwa” i pracy Madeline G. Levine w: M. Cobel-Tokarska, Bezludna 
wyspa..., s. 226–227.

73 W. Gluth-Nowowiejski, Nie umieraj do jutra..., s. 26, 44, 136.
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The article presents social relations among the Robinsons of Warsaw – people 
who remained in hiding in the rubble following the fall of the Warsaw Upri-
sing. The author ponders why people formed groups, whether these groups 
were open or closed, what rules governed these groups, how members of the 
groups approached strangers, how they planned their days and what were 
their main tasks such as hunting for food, and, finally, how the Robinsons per-
ceived the closed world of their hideouts and to what degree did the hideout 
replace their real home, often destroyed during the war. 
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