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Na zdjęciu od lewej: mecenas Maria Szonert-Binienda, prof. David Crane, William Schabas, Stephen Rapp i prof.
Michael Scharf – przewodniczący sympozjum "Czy Katyń to zbrodnia ludobójstwa?"
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Cleveland w stanie Ohio to przede wszystkim znakomita szkoła prawnicza Uniwersytetu Case
Western Reserve, w Parku Rockefellera – ogrody kultur narodowości zasiedlających Cleveland,
kościół św. Stanisława, Biskupa i Męczennika oraz dobrze gospodarujący Ośrodek Polski (wraz z
muzeum) w zakątku Warszawa na terenie Slavic Village, kierowany przez Eugeniusza Bąka.

Pożegnanie z
Ameryką. Felietony
nowojorskie

Pojechałam do Cleveland prywatnie, na zaproszenie organizatora sympozjum, które odbyło się w dniach 45 lutego 2011 roku. Chciałam sobie w ten sposób pomóc w decyzji o wydaniu w języku polskim
"Przewodnika po gułagu" Jacques’a Rossiego, który w swoim encyklopedycznym leksykonie
systematycznie, z pedanterią definiuje łagrowy świat rozbestwienia i grozy. Mamy kilka wydań językowych
przewodnika. Rossi wycofał się z pracy nad polską wersją i teraz na mnie przeszła decyzja, co robić dalej.
Jedna z sesji sympozjum w Cleveland nosiła tytuł "Czy Katyń to zbrodnia ludobójstwa?" – przewodniczył jej
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prof. Michael Scharf z Case Western Reserve University. Główne wystąpienie miała mecenas Maria
Szonert-Binienda – organizatorka sympozjum. Dyskutantami byli: prof. David Crane – główny prokurator
sądu dla Sierra Leone, William Schabas z Centrum Praw Człowieka Narodowego Uniwersytetu Irlandii w
Galway i ambasador ds. zbrodni wojennych Stephen Rapp.
Katyń jest elementem w tym świecie zbrodni, choć nie trafił do słownika, będącego zapisem osobistych
doświadczeń autora. Autorski wybór słownictwa nie pokrywa się ze słownictwem łagrowym Sołżenicyna,
który doświadczał łagrów w innych rejonach imperium.
Przyciągnęła mnie do Cleveland na nowo podjęta próba zdefiniowania i skatalogowania zbrodni
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stalinowskiej przez wielkie umysły prawnicze, zgromadzone na sympozjum w Case Reserve University.
Powstaje nowe słownictwo. Istnieje termin "zbrodnia przeciwko ludzkości", termin prawny
"genocide" (ludobójstwo). Zapewne przez lata będziemy sięgać do materiałów przygotowanych przez
uczestników sympozjum.
Tytuł sympozjum "Justice delayed or Justice denied?" można przetłumaczyć na polski jako "sprawiedliwość
spóźniona, odłożona, odroczona czy też uniemożliwiona?". Na pewno niezaniechana, gdyż podejmowane
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są systematyczne próby wyjaśnienia tych zbrodni, niezależnie od tego, czy zapadną jakieś wyroki i ktoś
poniesie karę. Wydawało się, że sprawa przycicha, że wydanie dzieła prof. Anny Cięciały i Lebiediewej
(Anna Cienciala, N. Lebedeva & W. Materski "Katyn: A Crime without Punishment", Yale University Press,
2007) zamknęło pewien etap we wzajemnych, wydawało się szczerych, poszukiwaniach, kiedy na nowo
przywołała ją na pierwszy plan sprawa "drugiego Smoleńska" – katastrofy o monumentalnej wymowie, za
14.40

którą naród polski stanął murem oczekując wyjaśnienia.
Podczas sympozjum mieliśmy okazję do poznania nowości wydawniczych. Wiesław (Wesley) Adamczyk –
syn oficera polskiego, więźnia Starobielska, który został zamordowany w Charkowie – zaprezentował
autorską książkę "Gdy Bóg patrzył w drugą stronę", znakomite świadectwo epoki stalinowskich zbrodni.
Teresa Kaczorowska, wykładowczyni w Akademii Aleksandra Geysztora w Pułtusku, zaprezentowała
swoją książkę "Dzieci Katynia" (McFarland & Company 2006 oraz Bellona 2010), złożoną z wywiadów z 17
ocalałymi z katyńskiego obozu, których odnalazła na różnych kontynentach. Natomiast Eugeniusz Bąk,
kierownik Ośrodka Polskiego w Cleveland, przedstawił swoją autobiografię, wydaną przez Wydawnictwo
Columbia. Na zakończenie sympozjum pokazano film dokumentalny, nakręcony z inicjatywy wnuka
syberyjskich zesłańców, poszukującego swoich korzeni.
W kontekście katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku mówi się o powrocie na Kremlu do
sowieckiego stylu sprawowania władzy, zaciemniania i manipulowania opinią. Stąd też na pewno będziemy
długo rozważać kwestie odważnie postawione w Cleveland – dzięki inicjatywie Polonii.
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