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I

Znów jesteś w mieście wzniosłych
wież świątyń i swych najgłębszych przeżyć  
i chciałbyś myślą je objąć
idąc w przestrzeń i czasu głąb

i czytasz każdą twarz mijaną
– kruchą mapę przeznaczeń ‒
przez zgłoski Ewangelii
i pośród głębi stawiasz każdy krok.

Lśni srebrną łuską bruk lwowską nocą, 
gdy napływają w wigilię wizyty Papieża 
zewsząd pielgrzymi.

Stare sklepienia i sienie napełniają się 
gwarem wielu głosów. I w ludziach
i w kamieniach jest coś z wielkiego 
oczekiwania ‒ jakieś echo przedwieczne 
tamtej nocy ‒ nowe brzmienie, jakiś 
jeszcze nieznany wielu, niepochwytny ton.

Cóż się tutaj narodzi w czyjej kołysce 
serca ‒ głębiej? ‒ czyściej? ‒ prościej? 
jak nigdy dotąd? To szumi deszcz
i kolia latarń tańczy po kałużach, 
to nagle poblask gwiazd spływa 
srebrnym pomostem,

gdyż w mroku gwiazd nieobjęta życia 
symfonia się toczy: ktoś okno otwiera 
w przestrzeń, ktoś stąpa po schodach
skrzypiących, ktoś śmieje się, woła,
podnosi kubek do ust, ktoś włącza
ekran migający –

z każdą mijaną uliczką, za każdym
nowym zakrętem odsłania się nowa kurtyna
w sztuce istnienia nieskończonej:
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głosy, stąpania, blaski, cienie
i widzisz wszystko w ruchu, 
niejasno jak w lustrze przymglonym.

II

W prastarej matce łacińskich kościołów 
w półmroku piękna wzrokiem błądzisz.
I jesteś w czasie biblijnym fresków 
trwających wieki wśród gotyckich łuków, 
w które wsiąkły dymy kadzielnic, 
dzwonki podniesień, fale modlitw.
W głębi, ponad głowami lśni blaskiem
marmurów Brama Mądrości ‒ w niej 
Pani Łaskawa w tęczy skrzydeł aniołów
wciąż płynie i płynie na obłoku,
a u stóp szumią kaskady pieśni
cichych, czystych, łagodnych, 
sławiących tamto Fiat i orszak cudów

i oto na granicy szeptu i milczenia 
słyszysz, jak ktoś obok składa
litanię swą osobną:

Mario, przybytku dla zbłąkanych
losów kresowian,
Mario, stanico opuszczonych.
Gwiazdo zaranna dla oślepłych bólem,
Wieżo nadziei dla wątpiących, 
Krynico cudów niezniszczalna, 
Obłoku lilii wędrujący w niebie
czekasz na nową koronę,
gdy u stóp Twoich prochem leży 
Święty Jan z Dukli w srebrnej trumnie,
a pod posadzką płyną czaszki w łodziach
przez morza mroku aż do świtu
tych, co po pustyniach czasu wędrowali 
„żyjąc a nie żyjąc w sobie”
dzień po dniu ufnie i pokornie.
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Otocz nas płaszczem swej opieki 
na zawsze także w dni pochmurne.

Jakieś szepty, stąpania, pogłosy
i już nie wiesz, po której stronie...
Tęcza ‒ obłok nieustannie krążący
z kryształów żyrandoli ‒ pieśni ‒ modlitw.

Potęga wiary zbudowała
tu wspaniałe świątynie.
Cichą modlitwą każdy buduje
świątynię w sobie.
Maryjo ‒ z chwili zwiastowania,
Maryjo ‒ z chwili Wieczernika
diamencie ufności, wiary i pokory,

ucz wiedzy najgłębszej w czasie
rozważań o Swej świętej drodze.

III

Co milczą w ten czas stare kamienie? 
Przyłóż linie swych dłoni do szorstkiej 
powierzchni ‒ głazów składanych pracą 
przez tyle pokoleń; obwiedź 
choć myślą kształty stworzone
przez tych, co nieśli tu przesłanie sztuki 
z natchnioną męką i uporem:

kamienie świątyń, portale, rzędy kolumn 
spiętrzenia kamienic, twarze pałaców, 
którymi Florencja Północy się szczyci 
i barwnie opowiada swe dzieje;

idź na oślep w ich mroczne milczenie, 
bo dotyk może uczy mądrej wierności, 
a kamień jakże cierpliwym jest nauczycielem

* * *
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A tam na Łyczakowie w deszczu i pomroce 
posągów i krzyży na wzgórzach spiętrzenie –

ogarnij całe święte sobą objęty ciszą, 
lecz jakąś inną przecież niż zwykle, 
bo pewno stamtąd widać więcej
i noc jak dzień jaśnieje.
Wsłuchaj się w ten bezmiar falujący
to wiatrem, to deszczem
to ‒ wielogłosym milczeniem. 

IV

W królewskiej kamienicy krużgankach
trwa misterium wieczerzy z dźwięków i śpiewu, 
chleba i wszystkich darów tej ziemi.
W winnicy pieśni tyle jest ustroni,
lotnych krajobrazów, tajemniczych ścieżek 
idących coraz dalej i dalej za horyzont,
‒ coraz wyżej.

Pośród tych krajobrazów, pośród 
tych ustroni wciąż Miły
szuka Ulubionej.

Ten dziedziniec stał się
kamienną studnią dla spragnionych 
pijących z bezmiaru nieba
harmonie.

Patrzą w salach z portretów królowie, 
lśni werniks ciemny, nieprzenikniony
i oczy tym wszystkim zadziwione.

Weź ten renesansowy psałterz, synu, Piotrze, 
wpisany na zawsze w księgę tej nocy,
niech w tobie ‒ gdziekolwiek będziesz ‒ 
swym czystym pięknem wraca
jak gwiazdy nad Lwowem
drży ‒ faluje ‒ i krąży.



7

V

Wiara sercem dotyka Tajemnicy,
zapala światło, które w mroku świeci.
Choć nie rozjaśni ono cieni wszystkich,
pozwala ufnie swoją drogą kroczyć.
Przenikasz, Panie, ciemnym blaskiem
wszystko i każdy proch znasz,
który tutaj krąży. Co niepojęte jest,
dla Ciebie widne. Co niemożliwe,
dla Ciebie możliwe. Szczęśliwy,
który ufność w Tobie kładzie, prostuje
swoje ścieżki, choćby jeszcze błądził.
A dzień zaczyna wciąż w nadziei.
Rozpacz go swą otchłanią nie pogrąży.

VI

Spływają z wielkich skrzydeł w locie, 
ze strun liry Geniusza
na dłoń Adama Mickiewicza kroplami 
deszczu i blasku chwile tej nocy,

a dłoń jest wyciągnięta ku miastu, 
ku wszystkim przechodniom, 
pielgrzymom zewsząd ciągnącym
i oto widzę, że tak się złożyło,
że od ponad wieku ta dłoń czeka 
na dłoń wzniesioną Papieża,
co opodal przemknie

‒ to mgnienie będzie jak bicie dzwonów
na śnieżnych szczytach ludzkości.

Opodal trwa pomnik Tarasa Szewczenki 
w podobnym geście ‒ tożsame gesty
jak symbol dwóch bliskich kultur,
dwóch bliskich języków ‒ co odbrzmiewały 
po stepach czasu jak lira bandurze ‒
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‒ to mgnienie – ten biały przelot – co będzie
i bicie dzwonów na szczytach ludzkości.

Jakiś oślepły żebrak gra na harmonii
i po zaułkach, jaskółczych galeriach balkonów 
Ave Maria echem się rozchodzi...

VII

Przez tyle wieków już królujesz,
prześliczna Gwiazdo Lwowa.
Rozświetlaj drogę tu każdemu,
pośród ciemności prowadź. 
Ciebie, Madonno, tu obrano
Królową Korony Polskiej.
Monarcha i lud złożył śluby, abyś
władała w sercach Swą czystością.
Ciebie, prześliczna Gwiazdo Lwowa,
lud całe wieki wiernie wielbi, 
bo jesteś ducha twierdzą
szczególnie dla skrzywdzonych.
Blask Twej korony będzie nadal
serca przedziwnie krzepił.

VIII

Któż pojmie do końca, że ten wielki,
przeczysty odblask w człowieku Światłości,
w prastarych świątyniach i na lwowskich brukach
będzie gościł, bowiem spełnił się więcej niż sen 
proroczy Słowackiego

i przyjdzie na wołanie ze śniegów Syberii, 
z podniebnych ścieżek Kaukazu,
ze stepów szumiących, z Wołynia, Pokucia, 
żyznego Podola, z miast i wsi tak wielu ‒

napełni swym głosem lwowskie zaułki: 
zadrżą znużone serca nagłym
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wybuchem radości.
Będą powtarzały to wieże wieżom, 
stare kamienie kamieniom,
ludzie ludziom i wieki wiekom,
jak świadczyć bez reszty
każdym oddechem, gestem, słowem
o tajemniczych głębiach Miłości.

IX

Śpiewajcie, serca, brzmijcie, dzwony,
radosny hymn o Bożej Mądrości.
Świt wstaje i rozjaśnia wieże świątyń,
dachy domów, podwórka i place,
puka do okien hymnem jasności.
Chwalcie Pana pod lwowskim niebem,
zanieście pieśni uwielbienia i pełne
zadziwienia mocą Bożej Opatrzności.
Chwalcie wiarą i chwalcie rozumem
dwoma skrzydłami unoszącymi w ten
bliski bezmiar, który jest Miłością.
Na zegarze wybiła godzina głębi niebios
przetartych blaskiem. Łaska Pana spływa
na wszystkich, którzy trwają w wierności.

X  

Gdy podpalono ojców wspólny dom
i ziemia się obozem wielkim stała,
błogosławieni, którzy serca ton
z błękitem nieba połączyli i wiarę
swoich przodków zachowali,
świetnością ich swe myśli napełniając.

Kiedy świątynie w stajnie, magazyny
zamieniono i podeptano święty Krzyż,
błogosławieni, którzy na kolanach
do Miłosierdzia wędrowali wzwyż.
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I lata szły łańcuchem w nowym Babilonie,
gdzie instrumenty na gałęziach zawieszono.
Spadały krwawe kartki z kalendarza,
gwizd lokomotyw dymił czarną pieśnią
wśród płaczu z białych krematoriów.
Huczały grozą megafony, lecz wśród
ciemności tlił się wierny płomień.

Oto nastaje dzień jak złota harfa Pana,
która strunami blasków czysto gra.
Nadzieja długich lat, która się spełnia,
lekkie dotknięcie – zasklepianie ran. 

XI

Panie, Ty widzisz, ile tu cierpienia,
gdzie tyle razy Krzyż Twój był zwalony
i nałożony tu na całe pokolenia
poprzez więzienia, wywózki, obozy.
Twój Krzyż tu zmienił się – w miliony.
Chryste, Ty byłeś wszakże razem z nimi
za grającymi na mrozie drutami.
I byłeś pośród trwóg każdej katowni,
z wieloma razem srogo biczowany.

Miarę takich męczarni tylko Ty ogarniasz,
przekuwasz ją w miarę Swojej miłości.
Bo krzyż każdego w chwałę się przemienia.
Wieczne zbawienie ‒ nagrodą wierności.

A teraz Lwów i krąg tej świętej ziemi
ze snów koszmarnych wolno się przebudza,
już gasną gwiazdy, przedświt nadchodzi –

XII

Na strunach światła wstaje dzień,
lecz ułożenie pieśni do każdego należy.
Jak tworzyć ją z myśli, czynów i słów,
wśród drżenia słonecznych promieni?
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Różne są tony, które wciąż przychodzą
i – niepojęte tchnienia z wysokości,
lecz pieśń ta najwspanialsza tutaj jest,
kiedy przenika ją dar błękitnej miłości.

Bo to z Betlejem jakby łagodnego wiatru
wiew, który tchnie w liście drzewa.
A ono budzi się i nagle szepcze – gra –
i coraz pełniej całym sobą śpiewa.
Oto nadchodzi już słowiański Dawid,
który obdarza glob pieśnią od Miłości.
Przenika serca i przemienia twarze,
w wielu rozprasza nagle ciemności.

Oto nadchodzi już słowiański Dawid,
serca połączą bliskie sobie narody.
I Słowo pójdzie aż na krańce Wschodu
dalej – dalej i dalej – … 

W zaułku ormiańskim już świtu miękkie
przypływy przenikają pokłady półmroku, 
kiedy po bramach jeszcze ioletowe ciemności;

już wykwitają mglistym blaskiem szyby, 
wychylają się zarysy kamienic, gzymsy, 
zaułki, podwórka i bramy –

Lwów wynurza się z mroku Atlantydy 
w całym swym pięknie i okazałości 
jak perła najwspanialsza w koronie 
natchnionej pracy pokoleń,
błogosławiona stolica trzech metropolii.

Już otwierają się drzwi ‒ ktoś wychodzi, 
mija gołębie siedzące na ławce – nagły
trzepot ‒ i już ich nie ma ‒ kiedy 
jeszcze się wznoszą na dnie oka 
poblaskiem istnienia w locie
czy tylko trzepotem w duszy –



Za rogiem ktoś miotłą brzozową zmiata
śmieci i proch codzienności,
lecz każdym zamachem dotyka
też odblask gęstniejący. 

Rozwijają się wciąż płatki nieprzeniknione 
rzuconej miastu ‒ ziemi ‒ niebu ‒
tej niewidzialnej złotej róży, która płonie

––––––––––

Bije wolno zegar ratusza,
biją wszystkie zegary zbudzone, 
biją serca narodów ‒ milionów – 
czekające ‒ wzru-szo-ne – – –   

24/25 VI 2001

OBJAŚNIENIA OGÓLNE 
DO POEMATU JEDNEJ NOCY

Dziesięć lat po wizycie w Lubaczowie Ojciec Święty Jan Paweł II podjął trud 
upragnionej pielgrzymki na Ukrainę. Była to Jego dziewięćdziesiąta czwarta zagra-
niczna podróż. Wizyta ta, po panowaniu przez dziesiątki lat na tym obszarze ateizmu, 
przyczyniła się bez wątpienia do odrodzenia i ożywienia życia religijnego, a także 
do umocnienia młodej państwowości Ukrainy i zbliżenia jej do Zachodu. Wołanie 
Ojca Świętego „Trwajcie w jedności” skierowane do Ukraińców i wszystkich miesz-
kańców – dziś jakże stało się szczególnie aktualne… Do wizyty przygotowywał się 
cały kraj, ale głównie zachodnie tereny Ukrainy. Na trasie pielgrzymki Ojca Świętego 
znalazł się najpierw Kijów, gdzie Papież przebywał od 23 do 25 czerwca, i zaraz 
wyruszył do Lwowa. Ksiądz kardynał Marian Jaworski, witając dostojnego Gościa na 
lwowskim Hipodromie w obecności kilkuset tysięcy wiernych, powiedział: „Witamy 
Ciebie z głęboką czcią i wdzięcznością, bo w ostatnich latach doświadczyliśmy, czym 
jest posługa Głowy Kościoła powszechnego dla kościołów lokalnych. To dzięki Tobie, 
to dzięki Stolicy Apostolskiej zostały wskrzeszone struktury lokalne na Ukrainie 
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i mianowani pasterze. Nie byłoby tego, gdyby nie Urząd Piotrowy. (…) Przybywasz, 
Ojcze Święty, aby wzbogacić nasz Kościół lwowski szczególnym darem beaty ikacji 
Sługi Bożego arcybiskupa, metropolity lwowskiego Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmun-
ta Gorazdowskiego, kapłana naszej archidiecezji i założyciela Zgromadzenia Sióstr 
św. Józefa. Zapalasz nowe światła, aby wskazywały nam drogę życia w Chrystusie. 
Jakże prawdziwa jest Opatrzność Boża w życiu naszego Kościoła”.

Poemat jednej nocy jest poetyckim zapisem i relacją z czasu oczekiwania i przy-
bycia Ojca Świętego do Lwowa, nocy poprzedzającej wszystkie dalsze wydarzenia 
z tym związane; tej szczególnej atmosfery poruszenia serc i umysłów wszystkich 
mieszkańców prastarego miasta i przybywających zewsząd pielgrzymów.

Cz. II „W prastarej matce łacińskich kościołów”
 
Budowę świątyni łacińskiej we Lwowie (dziś bazylika archikatedralna pw. Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Panny) rozpoczęto za czasów Kazimierza Wielkiego 
w 1370 roku. Projekt świątyni jest autorstwa architekta miejskiego Piotra Stechera. 
Prace przy sklepieniach prezbiterium ukończono w 1404 roku, a nawę zasklepiono 
w 1474 roku. Świątynia została poświęcona w roku 1405 przez biskupa przemyskiego 
Janinę, a po przeniesieniu stolicy biskupiej przez biskupa Jakuba Strzemię z Halicza 
do Lwowa w 1412 roku zyskała rangę katedry.

Przed pielgrzymką do Lwowa Ojca Świętego Jana Pawła II w latach 1999–2000 
wnętrze katedry zostało poddane gruntownej restauracji przez polskich i ukraińskich 
konserwatorów zabytków. Zostało odnowione wówczas prezbiterium, wielki ołtarz, 
zakrystia oraz kaplica św. Józefa. 25 czerwca 2001 roku w czasie swojej pielgrzymki 
papież Jan Paweł II odwiedził archikatedrę i modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej 
Łaskawej. Dziś ten fakt upamiętnia tablica znajdująca się przed wejściem do katedry.

Cz. II „Żyjąc a nie żyjąc w sobie”

Jest to nieco zmody ikowany cytat z poematu Noc ciemna św. Jana od Krzyża, 
z IV części tego poematu Żyję nie żyjąc w sobie (Vivo sin vivir en mi). W przekładzie 
z hiszpańskiego pióra O. Bernarda Smyraka OCD początek IV części tego poematu 
brzmi: „Żyję nie żyjąc w sobie / Nadziei skrzydła rozwieram / Umieram bo nie umie-
ram. / Ja już nie żyję w sobie / Bez Boga żyć nie mogę!”. Tytuł poematu Noc ciemna 
Mistyczny Doktor uzupełnił wyjaśnieniem: „Strofy, w których dusza wyraża radość 
z osiągnięcia wysokiego stanu doskonałości, jakim jest zjednoczenie z Bogiem, po 
przebyciu drogi wyrzeczenia duchowego”. Karol Wojtyła od lat szkolnych spotkał się 
w Wadowicach z duchowością karmelitańską, która była Mu szczególnie droga i bliska 
przez całe życie. W okresie okupacji w Krakowie zetknął się z prostym człowiekiem 
świeckim, Janem Tyranowskim, krawcem z zawodu, wnikliwym znawcą i miłośnikiem 
myśli św. Jana od Krzyża. To właśnie on wręczył młodemu Karolowi pisma Doktora 
Mistycznego i skierował jego myśl na tematy religijne. Później przedmiotem rozprawy 
naukowej ks. Karola Wojtyły, napisanej w Rzymie w Angelicum i uwieńczonej egza-
minem doktorskim 14 VI 1948 roku stała się doktryna religijna św. Jana od Krzyża, 
a temat pracy brzmiał: Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża.
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Cz. IV „W królewskiej kamienicy krużgankach / trwa misterium…”

Tak zwana „kamienica królewska” znajduje się w rynku starego miasta we Lwowie. 
Została zaprojektowana przez Piotra Barbona (niektórzy widzą tu raczej rękę jego 
ucznia, Pawła Rzymianina), wyróżnia się włoskim dziedzińcem arkadowym, trzypię-
trowym, wzorowanym na rozwiązaniach wawelskich. Zbudowana przez zamożnego 
kupca wołoskiego Konstantego Korniakta, pochodzenia greckiego z Krety, zmieniała 
kilkakrotnie właścicieli. W roku 1640 dom kupili rodzice późniejszego króla – Jakub 
i Teo ila Sobiescy. Później Jan III Sobieski, który często przybywał do Lwowa, w roku 
1678 nakazał przebudowę swej kamienicy, tak by mogła spełniać funkcję o icjalnej 
lwowskiej rezydencji króla. W kamienicy tej odbywały się słynne uczty i audiencje. 
W roku 1686 król przyjmował w niej posłów moskiewskich czekających na za-
przysiężenie „wiecznego pokoju” (tzw. Traktat Grzymułtowskiego). Od 1908 roku 
w kamienicy królewskiej we Lwowie działało (po odkupieniu gmachu od Andrzeja 
Lubomirskiego) Muzeum Narodowe im. Jana III.

Wieczorem i nocą, gdy do Lwowa przybył papież Jan Paweł II, w mieście wypeł-
nione były wszystkie świątynie, zapełnione place, szły ulicami kolejne pielgrzymki. 
Podejmowano często spontanicznie szereg różnych inicjatyw kulturalnych o cha-
rakterze religijnym. Na wypełnionym po brzegi dziedzińcu kamienicy królewskiej 
trwało wielogodzinne spotkanie modlitewno-muzyczne, na którym wystąpił szereg 
znakomitych zespołów z kilku krajów. Śpiewali: „Linnamusikud” z Tallina, „Słudzy 
Pieśni” z Wilna, „Bractwo Lutni z Dworu na Wysokiej” spod Krakowa, „Cech Lirni-
ków i Kobziarzy” z Kijowa, „Cantus Animae” z Drohobycza. „Bractwo Lutni z Dworu 
na Wysokiej” zaprezentowało psalmy Mikołaja Gomułki w przekładzie z łaciny Jana 
Kochanowskiego. Stąd w tym fragmencie poematu zwrot „renesansowy psałterz”.

Cz. VI „Spływają z wielkich skrzydeł w locie / na dłoń Adama Mickiewicza / kro-
plami deszczu…”

Wspaniały pomnik Adama Mickiewicza na placu jego imienia w centrum Lwowa 
został wzniesiony w 1904 roku według projektu Tadeusza Popiela. Odlewy elementów 
brązowych wykonała wiedeńska fabryka T. Serpeka, elementy granitowe (kamieniołom 
w Boveno pod Mediolanem) wykonała irma kamieniarska ze Lwowa kierowana przez 
Wiktorię Schimser. Pomnik przedstawia wieszcza ze wzniesioną lekko prawą dłonią, 
a nad nim skrzydlatego Geniusza podającego mu lirę. Wysoka, kamienna kolumna 
o którą oparty jest poeta, zakończona jest złoconą latarnią.

 
Cz. VI „Opodal trwa pomnik Tarasa Szewczenki / w podobnym geście”

Monumentalny pomnik narodowego wieszcza Ukrainy i artysty Tarasa Szewczenki 
został odsłonięty 24 sierpnia 1992 roku. Usytuowany jest w centrum Lwowa na Pro-
spekcie Swobody, dawnych Wałach Hetmańskich, w niewielkiej odległości od pomnika 
Adama Mickiewicza. Przedstawia sylwetkę romantycznego poety ze wzniesioną dłonią. 
W 1996 roku wykonany został dodatkowo 12-metrowy dekoracyjny słup o umownej 
nazwie „Fala odrodzenia narodowego” z alegorycznymi płaskorzeźbami, mieszczący 



się za igurą poety. Autorami pomnika byli rzeźbiarze Andrij i Wołodymyr Suchorscy 
oraz architekci Jurij Dyba i Jurij Kromej.

Cz. X „…wśród płaczu z białych krematoriów”

„Białymi krematoriami” nazwano wagony w pociągach, którymi była wywożona 
ludność Rzeczypospolitej ze wschodnich terenów państwa zajętych po 17 września 
1939 roku przez Rosję Sowiecką, która na mocy tajnego traktatu Ribbentrop-Mołotow 
zagrabiła 53% powierzchni przedwojennej Polski. NKWD zorganizowało cztery wiel-
kie deportacje, których zasadniczym celem była bezwzględna depolonizacja Kresów 
Wschodnich. Pierwsza przebiegała w wyjątkowo trudnych warunkach atmosferycz-
nych w dniach 8‒10 lutego 1940 roku przy panujących wówczas 25‒40-stopniowych 
mrozach. Wywożono wówczas całe rodziny osadników wojskowych, służby leśnej, 
urzędników państwowych, nauczycieli, harcerzy, kolejarzy, rodziny żołnierskie i innych. 
W czasie trwającej często wiele tygodni podróży tysiące osób zamarzało, szczegól-
nie dzieci i starcy. Nie można było ich godnie pochować, bo pociągi prawie się nie 
zatrzymywały. Wyrzucano więc zwłoki na pobocza, w śnieg. Zesłańców kierowano 
głównie na Syberię do wyniszczającej zdrowie pracy w tajdze, osiedlano ich w osa-
dach o charakterze łagrowym. Istniał tam przymus pracy i zakaz opuszczania obozu. 
Druga deportacja przebiegała w dniach 12‒15 kwietnia 1940 r., trzecia na przełomie 
czerwca i lipca 1940 r., a czwarta, która nie została w pełni zrealizowana z powodu 
ataku niemieckiego na Rosję, w czerwcu 1941 roku. Większość historyków ocenia, 
że w deportacjach wywieziono w głąb Rosji Sowieckiej około miliona dwustu tysięcy 
obywateli polskich. Wszyscy deportowani zostawiali w chwili wywózki także dorobek 
całego życia, wszystko co posiadali. Mogli w podróż zabrać jedynie niezbędne rzeczy.
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