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Krzysztof Tomasz Witczak

Uniwersytet £ódzki
WschódZachód Szko³a Wy¿sza im. Henryka Jówiaka w £odzi

KSI¥¯Ê STODORAÑSKI TÊGOMIR
 PRÓBA REHABILITACJI
1. Ksi¹¿ê Têgomir jako zdrajca sprawy niepodleg³oci Stodoran
Zdarza³o siê w historiografii niejednokrotnie, ¿e jaka postaæ historyczna
by³a deprecjonowana i opisywana w najczarniejszych barwach na podstawie
jednego tylko i to negatywnie usposobionego ród³a. Tak te¿ rzecz siê mia³a
z ksiêciem stodorañskim Têgomirem, o którym kronikarz saski Widukind,
opisuj¹cy trudne pocz¹tki jego panowania, przekazuje kilka zaledwie drugorzêdnych faktów. Relacja Widukinda okaza³a siê wystarczaj¹ca do tego, by
przykleiæ Têgomirowi ³atkê niemal najpodlejszej postaci w dziejach ca³ego
Po³abia. Po pierwsze, mia³ to byæ ³ajdak i sprzedawczyk na ¿o³dzie margrabiego Gerona. Po drugie, cz³owiek d¹¿¹cy po trupach do w³adzy. Po trzecie, zdrajca sprawy niepodleg³oci Stodoran. Akt oskar¿enia zosta³, jak widaæ, sporz¹dzony z ca³¹ surowoci¹ i nie zawiera ¿adnych aspektów ³agodz¹cych. I choæ sprawa wydaje siê, przynajmniej na pierwszy rzut oka, beznadziejna, to jednak podejmê siê obrony oskar¿onego ksiêcia Têgomira.
2. Ksiêstwo stodorañskie na pocz¹tku X stulecia
Niewiele wiemy na temat ksiêstwa stodorañskiego w IX w. Materia³,
jakim rozporz¹dzamy, jest ubogi, a doniesienia ograniczaj¹ siê do bardzo
ogólnych i pozbawionych szczegó³ów sformu³owañ. Istnienie jednak federacji
plemiennej Hobolan-Stodoran jest potwierdzone przez dokument karoliñski
zw. Geografem Bawarskim, którego pierwsza redakcja powsta³a  jak to
dowodzi³em gdzieindziej1  w latach 930933 (zapewne przy okazji podzia³u
pañstwa karoliñskiego w roku 931).
1 K. T. Witczak, Dwa studia nad Geografem Bawarskim, Roczniki Historyczne, LIX,
1993, s. 517.
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Dopiero w latach dwudziestych X stulecia ród³a arabskie i ³aciñskie
potwierdzaj¹ istnienie osobnego ksiêstwa stodorañskiego na obszarze rodkowego Po³abia. Mówi nam o tym przede wszystkim relacja autora arabskiego
al-Masudiego o S³owianach, zawarta w jego dziele zatytu³owanym górnolotnie Z³ote ³¹ki i kopalnie drogocennych klejnotów z 946 r. Relacja ta, odnosz¹ca siê do lat 922928, wymienia czterech samodzielnych w³adców s³owiañskich: nieznanego sk¹din¹d Boles³awica (Basqlabiè) u Stodoran (Ostotrana)
czyli Hobolan, Wac³awa (Waniè-slaf) u Dudlebów czeskich (Dulaba), Henryka
I Ptasznika (Girana) u Niemców (Namd¿in) oraz Ratimira u Mienian (Manabin) czyli S³owian nadmeñskich (znad rzeki Men). Dane relacji wskazuj¹, ¿e
powsta³a ona za panowania Wac³awa czeskiego (921929) oraz Henryka I
Ptasznika (919936). Za termin ostateczny musimy uznaæ podbój Brenny
(póniejszy Brandenburg), stolicy Stodoran-Hobolan, przez wojska króla niemieckiego, po którym uprowadzono ksiêcia stodorañskiego wraz z rodzin¹
i umieszczono ich jako zak³adników na dworze saskim, twierdzê za obsadzono za³og¹ niemieck¹. Kronikarz saski Widukind, jedyny zreszt¹ informator
o tej wyprawie, nie podaje dok³adnej daty, ale kontekst dzia³añ Henryka I
Ptasznika wskazuje na pón¹ jesieñ 928 r. lub wczesn¹ zimê 929 r. (Widukind I, cap. 35: Tali lege ac disciplina cum cives assuefaceret, repente irruit
super Sclavos qui dicuntur Hevelli et multis eis proeliis fatigans, demum hieme
asperrima castris super glaciem positis cepit urbem quae dicitur Brennaburg
fame ferro frigore). Z relacji Widukinda wynika, ¿e wyprawa wojenna Henryka I by³a d³uga i uci¹¿liwa, co nale¿y t³umaczyæ nieprzystêpnoci¹ terytorium zamieszka³ego przez Stodoran-Hobolan. Dopiero mróz, który zestali³
b³otniste drogi, a nastêpnie g³ód i d³u¿sze oblê¿enie Brenny zmusi³y w³adcê
Stodoran do poddania siê2. Niewymieniony z imienia ksi¹¿ê Stodoran (ale
bez w¹tpienia identyczny z Boles³awicem z relacji al-Masudiego) zosta³ wraz
z rodzin¹ uprowadzony do niewoli, Brenna opanowana przez za³ogê niemieck¹, a ca³y kraj zmuszony zapewne do p³acenia trybutu.
3. W jaki sposób Têgomir osi¹gn¹³ w³adzê
w ksiêstwie stodorañskim?
Sytuacja zmieni³a siê dopiero wraz z wybuchem pierwszego powstania
s³owiañskiego w 936 roku. S³owianie po³abscy zrzucili okowy poddañstwa,
wykorzystuj¹c trudn¹ sytuacjê Niemiec po mierci Henryka I Ptasznika. Syn
i nastêpca poprzedniego Otton I zw. Wielkim musia³ bowiem pokonaæ opozycjê wewnêtrzn¹ i odeprzeæ dwa najazdy wêgierskie na pañstwo niemieckie
z lat 937 i 938. W tej sytuacji S³owianie po³abscy, nêkaj¹cy ziemie nieprzyjacielskie ogniem i mieczem, osi¹gnêli znacz¹ce sukcesy. Desygnowany w 937 r.
na stanowisko legata Marchii Wschodniej komes Gero na pró¿no usi³owa³
zdobyæ Brennê (póniejszy Brandenburg) i opanowaæ po³o¿ony w strategicz2

G. Labuda, Fragmenty z dziejów S³owiañszczyzny zachodniej, t. I, Poznañ 1960, s. 253.
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nym punkcie kraj Stodoran, bez którego z³amanie oporu S³owian, zw³aszcza
Wieletów, by³o niemo¿liwe. Margrabia Gero wykorzysta³ jednak wszelkie dostêpne rodki, by st³umiæ wojenne zapa³y S³owian po³abskich. Widukind podaje, ¿e zaprosi³ on do siebie na ucztê 30 naczelników plemiennych z terenu
Po³abia, których upiwszy winem wyr¿n¹³ bez litoci (Widukind II, cap. 20:
Ipse dolum dolo praeoccupans, convivio claro delibutos ac vino sepultos ad
triginta fere principum barbarorum una nocte extinxit). Nie mog¹c za pokonaæ oporu Stodoran, ani zbrojnie opanowaæ Brenny, stolicy i g³ównej twierdzy
ich kraju, krwio¿erczy margrabia Gero wpad³ na pomys³ wys³ania do nich
jakiego S³owianina o imieniu Têgomir (Tugumir), który za Henryka Ptasznika trafi³ do niewoli niemieckiej i tam przyj¹³ chrzest. Wedle prawa plemiennego by³ on dziedzicznym panem Hobolana i Brenny (Widukind II, cap. 21:
Fuit autem auidam Sclavus a rege Heinrico relictus, qui iure gentis paterna
successione dominus esset eorum qui dicuntur Heveldi, dictus Tugumir),
a zatem by³ synem owego ksiêcia Boles³awica, który rz¹dzi³ Brenn¹ przed
rokiem 928. Ów Têgomir przekupiony pieniêdzmi i ujêty rozmaitymi obietnicami przyrzek³ zdrad¹ opanowaæ Brennê, do której dotar³ podaj¹c siê za
zbiega. Rozpoznany przez swoich rodaków i przyjêty za pana, Têgomir szybko dokona³ tego, co obieca³. Wezwawszy bowiem do siebie nieznanego z imienia bratanka, ostatniego poza nim ¿yj¹cego przedstawiciela dynastii stodorañskiej, podstêpem go pochwyci³ i zabi³, gród za naczelny wraz z ca³¹
krain¹ odda³ w³adzy Ottona I. Pod wra¿eniem tego postêpku zdrady inne
ludy po³abskie a¿ po rzekê Odrê zgodzi³y siê na p³acenie trybutu (Widukind
II, cap. 21: Hic pecunia multa captus et maiori promissione persuasus professus est se prodere regionem. Unde quasi occulte elapsus venit in urbem quae
dicitur Brennaburg, a populo agnitus et ut dominus susceptus, in brevi quae
promisit implevit. Nam nepotem suum, qui ex omnibus principibus gentis
supererat, ad se invitans dolo captum interfecit urbemque cum omni regione
dictioni regiae tradidit. Quo facto omnes barbarae nationes usque in Oderam
fluvium simili modo tributis regalibus se subiugarunt).
Oto ca³y materia³ dowodowy, przejêty z kroniki mnicha korbejskiego
Widukinda, a przemawiaj¹cy jakoby za ciê¿kimi przewinami Têgomira.
Kronikarz nie mówi explicite, czy Têgomir po poddaniu siê królowi niemieckiemu utrzyma³ w swym rêku bezporedni¹ w³adzê w Brennie, czy te¿
przekaza³ j¹ niemieckiej administracji. Za pierwszym rozwi¹zaniem przemawia³by fakt, ¿e inne plemiona mia³y p³aciæ trybut podobnym sposobem co
Stodoranie, a przecie¿ nie otrzyma³y niemieckiej administracji3. Pañstwo
stodorañskie  konkluduje nastêpnie £owmiañski4  pozosta³o najwidoczniej
w rêku Tegomira, jak to przyjmowano w literaturze naukowej, jednak po jego
rych³ej mierci, bodaj bezpotomnej, objê³a zarz¹d administracja niemiecka
 nie póniej ni¿ w 948 r., kiedy powsta³y biskupstwa hawelbergskie i bran3 H. £owmiañski, Pocz¹tki Polski. Z dziejów S³owian w 1 tysi¹cleciu n.e., t. V, Warszawa
1973, s. 270.
4 Ibidem, s. 271.
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denburskie. W nekrologu klasztoru Möllenbeck (w Hesji) pod dniem 25 maja
(ale bez daty rocznej) odnotowana zosta³a mieræ ksiêcia Têgomira (Tugumir
dux), co pozwala wnosiæ, ¿e Têgomir umar³ jako chrzecijañski ksi¹¿ê Stodoran. Jednak dostêpne ród³a nie dostarczaj¹ nam ¿adnych wskazówek, które
pozwala³yby nam mówiæ o rych³ej czy bezpotomnej mierci tego¿ ksiêcia.
A¿ do dwunastego wieku mamy bowiem szereg wiadomoci o rz¹dz¹cej
w Brennie dynastii s³owiañskiej, spokrewnionej z mo¿nymi rodami saskimi,
dynastii wywodz¹cej siê niechybnie od Têgomira.
4. Koligacje dynastyczne Têgomira stodorañskiego
W swojej analizie £owmiañski nie uwzglêdnia koligacji Têgomira z dworem niemieckim ani sytuacji politycznej ksiêstwa stodorañskiego. Otton I,
zanim wst¹pi³ na tron niemiecki, ¿onaty by³ ze S³owiank¹ z rodu ksi¹¿êcego,
o której Widukind podaje: licet peregrina, nobili tamen erat genere procreata.
Z tego ma³¿eñstwa pochodzi³ najstarszy syn Ottona I  Wilhelm, póniejszy
biskup moguncki (od roku 954), co potwierdza inny kronikarz Thietmar
(II, c. 35, s. 99): et Wilhelmus de matre quamvis captiva et Sclavonica tamen
nobili. Przyjmuje siê obecnie, ¿e owa nieznana z imienia pierwsza ¿ona
Ottona I by³a siostr¹ (lub córk¹) Têgomira. Innymi s³owy, Otton I Wielki,
póniejszy król i cesarz niemiecki (936973), by³ szwagrem (lub ziêciem)
Têgomira i zapewne jego przyjacielem z czasów m³odoci.
Ciotk¹ za Têgomira, a siostr¹ jego ojca Boles³awica by³a Dragomira, od
ok. 906 r. ¿ona ksiêcia czeskiego Wratys³awa I. Jej synami byli dwaj kolejni
w³adcy Czech: Wac³aw I wiêty (921929) i Boles³aw I Srogi (929967).
Drugi z synów otrzyma³ swe imiê zapewne po k¹dzieli, podobnie jak Boles³aw I Chrobry zosta³ nazwany na czeæ swego dziadka (lub wuja) dziêki swej
matce Dobrawie pochodz¹cej z rodu Przemylidów. Ostatecznym zatem ród³em imienia Boles³awa by³ dwór stodorañski.
Wynika st¹d, ¿e Têgomir by³ blisko spokrewniony z dynasti¹ sask¹
i z Przemylidami, dwoma rodami panuj¹cymi odpowiednio w Niemczech i
Czechach. Nale¿y jednak uwydatniæ, ¿e dynastia stodorañska wchodzi³a te¿
w koligacje z nasz¹ piastowsk¹ rodzin¹ panuj¹c¹, m.in. trzeci¹ ¿on¹ Boles³awa Chrobrego by³a Emnilda, córka Dobromira i prawdopodobnie wnuczka
Têgomira. Jej synem by³ Mieszko II Lambert, od którego wywodzi³a siê ta
linia Piastów, która panowa³a w Polsce.
5. Sytuacja polityczna ksiêstwa stodorañskiego w po³owie X stulecia
Twierdzi siê w literaturze przedmiotu, ¿e Têgomir funkcjonowa³ jako
narzêdzie polityki Ottona I [...] i Gerona5, co niezupe³nie odpowiada prawdzie, a nawet j¹ przeinacza. Zauwa¿my bowiem, ¿e Têgomir maj¹cy prawo do
5 J. Strzelczyk, Tugomir, w: S³ownik staro¿ytnoci s³owiañskich. Encyklopedyczny zarys
kultury S³owian od czasów najdawniejszych do schy³ku, 1977, t. VI, z. 1, s. 199.
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tronu po ojcu, doszed³ do w³adzy w niecodziennej sytuacji. Jego pañstewko
znajduje siê pod silnymi wp³ywami Wieletów, którzy byli poganami i zwolennikami ustroju plemiennego, opartego na wspólnocie rodowej i instytucji
wiecu. Stanowili oni najwiêksze zagro¿enie dla ksiêcia chrzecijañskiego oraz
budowniczego ustroju pañstwowego. Ponadto dochodzi do tego s¹siedztwo
prê¿nych i agresywnych organizacji pañstwowych takich jak cesarstwo niemieckie, pañstwo polskie i pañstwo czeskie, chêtnie spogl¹daj¹cych na Po³abie jako na teren ekspansji terytorialnej. W tej sytuacji nale¿a³o szukaæ
takiego sojusznika, który móg³by zapewniæ wzglêdn¹ stabilizacjê pañstwa
stodorañskiego, a takim sprzymierzeñcem mog³o byæ przede wszystkim pañstwo niemieckie. Pañstwo polskie znajdowa³o siê jeszcze w fazie krystalizacji,
pañstwo czeskie Boles³awa I, choæ siêgaj¹ce na pó³nocy a¿ po l¹sk i po
górny bieg Bugu i Styru, a tak¿e czasowo penetruj¹ce po³udniow¹ czêæ
Po³abia by³o zbyt oddalone od Brenny, a najbli¿si terytorialnie Wieleci nie
tylko ¿e przeciwstawiali siê tendencjom organizacyjno-pañstwowym, ale te¿
stanowili najwiêksze zagro¿enie dla samodzielnego bytu pañstwa stodorañskiego. Sojusz z pañstwem niemieckim, choæ oparty na nierównych warunkach, by³ jedynym rozwi¹zaniem, a zatem oddanie siê Têgomira pod w³adzê
by³ego szwagra  Ottona I Wielkiego  stanowi dowód wysokiej m¹droci
politycznej nowego ksiêcia.
6. W jaki sposób utworzono biskupstwa w Hobolinie (Hawelbergu)
i w Brennie (Brandenburgu)?
Têgomir, wychowany  jak wiadomo  na dworze saskim, wydaje siê byæ
propagatorem chrzecijañstwa na Po³abiu i poza nim. Utworzenie w latach
946 i 948 nowych biskupstw w Hobolinie (Hawelbergu) i Brennie (Brandenbergu) pozostawa³o w gestii Ottona I, ale inicjatywa mog³a nale¿eæ do ksiêcia
hobolañsko-stodorañskiego Têgomira w³adaj¹cego oboma grodami. Nieobecnoæ Têgomira w przywileju fundacyjnym biskupstwa brandenburskiego jest
argumentem ex silentio i nie mo¿e byæ wyznacznikiem mierci tego ksiêcia.
Podobnie zastosowane przez Ottona I okrelenie Brenny jako naszej posiad³oci (praedium nostrum) nie stanowi ¿adnego dowodu, skoro kraj Stodoran zalicza³ siê do obszaru trybutarnego wystawcy dokumentu6. Z drugiej
strony, milczenie dobrze poinformowanego o sprawach czysto niemieckich
kronikarza Widukinda, mnicha z klasztoru w Korbei, o powstaniu wy¿ej
wymienionych biskupstw wiadczy³oby niedwuznacznie o tym, ¿e  w jego
mniemaniu  fundowano je na terytorium obcym, choæ zale¿nym trybutarnie,
tj. na terenie ksiêstwa stodorañskiego.
Stolica ksiêstwa, Brenna-Brandenburg, by³a obiektem drobiazgowych
prac archeologicznych i  jak podkrela Myliñski  znaleziska z obszaru
samego grodu, jak i podgrodzia dobitnie wiadcz¹ o zdecydowanie s³owiañ6

K. Myliñski, Polska wobec S³owian Po³abskich do koñca wieku XII, Lublin 1993, s. 10.
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skim charakterze osadnictwa. Podobnie przedstawia siê sprawa z innymi
grodami z obszaru plemiennego HobolanStodoran. Nadania dla nowo powsta³ych biskupstw nie wymagaj¹ uznania, ¿e miejscowa w³adza ksi¹¿êca
zosta³a usuniêta i zast¹piona niemieck¹ administracj¹. Rodzimi w³adcy mogli sprawowaæ rz¹dy obok niemieckich zarz¹dców grodowych, chocia¿by  jak
sugeruje Myliñski  celem ci¹gania na³o¿onych na ludnoæ wiadczeñ. Zgodzimy siê zatem z opini¹, ¿e informacje o dziesiêcinach i ewentualnej obecnoci wojskowej niemieckiej nie mog¹ przemawiaæ przeciw temu, ¿e w latach
szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych, nie mówi¹c ju¿ o wczeniejszych czasach,
ksi¹¿êta miejscowi mogli dzia³aæ w du¿ym stopniu samodzielnie, a tak¿e wchodziæ w porozumienie z innymi pañstwami s³owiañskimi7.
7. Dzia³alnoæ Têgomira na arenie miêdzynarodowej
Kontakty ksiêcia stodorañskiego nie ogranicza³y siê jednak do okolicznych pañstw, ale te¿ dotyczy³y odleglejszych terenów. Dokumentuje te kontakty list do króla Chazarów Józefa, napisany przez ¿ydowskiego lekarza,
uczonego i polityka, dzia³aj¹cego na dworze dwóch kolejnych kalifów Kordoby, pochodz¹cych z dynastii Ommajadów: Abd ar-Rahmana III (912961)
oraz jego nastêpcy al-Hakama II (961976). Autor listu  Abu-Jussuf Chasdaj
ibn Izaak ibn Ezra ibn Szaprut (ur. 915, zm. 970)  informuje bowiem
o poselstwie do kalifa Kordoby Abd ar-Rahmana III wys³anym przez jakiego króla S³owian, przy czym owi S³owianie figuruj¹ w licie pod nazw¹
Gebalim. Zarówno postaæ tajemniczego króla, jak i obszar jego panowania
zaliczano od dawna do nierozwi¹zanych zagadek8.
W swym licie Chasdaj, ¯yd z Kordoby, informuje, ¿e próbowa³ na pró¿no
nawi¹zaæ kontakt z Chazarami wyznaj¹cymi religiê moj¿eszow¹. Sytuacja
uleg³a zmianie dopiero wtedy, gdy na dwór Abd ar-Rahmana III, kalifa
Kordoby, przyby³o poselstwo od króla S³owian zwanych Gebalim, w sk³ad
którego wchodzi³o dwóch ¯ydów. Powiedzieli oni, ¿e s³yszeli o pañstwie ¿ydowskim na wschodzie, albowiem na dworze ich w³adcy przebywa pewien
stary ¯yd pochodz¹cy z Chazarii. Ofiarowali oni swe us³ugi Chasdajowi
i obiecali jego list przes³aæ do Chazarów za porednictwem ich króla. List ten
dotar³ poprzez Wêgry, Bizancjum i Bu³gariê do adresata, czyli w³adcy Chazarów Józefa.
Tak¿e ród³a arabskie podaj¹, ¿e w roku 953 przyby³o do Kordoby poselstwo jakiego króla S³owian o imieniu Duku. ród³a te s¹ ca³kowicie niezale¿ne od listu Chasdaja, napisanego po hebrajsku, poniewa¿ przytaczaj¹ one
imiê s³owiañskiego w³adcy i datê przybycia poselstwa. Informacje autorów
¿ydowskich i arabskich wzajemnie siê uzupe³niaj¹ i pozwalaj¹ na identyfika7
8

1910.

Ibidem, s. 38.
T. E. Modelski, Król Gebalim w licie Chasolaja. Studyum historyczne z X w., Lwów
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cjê w³adcy wysy³aj¹cego poselstwo. W innej rozprawce9 przedstawi³em now¹
interpretacjê zagadnienia zwi¹zanego z identyfikacj¹ króla Gebalim, dochodz¹c do nastêpuj¹cych konkluzji:
Po pierwsze, nomenklatura biblijna Gebalim, u¿yta w licie Chasdaja
ibn Szapruta do króla Chazarów Józefa, okrela jedno z plemion czy ludów
s³owiañskich, po³o¿onych na pó³noc od pañstwa wêgierskiego. Zapewne w³aciwa nazwa s³owiañska wykazywa³a bliskie podobieñstwo fonetyczne. Bior¹c
pod uwagê ten punkt widzenia, naj³atwiej skojarzyæ nomenklaturê Gebalim
z Hobolanami (Hawolanami, ³ac. Hevelli).
Po drugie, poselstwo króla S³owian zwanych bli¿ej Gebalim do kalifa
Kordoby Abd ar-Rahmana III, znane z listu Chasdaja, w pe³ni odpowiada
analogicznemu poselstwu S³owian od króla imieniem Duku, które wedle
niezale¿nych róde³ arabskich przyby³o na dwór kordobañski w 953 r.
Po trzecie, zarabizowane imiê w³adcy s³owiañskiego ³atwo daje siê uto¿samiæ z imieniem ksiêcia Hobolan Têgomira, a zw³aszcza z jego niemieck¹
wersj¹ Tugumir.
Sumuj¹c, sugerowana przeze mnie interpretacja bazuje na osobnej identyfikacji dwóch zasadniczych nazw Gebalim = Hobolanie oraz Duku
= Têgomir. Wzajemna zgodnoæ obu odczytów stawia tê interpretacjê ponad
wszystkie dotychczasowe próby identyfikacyjne, które nie potrafi³y zaproponowaæ satysfakcjonujacego rozwi¹zania dla podstawowych w danym kontekcie nomenklatur. Nie ulega zatem w¹tpliwoci, ¿e ksi¹¿ê hobolañski Têgomir (zwany po niemiecku Tugumir, po arabsku Duku) prowadzi³ niezale¿n¹
politykê zagraniczn¹, której jedynie drobne elementy znalaz³y odzwierciedlenie w materiale historycznym.
8. Têgomir jako sojusznik, przyjaciel i ojciec chrzestny Mieszka I
Têgomir jako w³adca chrzecijañski i w znacznej mierze samodzielny za
najwiêkszego wroga uwa¿a³ z pewnoci¹ pogañskich Wieletów, których antypañstwowe i antychrzecijañskie nastawienie by³o i jest czêsto podkrelane
w ród³ach i opracowaniach. Zatem Mieszko I, prowadz¹c na pocz¹tku lat
szeædziesi¹tych X w. zaciête walki z Wieletami, a zw³aszcza z ich wschodnim
9 K. T. Witczak, Król Gebalim w licie Chasolaja. Nowa interpretacja, Roczniki Historyczne 1994, LX, s. 519.
10 Wielecki charakter Wolinian zosta³ przekonuj¹co wykazany przez G. Labudê, który
opar³ siê g³ównie na ród³ach ³aciñskich. ród³a arabskie (Al-Masudi, Ibrahim ibn Jakub) pod
mianem Walinjana (Wolinianie) rozumiej¹ Wieletów, co odzwierciedla prapolski punkt widzenia. Najwidoczniej Pomorzanie i Polacy jako ich najbli¿si wschodni s¹siedzi uogólnili nazwê
ma³ego pogranicznego plemienia wieleckiego na ogó³ ludnoci wieleckiej. Podobnie nazwa drobnego peryferyjnego plemienia jaæwiêskiego znad rzeki Sliny da³a ludnoci prapolskiej asumpt
do okrelenia kraju jaæwiêskiego jako Selencji (Gall Anonim). Zob. G. Labuda, Wolinianie
 plemiê pomorskie czy wieleckie?, w: red. G. Labuda, S. Tabaczyñski, Studia nad etnogenez¹
S³owian i kultur¹ Europy wczesnoredniowiecznej, t. II, Wroc³aw  Warszawa  Kraków
 Gdañsk  £ód 1988, s. 6575.

14

Krzysztof Tomasz Witczak

od³amem czyli po³abskim plemieniem Wolinian10, sta³ siê naturalnym sprzymierzeñcem ksiêcia Stodoran. Ten ostatni móg³ byæ porednikiem przy nawi¹zywaniu pierwszych kontaktów polsko-niemieckich, a jednoczenie móg³ on
byæ ojcem chrzestnym Mieszka I w roku 965. Zauwa¿my bowiem, ¿e
w po³owie X stulecia spotykamy jedynie dwóch s³owiañskich w³adców chrzecijañskich, mianowicie Boles³awa I Srogiego, ksiêcia Czech w latach 936973,
oraz Têgomira, ksiêcia Stodoran. Obaj w latach szeædziesi¹tych X w. zawarli
porozumienie z Mieszkiem I. Jeli zatem pierwszy z nich (Boles³aw I Srogi)
zosta³ jego teciem, drugi z powodzeniem móg³ zostaæ ojcem chrzestnym.
Zauwa¿my bowiem, ¿e imiê chrzestne Mieszka I, wystêpuj¹ce w znanym
dokumencie Dagome iudex, mo¿na by odczytywaæ jako prapolski antroponim T¹gom (Dagome). A zatem chrzestne imiê Mieszko I by³oby skróconym
wariantem imienia s³owiañskiego *T¹gomiru¡11, równoznacznego czy wrêcz
identycznego z imieniem Têgomira.
Ta zbie¿noæ mog³aby byæ wyt³umaczona naj³atwiej, jelibymy przyjêli,
¿e Têgomir by³ ojcem chrzestnym Mieszka I. Tylko w takim wypadku Mieszko I móg³ uzyskaæ na chrzcie imiê s³owiañskie. Zacytujmy wypowied Jerzego
Dowiata, uwydatniaj¹c¹ istotne aspekty nazewnicze: Imiona przybierane
przez nowochrzczeñców bywa³y bowiem przewa¿nie zapo¿yczane od osób patronuj¹cych obrzêdowi, a wiêc od ojca chrzestnego lub od duchownego, który
chrztu udziela³12. W tym zatem przypadku dane historyczne wskazywa³yby
niedwuznacznie na ksiêcia s³owiañskiego Têgomira, a zarazem zgadza³aby siê
ca³kowicie z wnioskami wysnutymi na bazie onomastycznej. Ale mamy tu do
czynienia z sytuacj¹ odwrotn¹ i niezwyk³¹: osi¹gniêcia lingwistyczne otwieraj¹
nowe perspektywy dla dalszego pog³êbienia rozwijanych ostatnio badañ nad
stosunkami politycznymi polsko-po³abskimi w po³owie X wieku13.
Powo³anie biskupstwa misyjnego w Polsce (968), do czego upowa¿niony
by³ albo papie¿, albo cesarz niemiecki, zbiega siê czasowo z utworzeniem
przez Ottona I arcybiskupstwa magdeburskiego i ponowieniem w ramach tej
diecezji biskupstw hawelberskiego i brandenburskiego. Tu znów porednikiem móg³ byæ ksi¹¿ê stodorañski Têgomir.
Wreszcie obszar trybutarny Mieszka I a¿ po rzekê Wartê ³atwo wyt³umaczyæ, jeli przyjmiemy, ¿e Mieszko I lub jego poprzednik opanowa³ (przed
11 L. Czupkiewicz w pracy pt. A New Interpretation of the Etymology of Polands First
Rulers Name Dagome, Lingua Posnaniensis, XXX, 1987 (wyd. 1989), s. 7987, wskazuje, ¿e
grafem /a/ czêsto ukrywa nosówkê, i na bazie tej obserwacji czyta zapis Dagome jako Dêgoma /
D¹goma. Jednak¿e badacz ów nie bierze pod uwagê faktu, ¿e odczyt *T¹gomu
¡ (lub podobny)
da³by siê zaakceptowaæ bez problemu, bowiem wahanie t/d jest pospolite przy oddawaniu s³owiañskich fonemów zêbowych w przekazie autorów obcych, zw³aszcza niemieckich, por. choæby
zapis Ote w dokumencie Dagome iudex obok stereotypowego Oda (Thietmar). Stosunek formy
skróconej Dagome = *T¹gomu
¡ (pol. Têgom) do formacjipostawowej *T¹gomiru
¡ (pol. Têgomir) jest
w pe³ni analogiczny do relacji zachodz¹cej miêdzy postaci¹ *Radimu
¡ (tak brzmia³o s³owiañskie
imiê Radzima-Gaudentego, brata w. Wojciecha i pierwszego arcybiskupa gnienieñskiego)
a jego pe³n¹ wersj¹ *Radimiru¡ (pol. Radzimir).
12 J. Dowiat, Chrzest Polski, Warszawa 1961, s. 70.
13 K. Myliñski, op. cit.
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rokiem 948) kraj po³abskich Lubuszan, czyli obszar generalnie zwi¹zany
 z uwagi na uwarunkowania geograficzne i polityczne  z ksiêstwem stodorañskim. Po nawi¹zaniu przez ksiêcia polskiego (ok. 965 r.) przyjacielskich
stosunków z Têgomirem i Ottonem I, Mieszko by³ zmuszony przej¹æ na siebie
zobowi¹zania trybutarne ksiêcia Stodoran wobec cesarstwa, zobowi¹zania
ograniczone wy³¹cznie do ziemi lubuskiej14.
Wydaje siê, ¿e szereg faktów z najstarszych dziejów Polski i Po³abia
dobrze t³umaczy siê, jeli przyjmiemy, ¿e ksi¹¿ê stodorañski Têgomir by³
porednikiem w stosunkach polsko-niemieckich i jednoczenie ojcem chrzestnym Mieszka I. Wynika³oby st¹d, ¿e Têgomir ¿y³ jeszcze w 966 roku, a jego
potomkami byli zapewne ksi¹¿ê Przybys³aw, kleryk Ludolf oraz venerabilis
senior Dobromir, ojciec Emnildy, trzeciej ¿ony Boles³awa Chrobrego. Nie
zgadzamy siê tedy z opini¹ H. £owmiañskiego, ¿e Têgomira dotknê³a rych³a i bezpotomna mieræ wkrótce po objêciu w³adzy.
9. Rola dziejowa Têgomira
Wiele przemawia za tym, i¿ rola dziejowa Têgomira by³a o wiele doniolejsza ni¿ to siê zazwyczaj przyjmuje. Zdaniem Jerzego Strzelczyka odegra³
on pewn¹ rolê w procesie chrystianizacji swego ludu, ca³¹ dzia³alnoci¹
prowadz¹c do utrwalenia rz¹dów swej dynastii i zapewnienia jej wzglêdnej
samodzielnoci w ramach stosunku trybutarnego wobec pañstwa niemieckiego. Przetrwanie w³asnego ksiêstwa a¿ do po³owy XII w. zawdziêczali Stodoranie w niema³ym stopniu dzia³alnoci Têgomira15.
Oparte na jednostronnym przekazie mnicha saskiego Widukinda (lib. II,
cap. 21) zaklasyfikowanie Têgomira jako zdrajcy sprawy niepodleg³oci Stodoran wydaje siê co najmniej opaczne, jako ¿e jego dzia³alnoæ jest w istocie
rzeczy analogiczna do dzia³alnoci Kazimierza Odnowiciela. Obaj dochodz¹
do w³adzy po okresie zawieruchy spowodowanym ruchami ludowo-pogañskimi,
obaj korzystaj¹ z pomocy niemieckiej (finansowej i wojskowej), obaj uznaj¹
trybutarn¹ zale¿noæ wobec pañstwa niemieckiego, obaj konsoliduj¹ kraj poprzez eliminacjê konkurentów do w³adzy, obaj buduj¹ (b¹d odbudowuj¹) strukturê kocieln¹, obaj staraj¹ siê wprowadziæ swój kraj na arenê miêdzynarodow¹,
obaj mog¹ pochwaliæ siê podobnymi sukcesami. Jeli zatem Kazimierz Odnowiciel ma jak najlepsze notowania u mediewistów, to doprawdy dziwiæ siê nale¿y,
¿e dotychczasowa historiografia nie zaliczy³a ksiêcia stodorañskiego Têgomira do grona wybitnych w³adców s³owiañskich wczesnego redniowiecza.
Na koniec podkrelmy raz jeszcze istotn¹ dla Polski (acz dotychczas
ignorowan¹) rolê Têgomira nie tylko jako ojca chrzestnego Mieszka I, ale te¿
porednika w kontaktach polsko-(stodorañsko-)niemieckich, by zdaæ sobie
sprawê z rangi odrodzonego w roku 940 ksiêstwa stodorañskiego z Têgomirem na czele (940  ok. 970).
14
15

Zob. G. Labuda, Studia nad pocz¹tkami pañstwa polskiego, t. I, Poznañ 1987, s. 157 i n.
J. Strzelczyk, op. cit., s. 199.
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10. S³owa koñcowe obrony
Mam nadziejê, ¿e materia³ dowodowy, który przedstawi³em powy¿ej, oka¿e siê wystarczaj¹cy do rehabilitacji ksiêcia hobolañskiego Têgomira, którego
kontrowersyjna postaæ z pewnoci¹ wyrasta³a ponad przeciêtnoæ, a którego
przezornoæ i rozwaga polityczna umo¿liwi³a przetrwanie ksiêstwa stodorañskiego a¿ do po³owy XII w. Niechaj bezstronny czytelnik mej rozprawki sam
oceni, czy ksi¹¿ê Têgomir, którego imiê otrzyma³ zapewne na chrzcie (965)
nasz pierwszy historyczny w³adca Mieszko I, powinien byæ zrehabilitowany,
czy te¿ opinia o nim jako zdrajcy, mordercy i sprzedawczyku powinna nadal
figurowaæ w opracowaniach historycznych.
Có¿ doprawdy zarzuca siê ksiêciu Têgomirowi? ¯e skorzysta³ z pomocy
pieniê¿nej i militarnej, zaproponowanej przez Niemców dla osi¹gniêcia
i utrwalenia (nale¿nej mu) w³adzy, ¿e sta³ siê trybutariuszem pañstwa niemieckiego. Ale¿ to pospolity sposób postêpowania w trudnym okresie. Nie
inaczej czyni³ w roku 1032 Mieszko II Lambert, wypêdzony z kraju przez
brata Bezpryma, nie inaczej Kazimierz Odnowiciel w roku 1039, wkraczaj¹c
na czele najemnych oddzia³ów niemieckich do Polski. A przecie¿ nikt nie
czyni im z tego powodu zarzutów. Mieszko II i jego syn w zamian za tê pomoc
musieli uznaæ sw¹ podleg³oæ wobec cesarza niemieckiego i regularnie p³aciæ
stosowne powinnoci trybutarne.
Zarzucano Têgomirowi, ¿e kaza³ zamordowaæ swego krewnego. A przecie¿ to nic innego jak walka z konkurencj¹. Ksi¹¿ê ruski Jarope³k zabi³
dwóch rodzonych braci Gleba i Borysa, ich dzielnice zagarn¹³, a brata przyrodniego W³odzimierza Wielkiego wygna³, a gdy ten ostatni z pomoc¹ waresk¹ odzyska³ w³adzê w Nowogrodzie i Kijowie kaza³ zabiæ wyrodnego brata
pod b³ahym zarzutem. Synowie ksiêcia czeskiego Boles³awa II na tyle skutecznie siê mordowali, olepiali i kastrowali (nie unikn¹³ kastracji i nasz
Mieszko II), ¿e dynastia Przemylidów omal nie wygas³a. Jedynym wnukiem
Boles³awa II Pobo¿nego  i to zrodzonym z nieprawego ³o¿a  by³ Brzetys³aw I,
który w roku 1038 najecha³ Polskê i wywióz³ do Czech relikwie w. Wojciecha. Podobnie czynili te¿ w³adcy polscy: Boles³aw Chrobry wypêdzi³ z kraju
swych ma³oletnich braci i macochê, a ich zwolenników olepi³ (992). Mieszko II
pozby³ siê najpierw Bezpryma (zabity w 1031), potem za swych przymusowych wspó³rz¹dców  rodzonego brata Ottona (1033) i bratanka Dytryka.
Kazimierz Odnowiciel zg³adzi³ pretendenta do tronu Mas³awa (1046), W³adys³aw Herman wygna³ brata Boles³awa II mia³ego (1079), a póniej przyczyni³ siê do mierci jego syna Mieszka. Boles³aw III Krzywousty pokona³
i olepi³ swego przyrodniego brata Zbigniewa (1106). Przyk³adów takich mo¿na mno¿yæ. Wspó³czesny Têgomirowi margrabia Geron wyr¿n¹³ bez litoci 30
naczelników s³owiañskich, zaproszonych na ucztê (936). Wszystkie te czyny
niewiele maj¹ wspólnego z etyk¹, ale pokazuj¹ czarno na bia³ym, ¿e postêpowanie Têgomira nie wyró¿nia³o siê niczym szczególnym w pojêciu ludzi mu
wspó³czesnych.
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Postawiono zarzut Têgomirowi, ¿e zdradzi³ sprawê niepodleg³oci Stodoran. Ale przecie¿ ksiêstwo Stodoran nie by³o w stanie samodzielnie siê utrzymaæ w s¹siedztwie takich potêg, jak Wieleci, cesarstwo niemieckie, pañstwo
polskie czy Czechy. Nale¿a³o wybraæ jakiego sojusznika i Têgomir opar³ sw¹
w³adzê na cis³ej wspó³pracy z Ottonem I Wielkim (oraz z Mieszkiem I),
a zap³at¹ za pomoc i opiekê sta³a siê  rzecz jasna  zale¿noæ trybutarna.
Ale w takim samym stosunku trybutarnym znajdowa³y siê o wiele potê¿niejsze organizacje pañstwowe, np. ksiêstwo czeskie, obodrzyckie czy pañstwo
polskie (np. za panowania Kazimierza Odnowiciela 10391058). Sojusz przeciwko Wieletom (polsko-stodorañsko-niemiecki) przetrwa³ do koñca X w.
Przysz³oæ pokaza³a, ¿e decyzje Têgomira, ksiêcia stodorañskiego, by³y dalekowzroczne i s³uszne, a jego polityka w pe³ni racjonalna.
SUMMARY
The present author discusses the achievements of Tugumir (Pol. Têgomir),
a Christian duke of the Stodorans (Havelians) ca. 940  ca. 970, attempting to
deliver an unbiased evaluation of Tugumirs political involvement. Tugumir seems to
be one of the most outstanding figures in the history of the Polabian Slavs. In 966 he
became the godfather of Mesco I (Pol. Mieszko), the first historical duke of the
Polans (ca. 960992).
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PRAWO KOCIELNE W CZECHACH
I NA MORAWACH W REDNIOWIECZU
I. Prolog: Podstawy za³o¿enia do koñca XII wieku
Kap³an: powinien kierowaæ siê statutami obowi¹zuj¹cymi w swej diecezji, musia³ doradzaæ wiernym w sprawach nie tylko zwi¹zanych z religi¹, ale
i w sprawach praktyczno-prawnych. W Kociele istnia³a co do prawa podobna
ró¿norodnoæ, jak w krajach kieruj¹cych sie prawem zwyczajowym. Budowa
pierwotnej organizacji kocielnej na Wielkich Morawach ³¹czy siê z osob¹ w.
Metodego biskupa panoñsko-morawskiego. Pierwszym zbiorem praw reguluj¹cym stosunki kocielne na obszarze Moraw by³ Nomocanon. Przek³ad na
jêzyk s³owiañski jest dzie³em nowym, ró¿ni¹cym siê od Synagogi Jana Scholastyka i ca³ej wschodniej tradycji1. Pierwiastki rzymskiego prawa kanonicznego s¹ widoczne w krótszej redakcji kodeksu cywilnego Zakon sudnym ljudom. Zawiera postanowienia o prawie azylu w kocio³ach, o ma³¿eñstwie
chrzecijañskim i o przestêpstwach p³ciowych2. Najstarsze lady stosowania
czy nawet propagacji chrzecijañskich zasad prawnych w ksiêstwie czeskim
odnosz¹ siê (oprócz spraw organizacyjnych) do instytucji ma³¿eñstwa, jak
w skierowanym do biskupa Wojciecha edykcie Boles³awa II z 992 r., gdzie
1 Nomokánon, in: Magnae Moraviae Fontes Historici, IV. Leges  textus iuridici, supplementa, edd. D. Bartoòková, K. Haderka, L. Havlík, J. Ludvíkovský, J. Vaica, R. Veèerka, Brno
1971, s. 205206, 210211. Por. V. Vanìèek, Pronikání øímského a kanonického práva na území
dnešního Èeskoslovenska od 2. pol. 9. století do 1. pol. 14. století, Právnìhistorické studie 12,
1966, s. 28.
2 L. Havlík, Zakon sudnyj ljudem (Soudní zákoník pro lid), in: Almanach Velká Morava,
Brno 1965, s. 102103; J. Vaica, K otázce pùvodu Zakona sudného ljudem, Slavia 30, 1961,
s. 7, 9, 1214. Por. M. Boháèek, Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren, Ius
Romanum Medii Aevi V/11, Mediolani 1975, s. 10; V. Vanìèek, Pronikání øímského a kanonického práva, s. 27.
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stanowi siê, jak nale¿y postêpowaæ secundum statuta canonum, lub w Dekretach ksiêcia Brzetys³awa I, og³oszonych nad grobem w. Wojciecha
w Gnienie 1039 r. Rozporz¹dzenia Boles³awa II i Brzetys³awa I dowodz¹, ¿e
w epoce, gdy wszelkie ustawodawstwo w pañstwie nale¿a³o do ksiêcia; prawo
kocielne by³o z nim cile powi¹zane3.
Wyrany lad na charakterze administracji Kocio³a na ziemiach czeskich zostawi³ biskup o³omuniecki Jenryk Zdík (11261150). W osobie J. Zdíka
³¹czy³a siê pobo¿noæ z d¹¿eniem do zreformowania administracji diecezji;
swoj¹ dzia³alnoci¹ po³o¿y³ podwaliny pod emancypacjê Kocio³a morawskiego spod w³adzy wieckiej, ustanawiaj¹c arcydiakonaty, instytucjê obdarzon¹
kompetencj¹ wizytacji po³¹czon¹ z s¹downictwem nad duchowieñstwem
i wieckimi. Pozwala mu na to przywilej immunitetu zdobyty w 1144 r. od
ksiêcia W³adys³awa I, wyjmuj¹cy ludzi Kocio³a o³omunieckiego z kompetencji urzêdów ksi¹¿êcych4. Biskup Henryk znacznie przyczyni³ siê do upowszechnienia dokumentu na pimie5. W czasie rz¹dów Zdíka przy kociele
diecezjalnym rozwinê³o dzia³alnoæ skryptorium, w którym powsta³y zachowane do dzi rêkopisy z opisami dzie³ Burcharda Wormijskiego i Iwona
z Chartres. Do najznakomitszych klejnotów biblioteki kolegiaty o³omunieckiej nale¿y rêkopis sign. CO 202: Liber conciliorum et collecta Purcardi XIII
librorum. Trzy czêci dzie³a zawieraj¹ postanowienia proceduralne odbywania s¹dów synodalnych, kanony soborów i obszerny tekst bêd¹cy osobliw¹
redakcj¹ Dekretu biskupa Wormacji Burcharda (9651025) w trzynastu ksiêgach. Czêæ z pierwotnych dwudziestu ksi¹g Dekretu pominiêto, a z innych
sporz¹dzono wyci¹g; dodano inne rozdzia³y. Drugim wa¿nym rêkopisem sporz¹dzonym w skryptorium H. Zdíka jest sign. CO 205 Tripartitum Iwona
z Chartres (10401116). O³omuniecka biblioteka kolegiacka zalicza siê do
tych nielicznych bibliotek europejskich, w których zachowa³a siê Tripartita
Iwona. Przepisy liturgiczne mieszcz¹ siê w rêkopisie sign. CO 135: tzw.
Ordines Romanae ecclesiae; okrelaj¹ one sposoby wykonywania podstawowych
3

H. Jireèek, Právnický ivot v Èechách a na Moravì v tisícileté dobì od konce IX. do konce
XIX. století, Praha  Brno 1903, s. 8-9; F. Hrubý, Církevní zøízení v Èechách a na Moravì od X.
do konce XIII. století a jeho pomìr ke státu, Èeský èasopis historický 22, 1916, s. 3739, 44;
V. Vanìèek, Pronikání øímského a kanonického práva, s. 29; J. Kejø, Pronikání kanonického
práva do støedovìkého èeského státu, Revue církevního práva 8, 1997, 3, s. 138; J. Kejø,
K rozíøení kanonistických rukopisù v èeských zemích, in: Sacri canones servandi sunt. Ius
canonicum et status ecclesiae saeculis XIIIXV, red. P. Krafl, Praha 2008, s. 363, przyp. 3.
4 F. Hrubý, Církevní zøízení, s. 267269; K. Krofta, Kurie a církevní správa zemí èeských
v dobì pøedhusitské, Èeský èasopis historický 10, 1904, s. 128; V. Medek, Osudy, s. 5064;
J. Janák, Z. Hledíková, Dìjiny správy v èeských zemích do roku 1945, Praha 1989, s. 208209;
J. Kadlec, Pøehled èeských církevních dìjin, I., Øím 1987, I., s. 114115, 118119; J. Kúøil,
Olomoucký biskup Jindøich Zdík, dizertace KThF, Praha  Litomìøice 1968.
5 J. Bistøický, Studien zum Urkunden- Brief und Handschriftenwesen des Bischofs Heinrich Zdík von Olmütz, Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 26,
1980, s. 135158; J. Bistøický, Písemnosti olomouckého biskupa Jindøicha Zdíka, Sborník
archivních prací 23, 1983, s. 3274; J. Bistøický, Zdíkovy listiny, Èeský èasopis historický 96,
1998, s. 292306.
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obrzêdów kocielnych, takich jak chrzest, msza, ordynacja itp.6 Sam H. Zdík
opracowa³ rytua³ wiêcenia kleru7. Odbywania s¹dów synodalnych w Czechach i na Morawach nie dowiedziono8.
II. Koció³ i w³adza wiecka w XIIIXV w.
Przes³anki rozwoju prawa kocielnego9
Droga do rozwoju. Szczyt. Rola i znaczenie prawa kanonicznego ma bezporedni zwi¹zek z pozycj¹ Kocio³a w spo³eczeñstwie, wynika ze stosunku
miêdzy Kocio³em i w³adzami wieckimi. Statuty ksiêcia Konrada Oty
z koñca XII w. okrelaj¹ pobo¿nych mê¿ów posiadaj¹cych przywileje
z nadania ksi¹¿¹t, i kleryków, którzy kieruj¹ siê prawem kanonicznym. Wyrazem zmienonej pozycji biskupa od pocz¹tku XIII w. by³a gwarancja w³adcy,
uznania wymogu kanonicznego wyboru biskupa tylko przez kolegiatê katedraln¹ (dla O³omuñca  z roku 1207). W³adca jednak nadal wywiera³ naciski
na wybory, wyznaczaj¹c osoby na biskupa10. Wielkie znaczenie dla emancypacji Kocio³a w naszym kraju mia³a walka prowadzona miêdzy królem Przemys³em I i praskim biskupem Andrzejem. W usi³owaniach Andrzeja mo¿na
zauwa¿yæ bezporedni wp³yw kurii papieskiej na program reform i zwyciêstwo
z cesarstwem. Zdobycze z lat 12211222 (immunitet dóbr kocielnych i egzempcja kleru) wchodzi³y w ¿ycie praktycznie przez ca³y wiek XIII, a czêciowo nawet w XIV stuleciu11. Uregulowanie stosunków miêdzy fundatorem
6 M. Boháèek, Nejstarí právnické rukopisy v olomoucké kapitulní knihovnì, Sborník
Krajského vlastivìdného muzea v Olomouci, B IV 19561958, s. 327337; M. Flodr, Skriptorium olomoucké, Praha 1960, s. 6676, 120124, 128, 244254; J. Kejø, Prameny a literatura
kanonického práva ve støedovìkých soupisech knihoven v èeských zemích, Studie o rukopisech
24, 1985, s. 2223; E.-D. Hehl, Gemeinsame Rechts- und Kirchenrechtsvorstellungen, in: Europas Mitte um 1000, II., red. Alfried Wieczorek, Hans-Martin Hinz, Stuttgart 2000, s. 854856;
E.-D. Hehl, Spoleèné právní a církevnìprávní pøedstavy, in: Støed Evropy okolo roku 1000.
Pøíruèka a katalog k výstavì, red. A. Wieczorek, H.M. Hinz, Praha 2002, s. 305.
7 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, I., ed. G. Friedrich, Pragae 1904,
nr. 163, s. 168169. B. Zlámal, Pøíruèka èeských církevních dìjin, II. Doba románské katolicity
(1000-1200), Olomouc 2006, s. 136-138.
8 E. Ott, Beiträge zur Receptionsgeschichte des römisch-canonischen Processes in der
böhmischen Ländern, Leipzig 1879, s. 14, przyp. 20; V. Novotný, Èeské dìjiny, I., 3, Praha 1928,
s. 405409 a Z. Fiala, Správa a postavení církve v Èechách od poèátku 13. do poloviny 14. století,
Sborník historický 3, 1955, s. 78, pozn. 76. Por. M. Boháèek, Nejstarí právnické rukopisy,
s. 331, 333-334.
9 Zob. P. Krafl, Konfliktní souití, symbióza a partnerství. Církev a stát v Èechách a na
Moravì v 10.-15. století, in: Koció³ i pañstwo. W dziejach, ród³ach i studiach nad przesz³oci¹,
red. Marek Stawski, Warszawa 2008, s. 107124.
10 Z. Hledíková, K otázkám vztahu duchovní a svìtské moci v Èechách ve druhé polovinì
14. století, Èeskoslovenský èasopis historický 24, 1976, s. 252; K. Krofta, Kurie, ÈÈH 12, 1906,
s. 717; Z. Fiala, Správa, s. 6668.
11 J. emlièka, Spor Pøemysla Otakara I. s praským biskupem Ondøejem, Èeskoslovenský èasopis historický 29, 1981, s. 704730; J. emlièka, Pøemysl Otakar I. Panovník, stát
a èesk spoleènost na prahu vrcholného feudalismu, Praha 1990,s. 214239; J. emlièka, Poèátky
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i Kocio³em przynios³o prawo patronatu. Jego wprowadzenie by³o powolne,
dopiero od po³owy XIV w. by³o w pe³ni respektowane tak¿e w dobrach szlacheckich. Mianowanie wszystkich posiadaczy beneficjów przez ordynariusza
umo¿liwi³o wprowadzenie samodzielnej administracji kocielnej, nadzór nad
klerem diecezji, wykorzystanie jurysdykcji na poziomie archidiakonatu. Uaktywni³y siê s¹dy kocielne12. Na styku interesów pañstwa i Kocio³a by³o
powo³anie samodzielnej organizacji kocielnej. Logiczn¹ konsekwencj¹ tego
by³o d¹¿enie w³adcy do ustanowienia metropolii kocielnej w kraju oraz przekazanie opanowanego terytorium pod jurysdykcjê g³owy Kocio³a krajowego.
Po nieudanych próbach Przemys³a Otokara I, jak równie¿ Przemys³a Otokara II za³o¿enia metropolii kocielnej na terytorium pañstwa czeskiego13, cel
ten osi¹gn¹³ Karol IV. Nie uda³o siê jednak podporz¹dkowaæ Kocio³a
w ca³ym pañstwie (wyj¹tkiem by³ l¹sk i £u¿yce)14. Mianowanie praskiego
arcybiskupa sta³ym legatem papieskim dla diecezji w Mini, Bambergu
i Ratyzbonie (1365), zainicjowane przez Karola IV, da³o szansê na zapewnienie kocielnoprawnego wp³ywu czeskiego metropolity przynajmniej w przypadku £u¿yc, Cheb oraz czeskich lenn w Saksonii i Bawarii15. Stopniowo
wywalczona egzempcja s¹dowa doprowadzi³a do podporz¹dkowania wszystkich duchownych s¹dom kocielnym i do pe³nego uwolnienia spod wp³ywów
s¹dów wieckich. Osób przynale¿¹cych do Kocio³a nie wolno by³o pozywaæ
do ¿adnego s¹du wieckiego. Koció³ wymaga³ od duchownych ¿¹daj¹cych
korzystania z privilegia fori, aby odró¿nieniali siê od laików ubraniem kap³añskim i tonsur¹ (postanowienie statutów og³oszonych na praskich synodach
w latach 1349, 1353, 1355 i 1361 oraz na synodzie wyszkowskim z 1413 r.)16.
Èech královských 11981253. Promìna státu a spoleènosti, Praha 2002, s. 121129; V. Vanìèek,
Základy právního postavení kláterù a kláterního velkostatku ve starém èeském státì (12.-15.
stol.), I., Praha 1933, s. 713; K. Krofta, Kurie, ÈÈH 10, 1904, s. 256270; Z. Fiala, Správa,
s. 6465, 7073; E. Ott, Pùsobení práva církevního na rozvoj øízení soudního vùbec a v zemích
èeských zvlá, Právník 16, 1877, s. 145.
12 J. Schlenz, Das Kirchenpatronat in Böhmen. Beiträge zu seiner Geschichte und Rechtsentwicklung, Prag 1928, s. 32167; Z. Hledíková, K otázkám vztahu, s. 251.
13 J. Goll, Pøemysla Otakara II. druhá køíová výprava a plán povýiti biskupství olomoucké na arcibiskupství, Èasopis Matice moravské 15, 1891, s. 102109; W. Urban, Nieudane
starania Przemysla Ottokara II o metropoliê czesk¹ na tle jego rz¹dów i krzy¿ackiej polityki,
Nasza przesz³oæ 6, 1957, s. 311325; V. Vaníèek, Velké dìjiny zemí koruny èeské, II., Praha
 Litomyl 2000, s. 98; III., Praha  Litomyl 2002, s. 114115.
14 T. Silnicki, Dzieje i ustrój kociola katolickiego na l¹sku do koñca w. XIV, Warszawa
1953, s. 260264; G. Schmidt, Die Bistumspolitik Karls IV. bis zur Kaiserkrönung 1355, in:
Karl IV. Politik und Ideologie im 14. Jahrhundert, red. E. Engel, Weimar 1982, s. 7980;
Z. Kaczmarczyk, Monarchia Kazimierza Wielkiego. Organizacja kocio³a, sztuka i nauka, Poznañ 1947, s. 5456; K. Dola, Dzieje kociola na l¹sku, I., Opole 1996, s. 72. Zob. te¿
Z. Hledíková, Die Prager Erzbischöfe als ständige päpstliche Legaten, Beiträge zur Geschichte
des Bistums Regensburg 6, 1972, s. 223, przyp. 7.
15 Z. Hledíková, Die Prager Erzbischöfe, s. 227228.
16 J. Polc, Kapitoly z církevního ivota Èech podle pøedhusitského zákonodárství, in:
Praské arcibiskupství 13441994, red. Z. Hledíková, J.V. Polc, Praha 1994, s. 3940, 4344;
P. Krafl, Vykovská synodální statuta (1413), Právnìhistorické studie 35, 2000, s. 74.
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Najwiêksze znaczenie osi¹gnê³o prawo kanoniczne i s¹downictwo kocielne
w Czechach i na Morawach w drugiej po³owie XIV w. i na pocz¹tku wieku
XV17. Mimo to w okresie przedhusyckim nie zawsze postêpowano wed³ug
prawa kanonicznego. Na przyk³ad tylko w nielicznych dyspozycjach maj¹tkiem Kocio³a (sprzeda¿e, zastawy) ¿¹dano zgody papie¿a, co sprzyja³o sekularyzacji. Niektóre sprawy dotycz¹ce maj¹tku kocielnego ju¿ w okresie
przedhusyckim by³y rozpatrywane przed s¹dem ziemskim18.
Okres pohusycki. Olbrzymi prze³om przynios³a rewolucja husycka. Du¿e
znaczenie spraw religijnych w okresie pohusyckim ³¹czy³o siê z ich rozpatrywaniem na sejmach ziemskich, do których przeniesiono rozwi¹zywanie podstawowych problemów religijnych, natomiast w kompetencji w³adz kocielnych pozosta³a tylko zwyk³a administracja. Sprawy kocielne podlega³y decydyj¹cym wp³ywom stanów, które podporz¹dkowa³y sobie oba Kocio³y uznane, katolicki i utrakwistyczny. Laicyzacja, charakteryzuj¹ca okres po rewolucji husyckiej, oznacza zmniejszenie roli i znaczenia s¹dów kocielnych i prawa kocielnego. W wiadomoci spo³eczeñstwa dosz³o do podporz¹dkowania
kocielnego porz¹dku prawu ziemskiemu. Na sejmie w roku 1481 panowie
i rycerze og³osili prawa wieckich do sterowania ¿yciem religijnym utrakwistów i katolików. Ze strony szlachty ingerowano w udzielanie sakramentów,
dawniej nale¿¹ce wy³¹cznie do kompetencji Kocio³a i wyznaczonego przez
prawo kocielne. Wed³ug prywatnego prawa ziemskiego g³oszonego przez
Ctibora Tovaèovskiego z Cimburka (tzw. Tovaèovská kniha) ka¿dy proboszcz
by³ zobowi¹zany udzielaæ sakramentów bez ró¿nicy wyznania. Wyrazem upadaj¹cego wp³ywu s¹dów kocielnych na Morawach jest równie¿ gwa³towny
wzrost liczby pozwów od instytucji kocielnych do s¹du ziemskiego po ponownym otwarciu ksi¹g ziemskich s¹dowych (zemské desky) w latach 14361437
(tzn. po rewolucji husyckiej).
Spory ksiê¿y by³y powszechnie rozstrzygane przed s¹dem ziemskim. O³omuniecki biskup Tas z Boskovic w swoim dziele ustanawia, ¿e jeli ksiêdzu
dzieje siê krzywda ze strony osoby wieckiej, ma siê on zwróciæ do starosty
(zemský hejtman, capitaneus terrae) lub do panów. Jeliby jednak nie znalaz³ sprawiedliwoci, wtedy mo¿e wnieæ skargê do biskupa, który wyst¹pi do
starosty i panów z ¿¹daniem za³atwienia sprawy. W wypadku braku poprawy
Koció³ pozywa do s¹du kocielnego, a nawet rzuca kl¹twê. Czeski kodeks
ziemski z 1500 r. (tzw. Vladislavské zøízení zemské) ju¿ zupe³nie jednoznacznie przekazywa³ rozprawy w wieckich sprawach osób stanu duchownego do
s¹du ziemskiego. Viktorin Kornel ze Vehrd, autor znakomitego dzie³a
o czeskim prawie ziemskim (O právech, sudiech i o dskách zemì èeské knihy
17

J. Kejø, Pronikání kanonického práva, s. 146.
J. Èechura, Sekularizace církevních statkù v husitské revoluci a nìkteré aspekty ekonomického a sociálního vývoje v Èechách v dobì pozdního støedovìku, Husitský Tábor 9, 19861987,
s. 95; J. Èechura, K nìkterým aspektùm státní ideologie a sekularizaèních idejí v pøedhusitských
Èechách, Èasopis Národního muzea, øada historická, 155, 1986, 12, s. 31; T. Borovský,
Klátery, panovník a zakladatelé na støedovìké Moravì, Brno 2005, s. 191.
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devatery), mówi o prawie duchownym i o s¹dzie kocielnym jak o zjawisku
dawno minionym, zanik prawa kocielnego ³¹czy z absencj¹ arcybiskupa
i zmniejszeniem maj¹tku kocielnego19. Upadek znaczenia i wyegzekwowania prawa kocielnego w okresie od lat dwudziestych XV w. znajduje odbicie
równie¿ w zmniejszaniu sankcji w ustaleniach morawskich ustaw diecezjalnych. W porównaniu ze statutami pochodz¹cymi z okresu przedhusyckiego
tylko w ograniczonym stopniu stosuje siê sankcjê ekskomuniki20.
III. Prawodawstwo. Zbiory prawa kanonicznego
Kompetencje prawodawcze w Kociele nale¿a³y do papie¿a, legata papieskiego, metropolity i biskupa diecezjalnego. Wed³ug teorii konsyliaryzmu
w³adzê w Kociele mia³ równie¿ sobór powszechny. Konstytucji soborów powszechnych nie ma w archiwach i bibliotekach w Republice Czeskiej. Tylko
praska Biblioteka Narodowa przechowuje rêkopis z rubrykami IV soboru
laterañskiego21. Mo¿na jedynie spekulowaæ, czy teksty postanowieñ redniowiecznych soborów ekumenicznych by³y do dyspozycji biskupa w orodkach
administracyjnych diecezji22.
Dekret Gracjana. Pierwsz¹ wzmiank¹, do której odnosi siê wzmianka
o istnieniu Dekretu Gracjana na terenach ziem czeskich, jest informacja
kronikarza Vincenciusa, który by³ w roku 1159 wys³any przez biskupa Daniela do Bolonii pro emendis decretis23. redniowieczne spisy zbiorów bibliotek w Czechach i na Morawach notuj¹ obecnoæ Dekretu w 25 przypadkach.
Mia³y go biblioteki kapitu³ katedralnych, praskich kolegiów uniwersyteckich,
biblioteki klasztorów, w³acicielami byli równie¿ poszczególni pra³aci, a nawet plebanie24. Obecnie znajduje siê w Republice Czeskiej 11 rêkopisów
19

J. Macek, Víra a zbonost jagellonského vìku, Praha 2001, s. 103104, 192193;
F. Èáda, Zlomky ztraceného spisu olomouckého biskupa Tasa, Studie o rukopisech 12, 1973,
s. 13, 1922; J. Válka, Husitství na Moravì. Náboenská snáenlivost. Jan Amos Komenský, Brno
2005, s. 231235; T. Borovský, Klátery, s. 204205; J. Kejø, Dvì studie o husitském právnictví,
Rozpravy ÈSAV, øada spoleèenskovìdní, roè. 64, se. 5, Praha 1954, s. 19; M. Boháèek, Øímské
a kanonické právo v díle Vehrdovì, Právnìhistorické studie 7, 1961, s. 152, 154.
20 Por. P. Krafl, Moravské diecézní zákonodárství v druhé polovinì 15. století, in: XXVII.
mikulovské sympozium Vývoj církevní správy na Moravì, 9.-10. øíjna 2002, Brno 2003, s. 333;
P. Krafl, Moravská synodální statuta, s. 210.
21 Národní knihovna Praha, sign. XXIII.E.59. Constitutiones Concilii quarti Lateranensis
una cum Commentariis glossatorum, ed. A. García y García, Monumenta iuris canonici, series
A: Corpus glossatorum, vol. 2, Citta del Vaticano 1981, s. 132.
22 P. Krafl, Církevní právo v Èechách a na Moravì ve 13.-15. století, in: Sacri canones
servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, red. P. Krafl, Praha 2008, s. 99.
23 Por. E. Ott, Beiträge, s. 31; E. Ott, Pùsobení, s. 182; H. Jireèek, Právnický ivot, s. 14;
M. Boháèek, Einflüsse des römischen Rechts, s. 13; P. Landau, Kanones und Dekretalen. Beiträge
zur Geschichte der Quellen des kanonisches Rechts, Goldbach 1997, s. 415416; J. Kejø, Právní
kultura èeského støedovìku, Minulostí Západoèeského kraje 31, 1996, s. 725, s. 18; J. Kejø,
K rozíøení kanonistických rukopisù, s. 367.
24 J. Kejø, Prameny a literatura, s. 2426; P. Krafl, Církevní právo v Èechách a na Moravì,
s. 98.
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z tekstem Dekretu Gracjana, ale ¿adnego z nich nie mo¿na uto¿samiæ
z zapisami redniowiecznych katalogów. Szacuje siê, ¿e zachowane rêkopisy
to tylko 10% ich poprzedniej liczby25. Wiêkszoæ naszych rêkopisów Dekretu
Gracjana, mianowicie 8, jest bogato ozdobiona iluminacjami26. W redniowiecznych spisach s¹ liczne notatki o istnieniu komentarzy do Dekretu (summy,
aparaty) lub wersji krótkich i ekscerptów27.
Zbiory dekreta³ów papieskich. Masowemu wzrostowi liczby dekretaliów
papieskich towarzyszy³o wiele prób zebrania ich w zbiorach. Takich zbiorów
oznaczanych Compilationes antique w czeskich i morawskich bibliotekach
dochowa³o siê stosunkowo niewiele28. Wiêkszego rozpowszechniena doczeka³y siê zbiory Liber extra, Liber sextus oraz Clementinae. Najbardziej znanym
zbiorem dekrealiów w klasycznym okresie kanonistyki by³ zbiór Grzegorza
IX Liber extra29. W mniejszej liczbie ni¿ Liber extra zachowa³ siê w bibliotekach Liber sextus. Czêsto Liber sextus bywa w rêkopisie razem z Clementinami30. Przetrwa³y liczne tytu³y literatury kanonistycznej powiêcone ksiêgom
dekreta³ów, wytworzone na terenach Europy. Z literatury kanonicznej najliczniejsze s¹ dzie³a powiêcone Liber extra31. Dekreta³y Grzegorza IX niew¹tpliwie w nied³ugim czasie po zapocz¹tkowaniu dzia³alnoci wydzia³u prawa na uniwersytecie praskim sta³y siê przedmiotem nauki. Pierwszym profesorem, który w Pradze prowadzi³ wyk³ady dekreta³ów, by³ Bonsignore Bonsignori, sprowadzony z Bolonii na ¿yczenie Karola IV32. Z profesorów praskiego wydzia³u prawa komentarze do ksi¹g zostawi³ po sobie Bogus³aw z Krnova; za do ksiêgi czwartej dekreta³ów  Adam z Neetic33. Potrzeba ³atwiejszej orientacji w masie postanowieñ by³a podstaw¹ opracowañ licznych konkordancji do dekreta³ów34.
25

J. Kejø, Les manuscripts du Décret de Gratien dans les bibliothèques Tchécoslovaques,
Studia Gratiana 8, 1962, s. 13109; M. Boháèek, Literatura støedovìkých právních kol
v rukopisech kapitulní knihovny olomoucké, Rozpravy ÈSAV, øada spoleèenských vìd, roè. 70,
se. 7, Praha 1960, s. 3435. Por. J. Kejø, Pronikání kanonického práva, s. 141, 142.
26 Por. A. Melnikas, The Corpus of the Miniatures in the Manuscripts of Decretum Gratiani, I.-III., Studia Gratiana 16, Romae 1975; J. Kejø, Skrzicziek me fecit (K miniatuøe
v rukopisu Dekretu Gratianova v Knihovnì Metropolitní kapituly praské, sign. I. 1), in: Septuaginta
Paulo Spunar oblata (70+2), red. J. K. Kroupa, Praha 2000, s. 472482.
27 J. Kejø, Prameny a literatura, s. 2631; P. Krafl, Církevní právo v Èechách a na Moravì,
s. 9899.
28 J. Kejø, Prameny a literatura, s. 3132; M. Boháèek, Literatura støedovìkých právních
kol, s. 3841; P. Krafl, Církevní právo v Èechách a na Moravì, s. 100.
29 J. Kejø, Prameny a literatura, s. 3435; P. Krafl, Církevní právo v Èechách a na Moravì, s. 100.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 J. Kejø, Po stopách prvního profesora práv na Praské univerzitì, Studie o rukopisech
16, 1977, s. 312. Por. J. Kejø, Dìjiny praské Právnické univerzity, Praha 1995, s. 52.
33 J. Kejø, Kanonistické doplòky k soupisu rukopisù knihovny Metropolitní kapituly
praské, StR 21, 1982, s. 25, 29; J. Kejø, Prameny a literatura, s. 38; J. Kejø, Dìjiny praské
Právnické univerzity, s. 5253.
34 J. Kejø, Concordantia decretalium cum decretis Heømana z Prahy, Studie o rukopisech 13, 1974, s. 2934, s. 39, pozn. 37; M. vábenský, Neznámý kanonistický rukopis Heømana z Prahy, biskupa Varmijského, Studie o rukopisech 11, 1972, s. 177179.
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Statuty legackie. Wa¿nym rodkiem dla szerzenia nakazów prawa ogólnego, postanowieñ soborów ekumenicznych i zbiorów prawa kanonicznego
by³y statuty legatów papieskich. Statuty legackie z regu³y by³y publikowane na synodzie zwo³anym w tym celu dla jednej lub kilku prowincji kocielnych. Czêste odbywanie synodów legackich mówi o znaczeniu, jakie im Stolica papieska przypisywa³a. Liczne by³y synody legackie w drugiej po³owie
XIII i na pocz¹tku XIV w. Diecezje praska i o³omuniecka pod tym wzglêdem
niezbyt interesowa³y papie¿a i jego legatów. W omawianym okresie odby³y
siê tylko dwa synody legackie, których ustawy by³y obowi¹zkowe dla diecezji
praskiej i o³omunieckiej, przy czym ani jeden z nich nie odbywa³ siê na
terenie Czech lub Moraw. Chodzi³o tu o synody legatów papieskich Gwidona
i Jana Boccamazzo, kardyna³a-biskupa w Tusculum. Pierwszy odby³ siê
w Wiedniu w 1267 r. (dla diecezji praskiej)35, drugi w Würzburgu w 1287 r.
(dla diecezji praskiej i o³omunieckiej)36. W czeskich i morawskich bibliotekach jednak ¿aden opis tych statutów siê nie dochowa³. W ka¿dym kociele
katedralnym obowi¹zkowo musia³ siê znajdowaæ uwierzytelniony pieczêci¹
legata tekst statutów, istnia³ te¿ obowi¹zek odczytania statutów37. Po powstaniu praskiej prowincji kocielnej prawomocnoæ obydwóch wymienionych statutów legackich formalnie nie by³a odwo³ana. Za niewa¿ne nie uzna³
ich Arnoszt z Pardubic w swych statutach prowincjonalnych z 1349 r., czego
zreszt¹ bez uprawnienia legackiego lub specjalnego pozwolenia papie¿a wykonaæ nie móg³. Nie zrobili tego nastêpcy Arnoszta obdarzeni kompetencjami
sta³ego legata papieskiego (od roku 1365)38. Uprawnienia legata papieskiego
wykorzysta³ w zakresie prawodawstwa praski biskup Jan z Jentejnu. Na
najwa¿niejszym ze swoich synodów legackich w 1381 r. promulgowa³ dla
diecezji minienskiej, regensburskiej i bamberskiej statuty Arnoszta z Pardubic z 1349 r.39
Statuty prowincjonalne. Metropolita korzysta³ z prowincjonalnych statutów i nadawa³ prawa wa¿ne dla ca³ej prowincji. Na terenie diecezji praskiej
35 P. Johanek, Das Wiener Konzil von 1267, der Kardinallegat Guido und die Politik
Ottokars II. Pøemysl, Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich, Neue Folge, 4445,
19781979, s. 312. Edycja: J.D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio,
XXIII., Venetiis 1779, p. 1170 n; J.F. Schannat, J. Hartzheim, Concilia Germaniae, III., Coloniae Augustae Agrippinensium 1760, p. 632 n.
36 P. Krafl, Legátská statuta pro Polsko a provinciální statuta Hnìzdna do konce 15.
století, Sborník archivních prací 51, 2001, s. 402, 419420; P. Krafl, Legátské a provinciální
zákonodárství pro olomouckou diecézi od poloviny 13. století, Sborník archivních prací 53,
2003, s. 555, 571572. Edycja: F.X. Himmelstein, Synodicon Herbipolense. Geschichte und
Statuten der im Bisthum Würzburg gehaltenen Concilien und Dioecesansynoden, Würzburg
1855, s. 4260, nr 15.
37 F. X. Himmelstein, Synodicon Herbipolense, s. 47, 60.
38 P. Krafl, Legátské a provinciální zákonodárství pro olomouckou diecézi, s. 563.
39 Praské synody a koncily pøedhusitské doby, red. J.V. Polc, Z. Hledíková, Praha 2002,
s. 214; P. Krafl, Arnotova provinciální statuta z roku 1349  významná èeská právní památka,
in: Arnot z Pardubic (12971364). Osobnost  okruh  dìdictví. Postaæ  rodowisko  dziedzictwo, red. Lenka Bobková, Ryszard Gladkiewicz, Petr Vorel, Wroc³aw  Praha  Pardubice 2005,
s. 5964, s. 62.
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i o³omunieckiej a¿ do 1349 r. obowi¹zywa³y mogunckie statuty prowincjonalne, nastêpnie praskie statuty prowincjonalne40. Du¿e znaczenie maj¹
statuty prowincjonalne wydane 1310 r. w Moguncji przez arcybiskupa Piotra
z Aspeltu. Maj¹ one charakter kodyfikacji41. W nastêpstwie ustanowienia
praskiego biskupstwa w 1341 r.42 arcybiskupi mogunccy trac¹ równie¿
uprawnienia prawodawcze; w roku 1344 przeniesiono diecezjê o³omunieck¹
z mogunckiej prowincji kocielnej do nowej prowincji praskiej. Podobnie dzieje siê na Morawach. Wszelkie statuty prowincjonalne arcybiskupów mogunckich uniewa¿ni³a promulgacja kodyfikacji Arnoszta z Pardubic na synodzie prowincjonalnym z 1112 listopada 1349 r. Statuty mogunckie sta³y siê
ród³em i podstaw¹ dla wiêkszoci artyku³ów prowincjonalnych statutów Arnoszta, nowa kodyfikacja powsta³a w zasadzie jako racjonalizowany wyci¹g
z konstytucji mogunckich. Kodyfikacja ta, przez czesk¹ historiê prawa niedoceniona, zalicza siê do najwa¿niejszych zabytków czasów redniowiecza.
Przypuszcza siê, ¿e powsta³o oko³o tysi¹ca rêkopisów. Mia³a te¿ wp³yw na
prawodawstwo w pañstwach ociennych (polskie statuty prowincjonalne
z 1420 r., tzw. statuty p³ockie). Zachowa³a moc prawn¹ przez dwa stulecia,
we wszystkich prowincjach (praskiej, minieñskiej, regensburskiej i bamberskiej  jako statuty legackie.) Do naszych czasów przetrwa³o 87 rêkopisów,
b¹d fragmentów z opisem kodyfikacji Arnoszta43. Kolejne statuty prowincjonalne publikowali arcybiskupi na praskich synodach prowincjonalnych, odbywaj¹cych siê przewa¿nie w padzierniku44.
Statuty diecezjalne. Biskupi diecezjalni zaczêli korzystaæ ze swoich
uprawnieñ prawodawczych publikowaniem statutów diecezjalnych, zbioru
ogólniejszych ustanowieñ o charakterze normatywnym z moc¹ obowi¹zuj¹c¹
na terenie jednej diecezji, od po³owy XIII wieku. Przewa¿na czêæ statutów
diecezjalnych by³a promulgowana na synodzie diecezjalnym45. Pierwsze wyda³ Bruno z Schauenburga w 1253 r. (wyg³oszone poza synodem), najstarsze
morawskie statuty opublikowane na synodzie pochodz¹ z 1282 r. (og³osi³ je
40 P. Krafl, Legátské a provinciální zákonodárství, s. 551581; P. Krafl, Provincial and
Legatine Statutes of the Archbishops of Prague, Quaestiones Medii Aevi Novae 8, 2003, s. 289300.
41 J. F. Schannat, J. Hartzheim, Concilia Germaniae, IV., Coloniae Augustae Agrippinensium 1761, p. 174224. P. Krafl, Legátské a provinciální zákonodárství, s. 573574; J. Hefele,
Konziliengeschichte, VI., Freiburg im Breisgau 1890, s. 497503.
42 Z. Hledíková, Biskup Jan IV. z Draic (13011343), Praha 1992, s. 165.
43 Praské synody a koncily, s. 115164. P. Krafl, Arnotova provinciální statuta z roku
1349, s. 5963; P. Krafl, Provincial and Legatine Statutes, s. 292293; P. Krafl, Legátské
a provinciální zákonodárství, s. 556557, 567569, 574576; I. Hlaváèek, Kodikologisch-bibliotheksgeschichtliche Bemerkungen zu den Provinzialstatuten Ernsts von Pardubitz von 1349, in:
Partikularsynoden im späten Mittelalter, red. N. Kruppa, L. Zygner, Göttingen 2006, s. 331350.
44 P. Krafl, Provincial and Legatine Statutes, s. 293297, 300; P. Krafl, Legátské a provinciální zákonodárství, s. 557561, 569, 576580; P. Krafl, Církevní právo v Èechách a na Moravì,
s. 106, przyp. 229.
45 P. Krafl, Støedovìké diecézní synody v Èechách, na Moravì a ve Slezsku, Èasopis
Národního muzea, øada historická, 169, 2000, 12, s. 120; P. Krafl, Synody a statuta, s. 4758,
6675.
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biskup Dìtøich). Najstarsze praskie statuty wyda³ Jan IV z Draic na synodzie roku 1308. Wczeniej na synodach publikowali statuty diecezjalne biskupi o³omuniecki Bruno i praski Tobiász z Bechynì46. Do naszych czasów
¿aden nie przetrwa³. Kres publikowaniu statutów w diecezji praskiej po³o¿y³a rewolucja husycka, natomiast w o³omunieckiej nadal wydawano je do
koñca redniowiecza. Morawskie statuty diecezjalne, publikowane w trzydziestoletnich interwa³ach, nabieraj¹ ogólniejszego charakteru i reguluj¹
szerszy zakres problemowych kwestii. Praskie postanowienia synodalne, publikowane a¿ dwa razy w roku, w wiêkszej czêci siê dochowa³y w postaci
protoko³ów synodalnych (protocolum synodale)47.
Rozpowszechnienie statutów. Rozporz¹dzenia statutów legackich i prowincjonalnych XIII i pocz¹tku XIV w. ograniczaj¹ obowi¹zek posiadania tekstu statutów do kocio³ów katedralnych ewentualnie kolegiackich, gdzie ma
byæ dostêpny orygina³ uwierzytelniony pieczêci¹ wydawcy48. Statuty z XIII
i pierwszej po³owy XIV w. nie nakazuj¹ wszystkim proboszczom posiadania
odpisu49. Statuty z XIII w. znajduj¹ siê w kodeksach pergaminowych. Dlatego dzi rzadko mo¿na je znaleæ. Ograniczenie obowi¹zku posiadania tekstu
wa¿nej normy prawnej do g³ównej diecezji wi¹za³o siê z wysokim kosztem
i brakiem mo¿liwoci nabycia materia³u do pisania. Od drugiej po³owy XIV
i na pocz¹tku XV w. sytuacja siê zmienia. Czêsto powtarzany nakaz posiadania odpisu statutów skierowany do kleru parafialnego50 znajduje wyraz we
wzglêdnie wysokiej liczbie zachowanych kodeksów. Wiêkszoæ z nich jest ju¿
napisana na papierze. Z twórczoci¹ norm prawnych z regu³y cile siê wi¹za³o sprawozdanie stanu faktycznego Kocio³a. Narzêdziem by³a wizytacja
metropolity, biskupia i archidiakona51.
IV. S¹downictwo
Archidiakon, S¹dy biskupie. W Czechach i na Morawach nie powsta³y
samodzielne s¹dy arcydiakona. Statuty prowincjonalne Arnoszta z roku 1349
i morawskie statuty synodalne z roku 1318 przyznaj¹ archidiakonom prawo s¹dzenia w sprawach ma³¿eñstwa i lichwiarstwa52. S¹downictwo biskupie
46 P. Krafl, Synody a statuta, s. 7677, 125127, 213214; Praské synody a koncily, s. 17,
9599; P. Krafl, Neznámá synodální statuta olomoucké diecéze z roku 1282, in: Ad vitam et
honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi pøátelé a áci k pìtasedmdesátým narozeninám, red.
T. Borovský  L. Jan  M. Wihoda, Brno 2003, s. 101104.
47 P. Krafl, Støedovìké diecézní synody, s. 9, 13; P. Krafl, Synody a statuta, s. 58, 101102.
48 P. Krafl, Legátské a provinciální zákonodárství, s. 562563.
49 Praské synody a koncily, s. 96114; P. Krafl, Synody a statuta, s. 125171.
50 P. Krafl, Wybrane aspekty zycia synodalnego w diecezjach: praskiej, o³omunieckiej, wroc³awskiej i litomyskiej do koñca XV wieku. Porównanie, Sobótka 54, 1999, s. 477479; P. Krafl,
Synody a statuta, s. 8485; P. Krafl, Zur handschriftlichen Überlieferung und zum Gebrauch
der mittelalterlichen mährischen Diözesanstatuten, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 122, Kanonistische Abteilung 91, 2005, s. 418419.
51 P. Krafl, Církevní právo v Èechách a na Moravì, s. 107108.
52 Prahy 5, 1932, 2, s. 397, 416.
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na ziemiach czeskich reprezentuj¹ oficja³, wikariusz generalny i korektor
kleru. Pocz¹tki oficja³ów wi¹za³y siê z oddelegowaniem ksiêdza przez ordynariusza (sêdzia karny) do rozwi¹zania konkretnych spraw. Po raz pierwszy
pojawia siê oficja³ diecezji o³omunieckiej za biskupa Bruna z Schauenburku
(12451281), konkretnie w roku 1258, nastêpnie w latach 12671269. Dla
diecezji o³omunieckej typowe jest personalne po³¹czenie urzêdów oficja³a
i wikariusza generalnego (od 1387)53. W diecezji praskiej spotykamy siê
z oficja³em po raz pierwszy za biskupa Øehoøe z Valdeka (12961301). Jako sta³y
urz¹d dzia³a w Pradze oficjalat przynajmniej od czasu Mikuláa (13191326).
Dzia³alnoæ praskiego oficja³a polega³a na przes³uchaniu i rozs¹dzaniu sporów, prowadzeniu rozpraw s¹dowych, ustanawianiu zastêpców stron i za³atwianiu spraw zwi¹zanych z postêpowaniem s¹dowym. Do jego kompetencji
nale¿a³y niemal wy³¹cznie matrymonialia. Do roku 1379 mia³ w swej gestii
spory o beneficja parafialne54. W diecezji litomyskiej funkcjonowa³ urz¹d oficja³a przynajmniej od 1354 r.55 Odwo³ania od oficja³a kierowano do s¹du
metropolity; od roku 1344 do Moguncji (z diecezji praskiej w konsekwencji jej
egzempcji tylko do roku 1341), od roku 1344 do Pragi.
Wikariusz generalny pojawia siê po raz pierwszy w diecezji o³omunieckiej, konkretnie w latach 12581269, ponownie za w roku 131156. W Pradze
wikariat generalny konstytuuje siê za Arnoszta z Pardubic. Do roku 1358
mia³ tylko charakter zastêpczy; Arnoszt postanowi³ przekazaæ wikariuszom
generalnym szersze kompetencje na wypadek nieobecnoci arcybiskupa57.
W 1373 r. rozpoczêli prowadziæ akta s¹dowe, po roku 1379 przejmuj¹ od
53 B. Kubíèková, K poèátkùm praského oficialátu, s. 396398; Kateøina Válová, Curia
episcopalis Olomucensis v raném novovìku, Olomouc 2002, s. 1215; P. Elbel, Oficialát v olomoucké diecézi ve støedovìku (od poèátkù v 50. letech 13. století do 50. let 15. století), in: Sacri
canones servandi sunt, s. 326. 53 B. Kubíèková, K poèátkùm praského oficialátu, Sborník
pøíspìvkù k dìjinám hlavního mìsta
54 B. Kubíèková, K poèátkùm praského oficialátu, s. 398403, 411, 414415; Z. Hledíková,
Úøad generálních vikáøù praského arcibiskupa v dobì pøedhusitské, Praha 1971, s. 5455, 65;
Z. Hledíková, Nìkolik zlomkù soudních písemností z církevní praxe druhé poloviny 14. a poèátku
15. století, Táborský archiv 12, 20032004, s. 25; J.K. Vyskoèil, Arnot z Pardubic, Praha
1947, s. 327330.  Z. Hledíková, Z diplomatické praxe praského oficialátu ve druhé polovinì
14. století, Sborník archivních prací 22, 1972, s. 135162; Z. Hledíková, Das schriftliche
Vermächtnis der kirchlichen Gerichte in der mittelalterichen Prager Diözese, in: La diplomatica
dei documenti guidiziari, red. Giovanna Nicolaj, Citta del Vaticano 2004, s. 499520.
55 Z. Hledíková, Litomylské biskupství, in: Litomyl. Duchovní tváø èeského mìsta
(Sborník historických prací), Litomyl 1994, s. 40-41; Z. Hledíková, Úøad generálních vikáøù,
s. 13.
56 M. Kouøil, Der Olmützer Bischof Bruno von Schauenburg und der Deutsche Orden, in:
Acht Jahrhundert Deutschen Ordens in Einzelldarstellungen, red. Klemens Wieser, Bad Godesberg 1967, s. 147; J. Bistøický, Urkunden des Olmützer Generalvikariats in der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts, Folia diplomatica 1, 1971, s. 41; Z. Hledíková, Úøad generálních vikáøù,
s. 10, 1213.
57 Z. Hledíková, Úøad generálních vikáøù, s. 27-28; B. Kubíèková, K poèátkùm praského
oficialátu, s. 414415.
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oficja³ów spory o beneficja i prawo patronatu58. W diecezji praskiej powsta³
specyficzny urz¹d korektora kleru, sêdziego karnego dla duchowieñstwa
(nadzór nad ¿yciem i moralnoci¹). Urz¹d, nie maj¹cy analogii w s¹siednich
diecezjach Europy rodkowej, powo³a³ Arnoszt z Pardubic. Najstarsza
wzmianka o korektorze pochodzi z czasów przed rokiem 1357, gdy arcybiskupem by³ mianowany korektor (wy³¹cznie) dla archidiakonatu bechyòskiego.
Pocz¹tkowo praca korektora by³a powi¹zana z wizytacj¹. W latach osiemdziesi¹tych XIV w. przekszta³ci³ siê w sta³y urz¹d dla dieczji (dla miasta
i diecezji). Zarz¹dza³ wiêzieniem arcybiskupim i dba³ o morale duchownych59.
Obroñca praw. Inkwizycja. Papie¿ móg³ wyznaczyæ dla ochrony praw
konkretnej instytucji kocielnej sêdziego delegowanego. Liczba konserwatorów praw (iudex et conservator iurium et privilegiorum et libertatum) mianowanych przez papie¿a wzrasta w XIII w. Czêsto byli mianowani konserwatorowie poszczególnych zakonów lub klasztorów60. Obok inkwizycji biskupiej
pojawia siê inkwizycja papieska. Pocz¹tki sta³ej inkwizycji papieskiej datuj¹ siê od roku 1318, gdy inkwizytorem diecezji praskiej zosta³ dominikanin
Kolda z Koldic, a o³omunieckiej  minoryta Hartman61.
S¹downictwo uniwersyteckie. Rozwój s¹downictwa uniwersytetu praskiego by³ prowadzony pod znakiem stopniowej przemiany od postêpowania dyscyplinarnego po kocielne rygory prawne. Sformu³owanie autonomii uniwersytetu w aktach fundacyjnych papie¿a i króla znaczy³o uznanie jurysdykcji
rektora. Statuty z 1368 r. wypowiadaj¹ siê o regularnej jurisdykcji in causis
civilibus et iniuriarum. W pocz¹tkach uniwersytetu jurysdykcja rektora jednak by³a wyj¹tkowa, stosowana tylko w sprawach dyscyplinarnych i dotycz¹cych honoru akademickiego. Urzêdem apelacyjnym od s¹du rektora uniwersytetu by³ s¹d praskiego arcybiskupa. Na mocy przywileju króla Wac³awa IV
z 1392 r. i papie¿a Bonifacego IX z 1397 r. cz³onkowie uniwersytetu nie
podlegali innym s¹dom w Czechach62 .
58 Z. Hledíková, Úøad generálních vikáøù, s. 52, 54, 68, 70, 7374, 81. Edycja akt s¹dowych: F. Tadra, Soudní akta konsistoøe Praské (Acta judiciaria consistorii Pragensis). Z rukopisù archivu kapitolního v Praze, I.-VI., Praha 18931901.
59 Z. Hledíková, Korektoøi kléru praské diecéze, Právnìhistorické studie 16, 1971, s. 73,
7477, 79; A. Podlaha, Akta korektorù duchovenstva diecéze praské z let 14071410, Pragae
1921; J. Adámek, Øeholníci a úøad korektora kléru na poèátku 15. století, in: Historia monastica I.,
Sborník z kolokvií a konferencí poøádaných v letech 20022003 v cyklu ivot ve
støedovìkém kláteøe, red. D. Foltýn, K. Charvátová, P. Sommer, Colloquia mediaevalia Pragensia 3, Praha 2005, s. 97102; J. Adámek, Akta korektorù kléru z let 14071410 a plzeòský
dìkanát, in: Historická dílna, I. Sborník pøíspìvkù pøednesených v roce 2006, red. . Karlová,
V. Liková, J. Stoèes, Plzeò 2006, s. 4454.
60 P. Krafl, Církevní právo v Èechách a na Moravì, s. 111.
61 A. Patschovsky, Die Anfänge einer ständigen Inquisition in Böhmen. Ein Prager Inquisitoren-Handbuch aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Berlin  New York 1975, s. 15, 20,
2223. A. Patschowsky, Ketzer und Ketzerfolgung in Böhmen im Jahrhundert vor Hus, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 32, 1981, s. 261272.
62 J. Kejø, Dìjiny praské Právnické univerzity, s. 3841.
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Uczeni i s¹downictwo. Teoretycy reformacji czasów przedhusyckich potêpili ujemne zjawisko s¹downictwa, zw³aszcza przekupstwa sêdziów i brak
obiektywnoci. Czescy reformatorzy na czele z Husem podejmuj¹ dyskusjê na
temat teorii dowodów w procesie kanonicznym. Ju¿ w pierwszych latach XV w.
pojawiaj¹ siê pierwsze ataki na teorie dowodów s¹dowych. Przedstawicieli
kierunku reformatorskiego oskar¿a siê o herezjê. Nic nie jest jednak w stanie
st³umiæ samowoli sêdziowskiej. Przeciwnie, czêsto prowadzi siê do wiadomego ³amania prawa przy u¿yciu dowodu wiadectwa i pod os³on¹ praw procesowych. Sêdzia nie móg³ wyst¹piæ przeciw wiadkowi, jeli zeznanie wprawdzie formalnie by³o bez wad, choæ sêdzia nie by³ wewnêtrznie przekonany
o jego prawdziwoci. Hus potêpia³ przepisy o ocenie dowodu wiadka w licie
do M. Jana Hubnera ze stycznia 1404 r.; niesprawiedliwy wyrok wykonany
w zgodzie z regulaminem procesu uwa¿a³ za niezgodny z prawem Chrystusa.
Hus forsuje zasadê obiektywnej prawdy i ca³kowicie odmawia teorii dowodów
formalnych. Jedynie sêdzia kieruj¹cy siê prawem boskim gwarantuje sprawiedliwy wyrok. Krytyczn¹ ocenê przepisów procesowych wyrazi³ równie¿
w wyk³adach na wydziale teologicznym. Fa³szywe wiadectwo uwa¿a za ciê¿ki grzech. Donios³a jest kwestia Utrum iudex sciens testes false deponere et
accusatum esse innocentem, debet ipsum condempnare, której podstawowe
fragmenty i znaczna czêæ argumentacji pochodzi z dzie³a Jana Wiclefa De
civili dominio. Autor, w którym Jiøí Kejø identyfikowa³ M. Jana z Jesenice,
wyra¿a swój pogl¹d, ¿e ka¿dy sêdzia powinien s¹dziæ wed³ug nakazu jasnego umys³u. Odwo³uje siê do prawa naturalnego, opieraj¹cego siê na Pimie
wiêtym. Owiadcza, ¿e nie trzeba szanowaæ niesprawiedliwego wyroku i nie
trzeba siê go obawiaæ63. Jan z Jesenice z kolei zwróci³ uwagê na problem
przekupstwa w kwestii Utrum iudex corruptus ferens sentenciam pro parte
corrumpente gravius peccat quam pars corrumpens64. Z tymi pogl¹dami zgadza³ siê M. imon, który d¹¿y³ do wzmocnienia pozycji sêdziego65.
V. Wykszta³cenie prawne
Studia zagraniczne. Naukowe metody w redniowieczu stosowano tylko
w dziedzinie prawa rzymskiego i kanonicznego. O studiach scholarów
z Czech i Moraw na uniwersytetach europejskich ród³a udzielaj¹ sk¹pych
63 J. Kejø, Dvì studie o husitském právnictví, Rozpravy ÈSAV, øada spoleèenskovìdní,
roè. 64, se. 5, Praha 1954, s. 1920, 2341; J. Kejø, O nìkterých spisech M. Jana z Jesenice,
Listy filologické 86, 1963, s. 78, 81; J. Kejø, Z poèátkù èeské reformace, Brno 2006, s. 212216;
J. Kejø, Stát, církev a spoleènost v disputacích na praské univerzitì v dobì Husovì a husitské,
Rozpravy ÈSAV, øada spoleèenských vìd, roè. 74, se. 14, Praha 1964, s. 3637; J. Kejø, Jan
Hus o právnictví, Právnìhistorické studie 1, 1955, s. 9295; J. Kejø, Ke zdrojùm husitských
názorù na teorii soudních dùkazù, Právnìhistorické studie 11, 1965, s. 915.
64 J. Kejø, Dvì studie o husitském právnictví, s. 118; J. Kejø, Stát, církev a spoleènost,
s. 36.
65 J. Kejø, Stát, církev a spoleènost, s. 3738.
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informacji. Na w³oskie uniwersytety ze s³ynnymi wydzia³ami prawa (Bolonia,
Padwa, Vicenza) czescy studenci prawdopodobnie rzadko uczêszczali66.
Uniwersytet praski. Prawnicze wykszta³cenie na uniwersyteckim poziomie mo¿na by³o uzyskaæ dopiero po za³o¿eniu uniwersytetu praskiego. Papie¿
Klemens VI umo¿liwi³ powstanie wszystkich wydzia³ów, w tym wydzia³u
prawa. Przywilej wymienia tylko prawo kanoniczne. Najpóniej w 1350 r.
naucza³ tìpán z Roudnice i Bonsignore de Bonsignori. Uniwersytet Prawniczy powstaje w wyniku nieporozumieñ wydzia³u prawa z reszt¹ wydzia³ów
uniwersytetu w 1372 r. Konflikt by³ konsekwencj¹ po³¹czenia dwóch koncepcji administracji uczelni  boloñskiej (uniwersytet w rêkach scholarów)
i paryskiej (urzêdy uniwersyteckie w rêkach mistrzów). Po podziale nadal
trwa spoistoæ miêdzy oddzielonym uniwersytetem i pozosta³ymi trzemi wydzia³ami: wprawdzie powsta³y dwie universitates, ale nadal trwa³o tylko jedno studium generale. Rektorami byli wybierani tylko studenci (wliczaj¹c w to
baka³arzy, którzy kontynuowali naukê). Tytu³ akademicki nie by³ warunkiem
awansu i dzia³alnoci w rodowisku kocielnym, wystarczy³o zdobyæ pewn¹
wiedzê; tylko nieznaczna liczba zapisanych osi¹ga³a stopnie akademickie.
Dok³adnych danych o strukturze spo³ecznej Uniwersytetu Prawniczego nie
ma. Widoczne by³y ró¿nice miêdzy simplices i nobiles (oko³o 7% wszystkich
zapisanych). Pauperes stanowili oko³o 20%, ¿aden z nich jednak¿e nie osi¹g³
stopnia akademickiego. Z nacji uniwersyteckich najliczniejsza by³a nacja saska, potem polska, bawarska i czeska. ¯ycie uniwersyteckie cile by³o powi¹zane z Kocio³em praskim i z arcybiskupem. Wielu wysoko kwalifikowanych prawników prowadzi³o wyk³ady, ale g³ównym celem by³a kariera kocielna i zwi¹zana z ni¹ praca. Na praskim wydziale prawa i na praskim
Uniwersytecie Prawniczym nie napotykamy dzie³ teoretycznych krajowego
pochodzenia, jak by³o na starych uczelniach prawniczych ze stuletnimi tradycjami. W wiêkszoci mo¿na znaleæ tylko lady po lekturach uniwersyteckich,
podrêcznikach dla praktyki prawnej i administracji kocielnej oraz po repetycjach (komentarze do cile okrelonego ród³a, które mia³y przekazaæ wyczerpuj¹c¹ interpretacjê, podsumowaæ wszystkie pogl¹dy i sprzecznoci). Niektóre dzie³a dotar³y za granicê: tìpána z Roudnice (Quaestiunculae), Mikuláe Puchníka (podrêcznik procesowy), Bohuslava z Krnova (lektury do
ksi¹g dekreta³ów). Najliczniejsze s¹ informacje o wyk³adach dotycz¹cych Liber
extra. Prawo rzymskie traktowano marginalnie. Piewszym doktorem obojga
praw zosta³ dopiero w roku 1402 Jan Náz. Uniwersytet Prawniczy, w odró¿nieniu od rywalizuj¹cego z nim uniwersytetu o trzech wydzia³ach, nie sta³ siê
centrum walki idei, poruszaj¹cej spo³eczeñstwo czeskie prze³omu XIV i XV w.
Odejcie obcych mistrzów i studentów, rezultat wydania Dekretu kutnohorskiego przez króla Wac³awa IV w roku 1409, musia³ odczuæ Uniwersytet Prawny razem z uniwersytetem trójwydzia³owym. Nastêpuje radykalny spadek zainteresowania studium prawa w Pradze. Zakoñczenia dzia³alnoci Uniwersy66
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tetu Prawniczego nie mo¿na dok³adnie ustaliæ. Ostatnim aktem jego istnienia by³ wybór trzech studentów na rektora na rok 1418141967.
Wybitni kanonici. Do wybitnych czeskich prawników nale¿a³ Heøman
z Pragi. Pochodzi³ z patrycjuszowskiej praskiej rodziny. Wykszta³cenie zdoby³ na uniwersytecie w Bolonii, potem zosta³ papieskim audytorem, w roku
1337 zosta³ mianowany biskupem warmiñskim. Jest autorem trzech znanych
dzie³: Summula de concordantia scriptorum theoloycorum et iudiciorum,
Opusculum de casibus reservantis i Concordantia decretalium cum decretis68.
Jednym z pierwszych dwóch profesorów praw na uniwersytecie praskim by³
Stefan z Roudnic. Wikariusz generalny praskiego arcybiskupstwa zostawi³
podrêcznik penitencjarny i pastoralny Quaestiunculae69. Do drugiego pokolenia prawników, którzy wyszli z praskiej wy¿szej uczelni, nale¿a³ Kune
z Tøebovle. W roku 1371 zdoby³ tytu³ doctor decretorum. Przedtem przebywa³ na uniwersytecie w Padwie, gdzie prowadzi³ repeticiones i disputationes.
W roku 1375 uzyska³ beneficium kanonika w katedralnej kapitule praskiej,
w dwa lata póniej zosta³ wikariuszem generalnym praskiego arcybiskupstwa.
Nied³ugo przed tym powierzono mu presti¿owe zadanie wyg³oszenia kazania na
synodzie. Jest znany dziêki traktatowi, w krórym siê wypowiada na korzyæ
zniesienia ch³opskich odumarci (De devolutionibus non recipiendis). Dzie³o to
zawiera relacjê sporu miêdzy M. Wojciechem Raòkovem z Jeova i praskim
arcybiskupem Janem z Jentejna oraz obszern¹ argumentacjê Kunea opart¹ na
pismach autorytetów europejskich70. Do najbardziej wp³ywowych nauczycieli
praskiego uniwersytetu prawnego nale¿a³ Bogus³aw z Krnova, którego wyk³ady o Dekreta³ach znalaz³y siê tak¿e w bibliotekach zagranicznych71.
67

J. Kejø, Dìjiny praské Právnické univerzity, s. 1926, 35, 57, 66, 9091, 9597, 105107.
J. Kejø, Concordantia decretalium cum decretis, s. 2728; J. Brinktrine, Hermann von
Prag, ein vergessener Kanonist und Theolog des 14. Jahrhunderts, Studi e Testi 37, 1924,
s. 357374.
69 J. Svoboda, Stefano di Roudnice, s. 5570; R. Zelený, J. Kadlec, Uèitelé, s. 6870;
J. Svoboda, tìpán z Roudnice a jeho Quaestiunculae, in: Sacri canones servandi sunt, s. 379380.
Por. J.F. von Schulte, Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian
bis auf die Gegenwart, II., Stuttgart 1877, s. 431. O traktacie Quaestiunculae zob. J. Svoboda,
Stefano di Roudnice, s. 71255; J. Svoboda, tìpán z Roudnice, s. 380384; J. Kejø, Díla
praských mistrù v rukopisech knihovny Corpus Christi College, Cambridge, Acta Universitatis
Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 26/2, 1986, s. 122123. Edycja traktatu:
R. Zelený, The Quaestiunculae of Stephan of Roudnice, Apollinaris 38, 1965, s. 108122, 236283,
372405; R. Zelený, The Quaestiunculae of Stephan of Roudnice, Roma 1966.
70 M. Èerný, Kune z Tøebovle. Støedovìký právník a jeho dílo, Plzeò 1999, s. 321, 4580.
O ch³opskich odumarciach M. Boháèek, Právní ideologie pøedhusitského zastánce selské svobody,
Sborník historický 8, 1961, s. 103132; M. Èerný, Il doctor decretorum Kune di Tøebovel.
Edizione critica e analisi storico-guiridica del suo trattato De devolucionibus, Roma 1988
(edycja); J. Kadlec, Mistr Vojtìch Raòkùv z Jeova, Praha 1969, s. 5157. O Kuneowi
H. Jireèek, Právnický ivot, s. 166168; M. Boháèek, Einflüsse, s. 7173; R. Zelený, J. Kadlec,
Uèitelé, s. 7678; M. Èerný, Èeský støedovìký právník Kune z Tøebovle, Revue církevního
práva 4, 1998, 1, s. 2935 a J. Kejø, Dìjiny praské Právnické univerzity, s. 6162.
71 J. Kejø, Dìjiny praské Právnické univerzity, s. 50, 5253; R. Zelený, J. Kadlec, Uèitelé,
s. 8384; M. Boháèek, Einflüsse, s. 66.
68
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Z prohusyckich czeskich prawników wybi³ siê szczególnie Jan z Jesenic.
Zapisa³ siê do wiadomoci przede wszystkim jako obroñca Jana Husa, autor
obrony dekretu kutnohorskiego i autor krytycznych dzie³ z dziedziny prawa
procesowego72.
Biblioteki. Wielu kleryków lub przedstawicieli Kocio³a zgromadzi³o cenne kolekcje ksi¹¿ek o treci kanonicznoprawnej. Olbrzymi zbiór ksi¹¿ek powiêconyh prawu (114 egzemplarzy) posiada³ dziekan wyszehradzkiej kolegiaty Vilém z Lestkova. Po jego zgonie bibliotekê wykupi³ Karol IV do u¿ytku
Kolegium Karola73. Obecnie najcenniejszy zbiór redniowiecznej literatury
z prawa kanonicznego przechowuje biblioteka kapitu³y o³omunieckiej w oddziale Archiwum Ziemskiego w Opavie74.
VI. Miêdzy teologi¹ i prawem kocielnym
Summae confessorum. Prawo kanoniczne od samego pocz¹tku jest wewnêtrznie powi¹zane z teologi¹, z której siê wydzieli³o jako odrêbna dyscyplina. Miêdzy teologi¹ i prawem kocielnym mieszcz¹ siê liczne podrêczniki
udzielania sakramentu pokuty (summae confessorum, summae de casibus
constientiae, summae casuum, confessionale, poenitentiale) s³u¿¹ce do teoretycznego pouczenia i praktycznej potrzeby spowiedników. W summach konfesyjnych omawiane s¹ przypadki poci¹gaj¹ce za sob¹ skutki prawne, które nie
mog¹ byæ stosowane zbyt surowo, aby nie wprowadzaæ niesprawiedliwoci.
Poziom treciowy podrêczników penitencjarnych jest ró¿noraki, od szczegó³owych opracowañ, przez niewielkie dzie³a, a¿ po proste wskazówki dla kap³anów. W naszych bibliotekach przetrwa³o oko³o 60 podrêczników dotycz¹cych
spowiedzi75. Z krajowych autorów du¿e znaczenie mia³o Quaestiunculae, które napisa³ Stefan z Roudnic po roku 1358. Dzie³o jest u³o¿one jako zbiór
odpowiedzi na pytania. Autor prezentuje dobr¹ znajomoæ prawa kanonicznego. Jego zamiarem jest pomóc ksiê¿om w opanowaniu wiedzy prawniczej76.
Uznanie, jakim cieszy³ siê podrêcznik dla spowiedników Mateusza z Krakowa, potwierdza 28 rêkopisów, które przetrwa³y do naszych czasów77.
72 J. Kejø, Husitský právník M. Jan z Jesenice, Praha 1965; J. Kejø, Dvì studie o husitském právnictví, o. c.; J. Kejø, O nìkterých spisech M. Jana z Jesenice, o. c.; J. Kejø, Z poèátkù
èeské reformace, s. 212244; 132145.
73 J. Kejø, Dìjiny praské Právnické univerzity, s. 49; I. Hlaváèek, Knihy a knihovny
v èeském støedovìku, Praha 2005, s. 294, 304.
74 M. Boháèek, Literatura støedovìkých právních kol v rukopisech kapitulní knihovny
olomoucké, Rozpravy ÈSAV, øada spoleèenských vìd, roè. 70, se. 7, Praha 1960; M. Boháèek,
Le opere delle scuole medievali di diritto nel manoscritti della Biblioteca del Capitolo di Olomouc, Studia Gratiana 8, 1962, s. 307421.
75 J. Kejø, Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech èeských a moravských knihoven, Praha 2003, s. 14, 37118.
76 J. Kejø, Summae confessorum, s. 9495; J. Svoboda, Stefano di Roudnice, s. 71255;
J. Svoboda, tìpán z Roudnice, s. 380381.
77 J. Kejø, Summae confessorum, s. 9899.
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Husytyzm i prawo kanoniczne. Z Dekretu Gracjana jako ród³a korzystali
i teolodzy  zwolennicy teorii husyckiej; po Biblii jest on drugim najczêciej
cytowanym autorytetem. Znaczn¹ rolê odegra³a mieszana struktura Dekretu,
obejmuj¹ca wiele tekstów, które pierwotnie nie posiada³y normatywnego charakteru (sentencje Ojców wiêtych itp.). Pozajurystyczne wyjanienia dostarcza³y argumentów husyckim pogl¹dom. Wynikiem studiów tekstu Gracjana
przez husyckich teologów by³o atakowanie regulaminów kocielnych za porednictwem prawa kanonicznego. Na przyk³ad jednym z argumentów dla
przyjmowania komunii pod obiema postaciami dla Jakoubka ze Støíbra sta³
siê dekreta³ Comperimus papie¿a Gelazego z V wieku, w³¹czony do dekretu
Gracjana. Nastawienie husyckiej teorii prawnej przekszta³ca siê w stanowisko, wed³ug którego prawo boskie jest podstawow¹ norm¹ ogarniaj¹c¹
wszystkie pozosta³e i nie wolno jej przerabiaæ lub dope³niaæ. Hus w dziele De
sufficiencia legis Christi uwa¿a, ¿e prawa wymylone przez ludzi nale¿y
usun¹æ i wprowadziæ tylko to, co jest zgodne z prawem boskim. Prawo boskie
sta³o siê centralnym punktem mylenia Jana Husa i jego zwolenników, kryterium ca³ego ¿ycia, tak prawnego, jak moralnego78. Jeli Hus u¿ywa róde³
prawnych, robi to ze wzglêdu na ich wartoæ teologiczn¹ i autorytet moralny,
nie stosuje ich w sensie normatywnym79. Odwo³anie siê Husa od s¹du papie¿a do s¹du Chrystusa jest zaprzeczeniem suwerennoci papie¿a nad Kocio³em. Hus swoj¹ postaw¹ jednoczenie negowa³ prawo kanoniczne, które takiej instytucji nie zna; odwo³anie od papieskiego wyroku nie by³o mo¿liwe.
Hus domaga³ siê, by Koció³ kierowa³ siê prawem kanonicznym. Podobnie jak
Wiklif (angielski teolog) odrzuca³ wieck¹ w³adzê Kocio³a80.
78 J. Kejø, Z poèátkù èeské reformace, s. 8688, 218224; J. Kejø, Stát, církev a spoleènost,
s. 1015; J. Kejø, Das Hussitentum und das kanonische Recht, in: Proceedings of the Third
International Congress of Medieval Canon Law. Strasbourg 36 September 1968, red. S. Kuttner, Monumenta iuris canonici, series C: subsidia, vol. 4, Vatican 1971, s. 191204.  J. Kejø,
O nìkterých spisech M. Jana z Jesenice, s. 8390; J. Kejø, Právní mylení v dílech husitských
teoretikù, Právnìhistorické studie 21, 1978, s. 201203; H. Krmíèková, Kanonické právo
v poèátcích utrakvismu, in: Sacri canones servandi sunt, s. 145150.  J. Kejø, Jan Hus jako
právní myslitel, in: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Sborník z mezinárodního
sympozia konaného 22.-26. záøí 1993 v Bayreuthu, SRN, red. J.B. Láek a spolupracovníci,
Praha 1995, s. 197207; J. Kejø, Johannes Hus als Rechtsdenker, in: Jan Hus zwischen Zeiten,
Völkern, Konfessionen, red. F. Seibt, München 1997, s. 213226; J. Kejø, Jan Hus jako právní
myslitel, Teologická revue 3, 1994, 5, s. 7580.
79 J. Kejø, Z poèátkù èeské reformace, s. 30.
80 J. Kejø, Husovo odvolání od soudu papeova k soudu Kristovu, Ústí nad Labem 1999;
J. Kejø, Husùv proces, Praha 2000, s. 97101; J. Kejø, Die Causa Jan Hus und das Prozessrecht
der Kirche, Regensburg 2005; J. Kejø, Husùv proces z hlediska práva kanonického, in: Jan Hus
na pøelomu tisíciletí. Mezinárodní rozprava o èeském reformátoru 15. století a o jeho recepci na
prahu milénia. Papeská lateránská univerzita Øím, 15.-18. prosince 1999, red. M. Drda,
F.J. Holeèek, Z. Vybíral, Husitský Tábor, supplementum 1, Tábor 2001, s. 303311; J. Kejø,
Husùv proces z hlediska práva kanonického, Teologická revue 9, 2000, 12, s. 3340;
A. Molnár, Husovo odvolání ke Kristu, in: Husùv sborník. Soubor prací k 550. výroèí M. Jana
Husa, red. R. Øíèan, M. Flegl, Praha 1966, s. 78.
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VII. Zakoñczenie
Ró¿norodnoæ prawnego ¿ycia Kocio³a i jego pionierska rola w rozwoju
nowoczesnej wiedzy prawnej znalaz³a podatny grunt w czeskich warunkach.
Prawo przenikaj¹ce w redniowieczu w ró¿nej intensywnoci ¿ycie Kocio³a
rzymskokatolickiego, od najni¿szych jednostek organizacyjnych a¿ po organa
najwy¿sze  to fenomen, jakiego ¿adna inna religia nie zna. Obrazu stosunków prawnych wiernie dostarczaj¹ rezultaty badañ, z których czo³owe miejsce zajmuj¹ dzie³a Henryka Kejøe, w których przedstawi³ rodowisku czeskich historyków specyfikê czeskiego rozwoju (stosunek husytyzmu i prawa
kanonicznego). Przypomnijmy równie¿ znakomite, a zaniedbane przez historiografów statuty prowincjonalne z 1349 r., które bez przesady nale¿¹ do
najwa¿niejszych czeskich redniowiecznych zabytków prawnych.
T³umaczenie: Irena Hrabìtová

SUMMARY
The Churchs multi-faceted involvement in legal activity and its pioneer role in
the development of modern legal science was also manifested on Czech territory. In
the Middle Ages, the law pervaded the life of the Roman Catholic Church to a varied
extent and across the entire church hierarchy, becoming a phenomenon unknown to
any other religion. The legal relations of the time are illustrated by the results of
historical research, including the momentous work of Jiøího Kejøe which discusses
the specificity of the Czech legal system resulting from complex relations between
Hussitism and the canon law. Further evidence is also found in provincial charters
from 1349 which, although disregarded by legal historiography, are among the finest
examples of Czech codification in the Middle Ages.
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UWAGI O UDZIALE CHOR¥GWI CHE£MIÑSKIEJ
W BITWIE GRUNWALDZKIEJ
Rycerstwo pruskie, zobowi¹zane do s³u¿by wojskowej, bra³o udzia³ w bitwie pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Niestety, niewiele mo¿emy powiedzieæ
o jego postawie. Najciekawszym przypadkiem jest niew¹tpliwie zachowanie
siê chor¹gwi che³miñskiej z chor¹¿ym Miko³ajem z Ryñska na czele. Czêæ
badaczy uzna³a, ¿e bra³a ona udzia³ w decyduj¹cym natarciu 15 lub 16
odwodowych chor¹gwi w koñcowej fazie bitwy1. To jednak wcale nie jest
takie oczywiste2. Wspó³czesne ród³a o tym wcale nie wspominaj¹. Cronica
conflictus nie wspomina o chor¹gwi i jej roli ani s³owem3. Nieco miejsca
powiêca jej Jan D³ugosz, jako dwunastej chor¹gwi krzy¿ackiej nale¿¹cej do
miasta Che³mno. Jej chor¹¿ym by³ Miko³aj zwany Niksz, którego potem
wielki mistrz von Plauen za rzekom¹ niewiernoæ ci¹æ kaza³. Dowódcami
chor¹gwi byli rycerze Janusz z Orzechowa i Konrad z Robakowa4. W czasie
1

Por. K. Szajnocha, Jadwiga i Jagie³³o 13741413. Opowiadanie historyczne, t. 34, Warszawa 1969, s. 458; J. Voigt, Geschichte Preussens, Bd. VII, Königsberg 1836, s. 93; tak te¿
ostatnio S. Ekdahl, Aufmarsch und Aufstellung der Heere bei Tannenberg/Grunwald (1410).
Eine kritische Analyse, w: Krajobraz grunwaldzki w dziejach polsko-krzy¿ackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. Wokó³ mitów i rzeczywistoci, red. J. Gancewski, Olsztyn 2009,
s. 56, jednak bez argumentacji.
2 Pow¹tpiewa³ w to A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990, s. 175.
3 Cronica conflictus Wladislai regis Poloniae cum cruciferis anno Christi 1410, wyd.
Z. Celichowski, Poznañ 1911; zob. te¿: Monumenta Poloniae Historica, t. II, wyd. A. Bielowski,
Lwów 1872, s. 897904.
4 Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis. Opera omnia, t. 13, Historia Poloniae,
t. 4, ed. A. Przezdziecki, Cracoviae 1877 (cyt. D³ugosz, ks. 11), s. 43: Item duodecimum banderium civitatis Culmensis, [...] cuius ferentarius erat Nicolaus dictus Niksz Vexillifer Culmensis,
quem Henricus de Plawen Magister Crucifericus, Ulrico de Iuningen succedens, quasi parum
fideliter egisset, capite damnavit; ductores autem eius Ianussis Orzechowski et Cunradus de
Replow milites. Polskie t³umaczenie za Jana D³ugosza Roczniki czyli kroniki s³awnego królestwa polskiego, ks. 10 i 11, przek³ad J. Mrukówna, Warszawa 2009, s. 109110. Podobnie
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bitwy chor¹gwi ju¿ nie wymienia. W ewentualn¹ zdradê Miko³aja kronikarz
nie wierzy³ (rzekoma niewiernoæ). Najszerzej o niej wzmiankuje niemiecki
kronikarz, tzw. kontynuator Posilgego: A kilku z³oczyñców  rycerzy pasowanych i niepasowanych z ziemi che³miñskiej  zwinê³o chor¹giew che³miñsk¹, a równie¿ inne chor¹gwie, z których [rycerze] uciekli, tak wiêc niewielu
ich z tego usz³o5. Przekaz wyranie ju¿ zrzuca czêæ winy za pora¿kê na
rycerstwo che³miñskie. Ponadto wskazuje na zwiniêcie chor¹gwi tak¿e przez
rycerzy z innych chor¹gwi i ich ucieczkê, która zakoñczyæ siê mia³a ich
pogromem. Znajdujemy w przekazie pozorn¹ nielogicznoæ, bowiem jeli chor¹gwie zwiniêto, to chyba nie po to, by uciekaæ, ale siê poddaæ. Moim zdaniem nale¿y domylaæ siê raczej skrótu mylowego, ¿e zwiniêcie chor¹gwi
che³miñskiej wymusi³o ucieczkê innych chor¹gwi i ich wyciêcie6. Dopowiedzenie zdrady nast¹pi³o nieco póniej: Pan Miko³aj z Ryñska, chor¹¿y ziemi
che³miñskiej, który podczas ostatniej wojny nie nosi³ chor¹gwi jak cz³owiek
honoru, a [co] zosta³o mu s³usznie dowiedzione i zosta³ ciêty w Grudzi¹dzu7. Zatem dopiero tutaj nast¹pi³o imienne przerzucenie winy na chor¹¿ew Banderia Prutenorum: Banderium civitatis Culmensis, quod ferebat Nicolaus dictus Niksz,
vexillifer Culmensis, quem magister Prussie postea, quasi parum fideliter egisset, capite dampnavit; cuius ductores erant Janussius Orzechowsky et Cunradus de Ropkow milites, S. Ekdahl,
Die Banderia Prutenorum des Jan Dlugosz  eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410,
Göttingen 1976, s. 178, tutaj jako 6 chor¹giew.
5 Johann von Posilge Fortsetzung, hrsg. v. E. Strehlke, Scriptores rerum Prussicarum,
Bd. III, Leipzig 1866, s. 316-317: Und etliche bosewichte, ritter und knechte des landes Colmen,
undirdruckten dy Colmissche banyr und ouch andir banyr, dy do fluchtig wordin, also das ir gar
wenig davon quam.
6 Tak ju¿ K. Szajnocha, op. cit., s. 462. Przekaz t³umaczy siê i interpretuje w ró¿ny sposób,
np. Kujot da³ nastêpuj¹cy przek³ad (potem bezkrytycznie wykorzystywany): I kilku zbrodniarzy, rycerzy i szlachty z ziemi che³miñskiej, zwinê³o choragiew che³miñsk¹ i inne chor¹gwie
i pierzchnêli. Skutkiem tego bardzo niewielu (z wojska) siê ocali³o. Sam przekaz uzna³ za
jedn¹ z bajek, u³o¿onych po stronie Zakonu, ¿eby opozorowaæ klêskê pod Grunwaldem, dopuszcza³ co najwy¿ej honorowe poddanie siê, gdy ju¿ nie by³o nadziei zwyciêstwa, S. Kujot,
Wojna, [w:] Rok 1410, Toruñ 1910, s. 166168. Z kolei S. Ekdal uznaje prawdziwoæ przekazu,
przyjmuje zwiniêcie chor¹gwi w decyduj¹cym momencie bitwy oraz ucieczkê rycerstwa che³miñskiego z pola bitwy wraz z innym chor¹gwiami, m.in. chor¹gwi¹ z ¯u³aw, S. Ekdahl, Die
Banderia Prutenorum, s. 95, tak zreszt¹ zdecydowana wiêkszoæ niemieckiej historiografii,
pocz¹wszy od J. Voigta, op. cit., s. 93. W odosobniony sposób interpretowa³a tê wzmiankê
K. Pieradzka, uznaj¹c, ¿e w czasie bitwy rycerze i pacho³kowie z ziemi che³miñskiej rozbili
oddzia³y z tej¿e ziemi wys³ane ze strony krzy¿ackiej (sic!), por. K. Pieradzka, Bitwa grunwaldzka w obcych relacjach kronikarskich (pruskich, l¹skich i zachodnioeuropejskich), Ma³opolskie
Studia Historyczne, R. III, z. 1/2, 1960, s. 55. Jeszcze inne t³umaczenie da³a I. Janosz-Biskupowa: pewni ³ajdacy, rycerze i giermkowie z Ziemi Che³miñskiej porzucili chor¹giew Ziemi Che³miñskiej, jak równie¿ inne chor¹gwie i rzucili siê do ucieczki, ale usz³o ich niewielu, zob.
Ziemia Che³miñska w przesz³oci. Wybór tekstów ród³owych, pod redakcj¹ M. Biskupa, Toruñ
1961, s. 65.
7 Fortsetzung zu Peter von Dusburgs Chronik von Conrad Bitschin, hrsg. v. M. Toeppen,
Scriptores rerum Prussicarum, Bd. III, s. 486 (wed³ug dokumentu z archiwum Zakonu
w Wiedniu, dodatek w przypisach): Item her Nitcze von Renys, eyn bannerfurer im Colmischen
lande, der furte im nesten streyte die banner nicht als eyn bidderman, unde her wart des mit
rechte obirwunden, zcu Grudencz wart her geköppt.
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go chor¹gwi che³miñskiej, zapewne logicznie wi¹¿¹c wzmiankê z kontynuatora Posilgego o zwiniêciu chor¹gwi, ze znanym sk¹din¹d faktem póniejszej
mierci Miko³aja z Ryñska z r¹k krzy¿ackich.
Nadal jednak nic nie wiemy o ewentualnym udziale chor¹gwi che³miñskiej w 16 odwodowych chor¹gwiach krzy¿ackich. Taki zwi¹zek pojawi³ siê po
raz pierwszy i jedyny w XVI-wiecznej tradycji zapisanej najpewniej w 1510 r.
w Pieni o pruskiej pora¿ce:
Che³miñskie wojsko zosta³o,
Chor¹giew szesnacie mia³o.
W tym mistrz z Krzy¿owniki j¹³ stroniæ,
Chc¹c Polaków w sak nagoniæ8.

Niew¹tpliwym ród³em tej pieni by³ przekaz Jana D³ugosza, ten jednak
o udziale chor¹gwi che³miñskiej w owych 16 chor¹gwiach nie wspomina³9, co
wiêcej, z jego przekazu nawet nie mo¿na wysnuæ takiego zwi¹zku. Nie widzê
te¿ w pieni ¿adnego wp³ywu kontynuatora Posilgego. Jednoczenie trudno
przypuszczaæ, aby to by³ tylko wymys³ autora pieni. Moim zdaniem ród³em
informacji mog³a byæ zaginiona dzisiaj obszerniejsza wersja Kroniki konfliktu10. Na to, ¿e autor korzysta³ równie¿ z tej kroniki, wskazuj¹ jeszcze inne
fragmenty pieni. Wystarczy przywo³aæ przemowê Jagie³³y przed bitw¹ i reakcjê p³aczem jej s³uchaczy, a nastêpnie odpiewanie Bogurodzicy. U D³ugosza motywu p³aczu po przemowie króla nie znajdujemy, jest natomiast
w skróconej Kronice konfliktu. Sprawa wzajemnych zwi¹zków tych róde³
wymaga dok³adniejszych badañ, ale ju¿ te dwa przyk³ady wskazuj¹, ¿e informacja o che³miñskim wojsku w Pieni o pruskiej pora¿ce mog³a mieæ solidne
podstawy ród³owe11. Autor pieni b³êdnie co prawda uto¿sami³ ca³oæ
8 Piesn o Pruskiej porascze ..., wyd. L. Rzyszczewski, Biblioteka Warszawska, t. III, 1843,
s. 370374, podajê w uwspó³czenionej formie jêzykowej. Co ciekawe w innej kopii z XVII w.
wers nas najbardziej interesuj¹cy uleg³ powa¿nej zmianie:
Che³mieñskie wojsko zosta³o,
Ale i to za swe mia³o.
Wtym mistrz z Krzy¿aki j¹³ stroniæ,
Chc¹c Polaków w sak nagoniæ.
Por. S. £empicki, S³owo o Grunwaldzie, Kraków 1945, s. 39. Tutaj zosta³a przekazana wersja
chyba bardziej zgodna z duchem D³ugosza (wszystko rycerstwo ... leg³o ) i najpewniej sta³o siê
to za spraw¹ Jana Ostroroga, który wówczas pieñ t¹ twórczo przygotowa³ do wydania (ibidem, s. 3032).
9 Por. S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg 1410. Quellenkritische Untersuchungen, Bd.
I: Einführung und Quellenlage, Berlin 1982, s. 273, który jednak w ogóle nie analizowa³ tej
pieni. W powy¿szej strofie za D³ugoszem przejêta zosta³a liczba 16 choragwi, bowiem Kronika
konfliktu wspomina³a o piêtnastu lub wiêcej.
10 O niej zob. m.in. S. Kuczyñski, Wielka wojna z zakonem krzy¿ackim w latach 14091411,
Warszawa 1966, s. 4246.
11 O funkcjonowaniu Kroniki konfliktu (nie wiadomo w jakiej wersji?) w XV i w pierwszej
po³owie XVI w. wiadczy jej prawdopodobne wykorzystanie przez kontynuatora Annales mansionarum Cracoviensium i przez Bernarda Wapowskiego, por. S.M. Kuczyñski, op. cit., s. 11;
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16 chor¹gwi z wojskiem che³miñskim, ale wynika³o to najpewniej st¹d, ¿e
w wykorzystanej podstawie ród³owej tylko j¹ wymieniono sporód wszystkich chor¹gwi. Podsumowuj¹c, opowiadam siê za udzia³em chor¹gwi che³miñskiej w ataku 16 odwodowych chor¹gwi krzy¿ackich12.
Wiadomo ju¿, ¿e Miko³aj Ryñski z towarzyszami  w ka¿dym razie nie
sam  zadecydowa³ o zaprzestaniu walki, opuszczaj¹c chor¹giew. Nie znamy
dok³adnego momentu kapitulacji, ale strona polska nie przypisa³a jej ¿adnego znaczenia, st¹d musia³o to nast¹piæ ju¿ w koñcowej fazie bitwy. Na to
wskazuje sam kontynuator Posilgego wspominaj¹c o zwiniêciu chor¹gwi ju¿
po mierci wielkiego mistrza13 . Najprawdopodobniej te¿ chor¹giew podda³a
siê jako jedna z pierwszych lub nawet jako pierwsza, skoro tylko j¹ konkretnie wymieniono. Póniej czyn ten uznano za zdradê i nim m.in. t³umaczono
przegran¹ krzy¿ack¹ pod Grunwaldem14 . Tymczasem poddanie siê chor¹gwi
spowodowane by³o beznadziejnoci¹ sytuacji wojsk krzy¿ackich i raczej nie
mia³o ju¿ wiêkszego wp³ywu na przebieg bitwy15, choæ mog³o faktycznie
S. Ekdahl, Die Schlacht, s. 145. Z Kroniki konfliktu korzysta³ z pewnoci¹ autor XV-wiecznego
wiersza o bitwie grunwaldzkiej, rozpoczynaj¹cego siê od s³ów Anno milleno..., por. Cz. Ocha³ówna, Bitwa grunwaldzka w poezji polsko-³aciñskiej XV wieku, Ma³opolskie Studia Historyczne,
R. III, z. 1/2, 1960, s. 88, 102103. Na fakt, ¿e by³a to wersja obszerniejsza kroniki wskazuje
nieznany sk¹din¹d epizod o mierci niejakiego Hinpretha (najpewniej komtura nieszawskiego
Hatzfelda, b³êdnie oddanego, ale zgodnie z rymem do Grinphet  Grunwald), przy zgodnoci
innych informacji, np. przemowy Jagie³³y do wojska po przyjêciu pos³ów krzy¿ackich (o czym
nie wspomina D³ugosz). Jeszcze wyraniejsza jest zbie¿noæ z Pieni¹ o pruskiej pora¿ce, która
tak¿e rozpoczyna siê od podania daty bitwy i szczegó³owo omawia poselstwo krzy¿ackie. Podobna jest te¿ wymowa obu utworów: zwyciêstwo jest dla Polaków nagrod¹ za pychê krzy¿aków,
ibidem, s. 102103. Wed³ug Cz. Ocha³ówny s¹ to zapo¿yczenia autora pieni z wczeniejszego
wiersza Anno milleno..., tê wersjê wykluczaj¹ jednak inne odrêbne informacje (tak¿e od
D³ugosza), które znajdujemy w pieni. Kwestia wzajemnych powi¹zañ wszystkich wspomnianych przekazów stanowi jeden z wa¿niejszych postulatów badawczych na najbli¿sz¹ przysz³oæ.
12 Tak ju¿ K. Szajnocha, op. cit., s. 458. Mo¿na te¿ wyjaniæ z pozoru zastanawiaj¹ce
milczenie D³ugosza w tej sprawie, gdy¿ uzna³ on za prawdziw¹ póniejsz¹ ustn¹ tradycjê
o Miko³aju z Ryñska funkcjonuj¹c¹ na ziemi che³miñskiej w po³owie XV w., por. S. Ekdahl, Die
Banderia Prutenorum, s. 117. Tradycja ta pochodzi³a zapewne od informatorów z ziemi che³miñskiej, z krêgów duchownych toruñskich, ewentualnie rycerstwa (ibidem, s. 103104, 178).
W Rocznikach i w pocz¹tkowym zapisie w Banderia D³ugosz rzecz potraktowa³ jeszcze
ostro¿nie tylko w¹tpi¹c w zdradê Miko³aja, za potem pod wp³ywem jeszcze nowych informacji
zdobytych w Toruniu powsta³ ów legendarny dopisek w Banderia. Rzecz zosta³a dopisana
niekoniecznie rêk¹ samego D³ugosza, ale najpewniej za jego wiedz¹, por. uwagi K. Górskiego w:
Jana D³ugosza Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958, s. 2326.
13 Johann von Posilge Fortsetzung, s. 316: Und slugin den vanen des meisters neder und
ouch des ordins. Und etliche bosewichte... . Ciekawe, ¿e prawie ca³a niemiecka historiografia,
która dosyæ wiernie idzie za tym ród³em, akurat ten moment pomija milczeniem.
14 Por. m.in. K. Szajnocha, op. cit., s. 462; C. Krollmann, Fragen zur Schlacht bei Tannenberg, Oberländische Geschichtsblätter, H. XIII, 1911, s. 399; E. Schnippel, Vom Streitplatz zum
Tannenberge, Prussia, Bd. 31, 1935, s. 3132.
15 Tak te¿ S. M. Kuczyñski, op. cit., s. 405; S. Kujot, op. cit., s. 168.
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wp³yn¹æ na poddanie siê lub ucieczkê jeszcze innych chor¹gwi16. Trudno
w ca³ej sytuacji widzieæ zdradê, skoro najpewniej Miko³aj wraz z towarzyszami zostali wziêci do niewoli17. Zwolnieni zostali nazajutrz na rycerskie s³owo,
¿e stawi¹ siê na ¿¹danie do niewoli18. Wkrótce potem za, gdy chcieli z³o¿yæ
ho³d królowi, uzyskali ca³kowite uwolnienie, w myl przekonania, ¿e jeñcom
nie wolno sk³adaæ przysiêgi ho³downiczej19. Mimo zarzutów krzy¿ackich nie
przypuszczam, aby Miko³aj Ryñski zachowa³ siê niehonorowo20, raczej nale¿y
przyj¹æ, ¿e sta³o siê tak, jak w innych lepiej znanych przyk³adach. I tak
doborowa chor¹giew w. Jerzego, goci krzy¿ackich, z dowódc¹ Jerzym von
Gersdorffem podda³a siê na kolanach, gdy¿ wola³a z honorem dostaæ siê do
niewoli, ni¿ haniebnie uciekaæ21. Oddaj¹c proporzec posz³a do niewoli22.
Podobnie poddali siê ksi¹¿êta: szczeciñski Kazimierz i olenicki Konrad Bia³y23. Inna sprawa, ¿e póniej Miko³aj Ryñski oraz niektórzy inni rycerze ju¿
jednoznacznie opowiedzieli siê po stronie Polski24.
Nazajutrz po bitwie spisano jeñców, którzy przyrzekli stawiæ siê na w.
Marcina (11 listopada) w grodzie krakowskim25, po czym wiêkszoæ z nich
zwolniono na s³owo rycerskie poza niektórymi wa¿niejszymi jeñcami, np.
16 Z innych róde³ wiadomo o ucieczce Pruteni nostri oraz chor¹gwi z ¯u³aw: Et ipso die
apostolorum habuerunt conflictum; et Pruteni nostri fugerunt, et similiter illi de Insula; et
interierunt nostri, w: Franciscani Thorunensis Annales Prussici (9411410), hrsg. von E. Strehlke, Scriptores rerum Prussicarum, Bd. III, s. 315. Zagadkowo brzmi okrelenie Pruteni nostri,
ale najprawdopodobniej chodzi tutaj o rycerstwo z obszaru w³aciwych Prus, z pewnoci¹ nie
che³miñskie. Nie sposób jednak wskazaæ o jakie chor¹gwie mog³o chodziæ, pewn¹ przes³ankê
mamy tylko za ucieczk¹ chor¹gwi elbl¹skiej, dowodzonej przez komtura Wernera von Tettingena, o którego ucieczce wielokrotnie wspomina³ Jan D³ugosz, D³ugosz, ks. 11, s. 26, 45, 49, 67,
78; Jana D³ugosza Roczniki, ks. 1011, s. 89, 113, 118, 142, 155. Niekiedy raczej nies³usznie
twierdzi siê, ¿e komtur na skutek choroby w ogóle nie bra³ udzia³u w bitwie, por. S. Ekdahl, Die
Banderia Prutenorum, s. 206. Odmienne wyt³umaczenie powy¿szego passusu da³a I. JanoszBiskupowa, wed³ug której chodzi³o po prostu o inne chor¹gwie z ziemi che³miñskiej, por. Ziemia
Che³miñska w przesz³oci, s. 66.
17 Na niewolê Miko³aja z Ryñska wskazuje jednoznacznie póniejsza legenda zapisana
w Banderia Prutenorum, por. S. Ekdahl, Die Banderia Prutenorum, s. 103104, 178 (captum). Tak¿e Stanis³aw z Bolumina zosta³ przez D³ugosza okrelony jako jeden z jeñców pochodz¹cy z ziemi che³miñskiej, D³ugosz, ks. 11, s. 66; Jana D³ugosza Roczniki, s. 140.
18 Por. J. A. £ukaszewicz, Historia Towarzystwa Jaszczurczego, Grudzi¹dz 1928, s. 113114;
S. Kujot, op. cit., s. 166172.
19 D³ugosz, ks. 11, s. 78; Jana D³ugosza Roczniki, s. 154155.
20 Ju¿ tradycja z po³owy XV w. przypisywa³a mu rycerskoæ, bohaterstwo i wietne w³adanie broni¹ (erat enim miles et heroicus et in armis magni precii), S. Ekdahl, Die Banderia
Prutenorum, s. 103, 178.
21 D³ugosz, ks. 11, s. 60, t³umaczenie za Jana D³ugosza Roczniki, s. 132.
22 D³ugosz, ks. 11, s. 60, Jana D³ugosza Roczniki, s. 132.
23 D³ugosz, ks. 11, s. 60; Jana D³ugosza Roczniki, s. 132133; S. M. Kuczyñski, op. cit.,
s. 409; S. Kujot, op. cit., s. 172.
24 Por. A. Czacharowski, Opozycja rycerstwa ziemi che³miñskiej w dobie Grunwaldu, [w:]
W krêgu stanowych i kulturowych przeobra¿eñ Europy Pó³nocnej w XIVXVIII wieku, red.
Z.H. Nowak, Toruñ 1988, s. 8789.
25 D³ugosz, ks. 11, s. 7071; Jana D³ugosza Roczniki, s. 145146.
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Gersdorffem. Wtedy te¿ Jagie³³o rozpuci³ rycerstwo i mieszczan pruskich.
Wród nich niew¹tpliwie by³o rycerstwo che³miñskie. Wszyscy oni musieli
porêczyæ s³owem, ¿e na ¿¹danie stawi¹ siê do niewoli26. Z listu Jagie³³y
wys³anego do miasta Torunia i innych miast che³miñskich 16 lipca z propozycj¹ z³o¿enia mu ho³du27 wynika, ¿e Jagie³³o mia³ zamiar wzi¹æ w posiadanie
ziemiê che³miñsk¹ bez walki, a pomys³ ten narodzi³ siê ju¿ nazajutrz po
bitwie grunwaldzkiej28. Mo¿na tylko domylaæ siê, ¿e sta³o siê to po rozmowie z przedstawicielami rycerstwa che³miñskiego  Miko³ajem z Ryñska,
Stanis³awem z Bolumina, Janem z Pu³kowa, Miko³ajem z Pilewic i innymi.
Miasta, a te¿ czêæ rycerstwa jednak siê d³ugo waha³a i trzeba by³o je kilkakrotnie napominaæ. Ostatnie takie napomnienie do rycerstwa, lenników i miast
król polski wystosowa³ w pimie z 28 lipca, wysy³aj¹c jednoczenie swojego
pe³nomocnika w osobie Stanis³awa z Bolumina29. Stany pismem z 30 lipca
potwierdzi³y gotowoæ spotkania z królem (tak¹ decyzjê podjêto ju¿ 26 lipca,
a królowi przedstawi³ j¹ wspomniany Stanis³aw z Bolumina). Ostatecznie
ho³d taki na pocz¹tku sierpnia zosta³ z³o¿ony30, wczeniej za  jak wspomniano  król uwolni³ czêæ z nich z ci¹¿¹cej nad nimi niewoli.
Podsumowuj¹c, w czasie bitwy pod Grunwaldem che³miñska chor¹giew
uczestnicz¹ca w ataku ostatnich 16 chor¹gwi podda³a siê Polakom w koñcowym etapie bitwy, ale ju¿ po mierci wielkiego mistrza. Rycerze dostali siê do
niewoli, trudno wiêc mówiæ o zdradzie, jednak poddanie siê chor¹gwi mog³o
doprowadziæ do paniki inne chor¹gwie krzy¿ackie i przyspieszyæ ostateczn¹
klêskê wojsk zakonnych.
SUMMARY
The article discusses the fate of a Teutonic army regiment, the Che³m squadron
that was later accused of treason, during the battle of Grunwald on 15 July 1410.
According to the authors findings, in Grunwald, the Che³m squadron participated in the attack of the last 16 regiments, and it surrendered to the Polish army at
the last stage of the battle after the death of the Grand Master. The knights of the
Che³m squadron were captured, therefore, treason charges seem unfounded. Nonetheless, the squadrons surrender could have spurred panic in other Teutonic regiments, thus accelerating their ultimate defeat in Grunwald.
26 S. Kujot, op. cit., s. 185, tak wynika z listu króla polskiego do Torunia z 26 lipca 1410 r.
(Acten der Ständetäge Preussens unter des Herrschaft des Deutschen Ordens, hrsg. von
M. Toeppen, Bd. I, Leipzig 1874, s. 145), mianowicie ze wzmianki, ¿e wczeniej uwolnieni jeñcy
mieli stawiæ u króla 30 lipca, gdyby miasto nie z³o¿y³o ¿¹danego ho³du (wellet ir abir des nicht entun
[tj. z³o¿yæ ho³du], so sendet uns den egenanten Johan [von Marszow] und andir unsir gefangen,
euwir mitburger, das sie sich bis Mittwoch nehstkomende unvorczöglich vor uns gestellen).
27 Acten, Bd. I, s. 142143, ponowiony 22, 23 i 26 lipca (ibidem, s. 143146).
28 Tak te¿ S. Kujot, op. cit., s. 185186.
29 Acten, Bd. I, s. 146.
30 O czym wiadczy pismo polskiego w³adcy do Torunia z poleceniem przes³ania do K³ajpedy 100 zbrojnych, Acten, Bd. I, s. 148.
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Analiza regulacji prawnych, dotycz¹cych eksploatacji zasobów wodnych
w dobrach hospodarskich Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego w XVI w., nale¿y
do rzadko podejmowanej tematyki badawczej. Historycy zajmuj¹cy siê naukowo Wielkim Ksiêstwem Litewskim (dalej WKL), mimo i¿ niejednokrotnie
charakteryzowali jego prawodawstwo, to w³aciwie nie analizowali go pod
k¹tem eksploatacji i administracji zasobów wodnych1.
Nieco wiêcej uwagi wspomnianym wy¿ej regulacjom, w odniesieniu do
panowania Zygmunta II Augusta (ale te¿ z licznymi odwo³aniami do rozporz¹dzeñ z czasów Zygmunta I Starego), powiêci³ w swych monografiach
W³adimir I. Piczeta. Badacz ten pisz¹c o reformach gospodarczych wielkich
1 J. Bardach, Statuty litewskie w ich krêgu prawno-kulturowym, w: ten¿e, O dawnej
i niedawnej Litwie, Poznañ 1988, s. 971; ten¿e, Studia z ustroju i prawa Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego XIVXVII w., Warszawa 1970; J. Jurginis, Litovskij Statut  pamjatnik istorii
prava i kultury Wielikogo Knja¿estwa Litovskogo, w: Pierwyj litowskij Statut 1529 g, Wilno
1982, s. 1419; K. Avionis, Lietuvos Statutai, w: ten¿e, Rinktiniai ratai, t. 2, Rzym 1978, s. 3170;
S. Lazutka, Litowskij Statut  fieodalnyj kodeks Wielikogo Knja¿estwa Litowskogo, Wilno 1973;
K. Jablonskis, Lietuvos valstybës ir teisës istorija nuo XIV a. pabaigos iki XVI a. vidurio, Wilno
1971; W. T. Paszuto, Obrazowanije litowskogo gosudarstwa, Moskwa 1959; M. Lubawskij, Ob³astnoje dielenie i miestnoje uprawlenie Litowsko-russkago gosudarstwa ko wremieni izdania
pierwago Litowskago Statuta, Moskwa 1892; ten¿e, Oczerk istorii Litowsko-russkogo gosudarstwa do Lublinskoj unii wkluczitielno, Moskwa 1910; M. F. W³adimirskij-Budanow, Oczerki po
istorii litowsko-russkogo prawa, t. 12, Kijów 18891890; T. Czacki, O litewskich i polskich
prawach o ich duchu, rzód³ach, zwi¹zku i o rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy
1529 Roku wydanem, t. 12, Warszawa 18001801.
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ksi¹¿¹t, omawia³ ogólne za³o¿enia Ustawy na wo³oki z 1557 r. i Ustawy
lenej z 1567 r.2 Przedstawi³ równie¿ wczeniejsze ustawy gospodarcze  z lat
15141534  pod k¹tem ich wp³ywu na zmiany funkcjonowania dóbr hospodarskich w zakresie zarz¹du i wykorzystania ludnoci zale¿nej3. Nie interesowa³y go jednak bli¿ej te zmiany w zwi¹zku z gospodark¹ wodn¹ w dobrach
wielkoksi¹¿êcych do XVI w.
Podobnie, chocia¿ ju¿ nie tak szczegó³owo pisa³ o podejmowanych od l514 r.
reformach gospodarczych Jagiellonów W³adys³aw Pociecha w swej rozprawie
o królowej Bonie4.
Na marginesie warto stwierdziæ, i¿ w ogóle w odniesieniu do ekonomiki
zasobów wodnych dóbr hospodarskich ksiêstwa, brak jest w historiografii
wyczerpuj¹cych opracowañ. Kilka uwag Ustawie na wo³oki i rybo³ówstwu
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, i to w odniesieniu jedynie do Podlasia
w XVI stuleciu, powiêci³ Aleksander Jab³onowski w trzecim tomie swej
pomnikowej pracy, wydanej na pocz¹tku XX stulecia5. Pod tym k¹tem obszar
Grodzieñszczyzny, a konkretnie puszcz Perstuñskiej i Prze³omskiej, choæ
g³ównie w kontekcie analizy jednego ze róde³  Regestru spisania jezior
J.K. Moci, ku niewodnictwu Grodzieñskiemu i Prze³omskiemu nale¿¹cych
z 1569 r.  omawia³ w swych pracach Knut Olof Falk6. Tematyce jezior
dawnej Grodzieñszczyzny, jednak g³ównie w ujêciu limnologicznym, powiêcili równie¿ swoje prace Bazyli Czeczuga i Alfred Lityñski7. Oczywicie nie
sposób pomin¹æ materia³ów opracowanych przez Jerzego Winiewskiego,
w których przy okazji krelenia rozwoju osadnictwa ziem dawnego Podlasia
i Grodzieñszczyzny pojawia³o siê tak¿e wiele kwestii zwi¹zanych z omawian¹
problematyk¹8. Ostatnio zagadnienia dotycz¹ce gospodarki stawowej w do2 W. I. Piczeta, Agrarnaja reforma Sigizmunda Awgusta w Litowsko-Russkim gosudarstwie, cz. 2, wyd. 2, Moskwa 1958, s. 183214; s. 263268.
3 W. Piczeta, Agrarnaja reforma, cz. 1, wyd. 2, Moskwa 1958, s. 83141.
4 W. Pociecha, Królowa Bona (14941557). Czasy i ludzie Odrodzenia, t. 3, Poznañ 1958,
s. 5155, 6974.
5 A. Jab³onowski, Podlasie, w: ród³a dziejowe, t. 17, cz. 3: Polska XVI wieku pod wzglêdem geograficzno-statystycznym, t. 6, cz. 3, Warszawa 1910, s. 160164.
6 Regestr spisania jezior J.K. Moci, ku niewodnictwu Grodzieñskiemu i Prze³omskiemu
nale¿¹cych 1569 r., w: K. O Falk, Wody wigierskie i huciañskie. Studium toponomastyczne,
cz. 1, 2, Uppsala 1941, s. 111; tekst Regestru zawiera równie¿ praca: K. O. Falk, Regestr
spisania Jezior roku 1569, Acta Baltico-Slavica, t. 10, 1976, s. 9299.
7 B. Czeczuga, Czterystalecie spisania Regestru (15691969) i znaczenie tego dokumentu
dla limnologii, Rocznik Bia³ostocki, t. 10, 1970, s. 335345; A. Lityñski, Jeziora suwalskie
i ryby je zamieszkuj¹ce w wietle danych dokumentu z XVI wieku, Archiwum Hydrobiologii
Rybactwa, t. 9, 1935, s. 123124.
8 J. Winiewski, Dzieje osadnictwa w powiecie sejneñskim od XV do XIX wieku, w: Materia³y do dziejów ziemi sejneñskiej, Bia³ystok 1963, passim; ten¿e, Dzieje osadnictwa w powiecie
suwalskim od XV wieku do po³owy XVII wieku, w: Studia i materia³y do dziejów Suwalszczyzny,
Bia³ystok 1965, passim; ten¿e, Dzieje osadnictwa w powiecie augustowskim od XV do koñca
XVIII wieku, w: Studia i materia³y do dziejów Pojezierza Augustowskiego, pod red. J. Antoniewicza, Bia³ystok 1967, passim; ten¿e, Osadnictwo wschodniej Bia³ostocczyzny: geneza, rozwój oraz
zró¿nicowanie i przemiany etniczne, Acta Baltico-Slavica, t. 11, 1977, passim.
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brach hospodarskich na Podlasiu (g³ównie starostwa knyszyñskiego), omówi³
Józef Maroszek9.
Zasygnalizowana powy¿ej problematyka wymaga bez w¹tpienia stworzenia wyczerpuj¹cego opracowania monograficznego, zwi¹zanego z szeroko rozumian¹ eksploatacj¹ zasobów wodnych w dobrach wielkoksi¹¿êcych Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego do XVI w.10 Niniejsze uwagi powiêcono czêciowemu
wype³nieniu tej luki, przede wszystkim poprzez uporz¹dkowanie w rzeczow¹
i chronologiczn¹ ca³oæ informacji ród³owych, dotycz¹cych uregulowañ prawnych, normuj¹cych eksploatacjê wód w Wielkim Ksiêstwie Litewskim za panowania ostatnich Jagiellonów. Wówczas to bowiem w³adcy Litwy w zwi¹zku
z wzrastaj¹cymi mo¿liwociami gospodarczej eksploatacji dóbr w³asnych
i potrzebami finansowymi skarbu Wielkiego Ksiêstwa, zaczêli k³aæ nacisk na
lepszy ich zarz¹d, nadzór i wykorzystanie. W odniesieniu do zasobów wodnych, tak jak i lenych, Zygmunt I Stary inspirowany dzia³alnoci¹ królowej
Bony, odchodzi³ od ich dotychczasowego u¿ytkowania, koncentruj¹cego siê
g³ównie na utrzymaniu regale ³owieckiego. W rozleg³ych puszczach i wodach
litewskich dostrze¿ono wówczas du¿y potencja³ ekonomiczny. Dzia³alnoæ t¹
kontynuowa³ Zygmunt II August, którego panowanie sta³o siê okresem przebudowy gospodarczej dóbr wielkoksi¹¿êcych na Litwie.
Ustawodawstwo hospodarskie w zakresie omawianym w niniejszym artykule obejmowa³o dwie grupy regulacji prawnych. Po pierwsze, rozporz¹dzenia, tzw. ustawy, konstytucje  okrelaj¹ce gospodarcze wykorzystanie tych
zasobów, w ramach w³asnoci hospodara w Wielkim Ksiêstwie Litewskim. Po
wtóre, ogólne regulacje prawne, zwi¹zane ze sprawami w³asnociowymi, których przedmiotem by³y jeziora, stawy i rzeki, a znajduj¹ce swoje odzwierciedlenie dla omawianego okresu g³ównie w pierwszym i drugim Statucie Litewskim11.
Pierwszym z wy¿ej wspomnianych rozporz¹dzeñ gospodarczych Jagiellonów by³a Ustawa pisana dla wszystkich dworów Wileñskiego powiatu, tak
i Trockiego z 28 marca 1514 r.12 Zygmunt I Stary  w reakcji na z³y stan
finansowy skarbu wielkoksi¹¿êcego  wyda³ rozporz¹dzenie w za³o¿eniu dyscyplinuj¹ce dzier¿awców hospodarskich w zakresie przekazywania dochodów,
nale¿nych w³adcy z tytu³u posiadanych przez niego maj¹tków ziemskich
 dworów.
9

J. Maroszek, Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta. Z historii
dziejów realizacji myli monarszej miêdzy Niemnem a Narwi¹, Bia³ystok 2000, s. 281; ten¿e,
Dolina Nereli w przesz³oci, Bia³ostocczyzna, nr 2, 1997, s. 319; ten¿e, Dolina Biebrzy
w przesz³oci do koñca XVIII wieku, Bia³ostocczyzna, nr 1, 1995, s. 121.
10 G. B³aszczyk, Geografia historyczna Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Stan i perspektywy
badañ, Poznañ 2007, s. 10.
11 Pirmasis Lietuvos Statutas. Tekstai senaja baltarusiu, lotynu ir senaja lenku kalbomis,
pod red. S. Lazutka, I. Valikonyte, E. Gudravicius, cz. 1, Vilnius 1991; Statut Wialikaga Kniastwa Litouskaga 1566 goda, pod red. T.I. Dounar, U.M. Satolin, Ja.A. Juho, Minsk 2003.
12 Ustawa pisana dla wszystkich dworów Wileñskiego powiatu, tak i Trockiego, w:
M. Liubawskij, Ob³astnoje dielenije, Pri³o¿enija, nr 23, s. XIXXXI.
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Jak wynika z jej treci, Zygmunt I Stary do tego¿ roku  od momentu
objêcia w³adzy na Litwie  nie otrzymywa³ w³aciwie ¿adnych dochodów
z tych dóbr w powiecie wileñskim i trockim13. Rozporz¹dzenie w³adcy zmienia³o ten stan rzeczy poprzez precyzyjne okrelenie zasad funkcjonowania
dóbr pod zarz¹dem dzier¿awców oraz iloci i rodzaju dochodów, które nale¿a³y siê z nich w³adcy.
Wród tych regulacji zawarto równie¿ dwie, zwi¹zane z zasobami wodnymi. Po pierwsze w³adca postanowi³, i¿ dzier¿awcy maj¹ rozpatrzeæ liczbê
bobrowników w dzier¿awach. Tam gdzie bêdzie ich zbyt wielu na potrzeby
s³u¿by bobrowniczej, niepotrzebnych osadziæ na ziemi: na wroce osaditi
i pobieraæ od nich co roku po kopie groszy op³aty14. Po wtóre zastrzeg³, i¿
wszystkie dochody z jezior maj¹ p³yn¹æ odt¹d do skarbu hospodarskiego.
Dzier¿awcy mieli prawo po³owu ryb wy³¹cznie na swoje potrzeby15.
Kolejn¹ chronologicznie  ustawê dla ziemi ¿mudzkiej z 21 padziernika
1529 r.  wyda³ Zygmunt I Stary w zwi¹zku z katastrofaln¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ ludnoci zale¿nej we w³ociach hospodarskich w tej ziemi16. Obok
rozporz¹dzeñ normuj¹cych ogólne funkcjonowanie w³oci hospodarskich na
¯mudzi (obci¹¿enia podatkowe, robocizny, uprawnienia urzêdników wielkoksi¹¿êcych i zalecenia gospodarcze zwi¹zane z ekonomik¹ w³oci) potwierdzono w odniesieniu do zasobów wodnych koniecznoæ op³acania przez ka¿dego
z poddanych dwu groszy niewodnicznych w zamian za mo¿liwoæ ³owienia
w jeziorach hospodarskich17. Okrelono tak¿e termin pobierania tych op³at
 na Bo¿e Narodzenie ka¿dego roku, a tak¿e zaznaczono, i¿ dochody te bêd¹
s³u¿y³y wy³¹cznie w³adcy i jego nastêpcom18.
Próby uregulowania problemów zwi¹zanych z eksploatacj¹ wód zw³aszcza w kontekcie prawa w³asnoci, podjêto nastêpnie w I Statucie litewskim,
przyjêtym na sejmie w Wilnie w 1529 r.19
Pierwszy Statut przewidywa³ w tym wzglêdzie kilka regulacji, zapisanych w dwóch artyku³ach  ósmym: O prawach ziemskich, graniczach, miedzach i o kopach  i dziewi¹tym: O ³owjech, puszczach, bartne drzewo,
jeziora, bobrowe gonj, sokole gniazda i o chmieliszczach, ujmuj¹cych w nor13

Ibidem, s. XIX.
Ibidem, s. XX.
15 Ibidem.
16 Konstytucja korolja jego mi³osti ¯ikgimonta wsim poddanym tiwunstw ziemli ¯omojtskoje uczynienaja, w: Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 25 (13871546). Uþraðymø knyga 25,
D. Atanavièius, A. Baliulis, Vilnius 1998, nr 77, s. 133-137. Ustawê wydrukowano równie¿ w:
Akty otnosiaszczesja k istorii zapadnij Rossij, sobrannyje i izdannyje archeograficzeskoju komissieju, t. 2, 15061544, Sanktpetierburg 1848, s. 199203, gdzie wydawca podaje datê wydania
8 ili 20 janwaria 1529 god. Jednoczenie w uwagach na stronie 203 informuje, ¿e w dokumentach Metryki Litewskiej funkcjonuj¹ dwie daty: 8 styczeñ i 21 padziernik 1529 r., okrelaj¹ce
datacjê tego dokumentu, por. ibidem, s. 203.
17 Konstytucja korolja jego mi³osti ¯ikgimonta, s. 135.
18 Ibidem.
19 Pirmasis Lietuvos Statutas, s. 219.
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my prawne dotychczasowy stan rzeczy20. Oczywicie artyku³y te nie mog³y
obj¹æ wszystkich aspektów spraw, rozstrzyganych zwykle przez s¹dy wielkoksi¹¿êce. Dotyczy³y jedynie najwa¿niejszych kwestii, podlegaj¹cych kompetencji urzêdników hospodarskich. Rozdzia³ ten w szerokim zakresie okrela zasady postêpowania s¹dowego w przypadku spraw spornych zwi¹zanych
z w³asnoci¹ ziemi. W odniesieniu do zasobów wodnych ustalono przede
wszystkim tryb postêpowania w sprawach dotycz¹cych sporów o nieprawne
zajêcie jezior czy od³awianie bobrów. Przed s¹dem obie strony sporów powinny by³y wówczas stawiaæ po osiemnastu wiadków. Sporód nich sêdziowie
wybierali po szeciu wiadków, którzy wraz z w³acicielami  stronami sporu,
sk³adali przysiêgê, odnonie przedmiotu sporu21.
I tak artyku³ dwunasty rozdzia³u ósmego I Statutu litewskiego informuje
o postêpowaniu w przypadku, gdy granicê wspóln¹ dóbr stanowi³a rzeka.
Jeli zmieni³a ona koryto, porzucaj¹c dotychczasowy bieg wówczas nadal
granica mia³a biec wzd³u¿ starego koryta. W³aciciel, który utraci³ w ten
sposób swobodny dostêp do rzeki, posiada³ nadal prawo do korzystania z jej
po³owy (na ca³ej d³ugoci granicy) zarówno dla ³owienia ryb, jak i inszych
po¿itków. Gdyby za który z w³acicieli przekopawszy rzekê zmieni³ jej bieg
i udowodniono mu to, wówczas musia³ szkodê naprawiæ przywracaj¹c rzekê
w jej stare koryto. Równie¿ powinien by³ wynagrodziæ inne dodatkowe
uszczerbki, na przyk³ad uszkodzone ¿eremia bobrowe22.
W Statucie litewskim drugim z 1566 r. dodano, ¿e po³owy ryb z rzeki
granicznej nale¿¹ do brzegów dwóch w³acicieli. Zaznaczono te¿, i¿ gdy rzeka
wysypie piasek i brzegu przyczyni nale¿y ten naddatek do jednego w³aciciela odpowiedniego brzegu23.
Z kolei artyku³ trzynasty z rozdzia³u ósmego I Statutu regulowa³ zasady
u¿ytkowania rzeki (lub jej fragmentu) z lini¹ brzegow¹ nale¿¹c¹ wy³¹cznie
do jednego kompleksu dóbr. Gdyby wiêc w³aciciel ziemi postawi³ na niej
m³yny czy zbudowa³ stawy zalewaj¹c w ten sposób m³yny s¹siada, wówczas
zobowi¹zany zosta³ do spuszczenia wody pod nadzorem urzêdnika hospodarskiego (wi¿a  szpiega) oraz naprawienia szkód. Jeli dosz³oby w podobnych
okolicznociach do zatopienia siano¿êci, czyli ³¹ki bez wiedzy jej w³aciciela,
wtedy mo¿liwe by³o jedynie oddanie innej w zamian. Je¿eli na to poszkodowany nie wyrazi³by zgody, to traci³ prawo do innego zadoæuczynienia szkody.
W przypadku natomiast usypania grobli rozci¹gaj¹cej siê do cudzego brzegu, która spowodowa³aby zatopienie siano¿êci lub uszkodzenie stawu mo¿na j¹
by³o  zgodnie z I Statutem  rozkopaæ bez ¿adnej kary: bo nikto ni ma bes
dozwolenia ku cudzemu brzegu grobliej zasypowaæ ani stawu zaimaæ24. Statut
drugi z 1566 r. (artyku³ szesnasty) postanowienia te potwierdzi³25.
20
21
22
23
24
25

Ibidem, s. 219257.
Ibidem, s. 219
Ibidem, s. 227.
Statut Wialikaga Kniastwa Litouskaga 1566 goda, s. 165.
Pirmasis Lietuvos Statutas, s. 229.
Statut Wialikaga Kniastwa Litouskaga 1566 goda, s. 165166, 172173.
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Artyku³ czternasty z I Statutu litewskiego  przewidywa³ natomiast postêpowanie w przypadku podejrzenia, i¿ kto nieprawnie chce wybudowaæ
staw przy cudzym brzegu czy zatopiæ komu siano¿êci. Wówczas nale¿a³o to
miejsce w obecnoci wi¿a zlustrowaæ i pod tzw. zaruk¹, czyli porêczeniem
zapowiedzieæ, a zatem okreliæ prawo w³asnoci26.
Rozdzia³ dziewi¹ty tego¿ Statutu, w artykule trzecim gwarantowa³
z kolei swobodne u¿ytkowanie jezior w³acicielowi, nawet jeli nie nale¿a³
doñ las otaczaj¹cy jego jezioro. Móg³ on braæ sobie nawet drewno do robienia
koryt na ryby w czasie zimowej pory ci¹gniêcia niewodów. Nie wolno mu by³o
natomiast w jakikolwiek inny sposób czyniæ szkód w cudzej puszczy27.
W artykule pi¹tym ustalono tak¿e, ¿e za pow³óczenie (od³awianie niewodem) cudzego jeziora w swojej puszczy nale¿y zap³aciæ odszkodowanie za
ryby w³acicielowi jeziora, a tak¿e dodatkowo karê do skarbu hospodara28.
Te ustalenia precyzowa³ dodatkowo artyku³ ósmy. Okrelono w nim konkretn¹ karê za pow³óczenie jeziora, stawu i sadzawki oraz uszkodzenie b¹d
spalenie m³yna, a tak¿e rozkopanie grobli. Stanowiæ j¹ mia³o dwanacie rubli
groszy litewskich (oczywicie dodatkowo nale¿a³o te¿ wynagrodziæ szkody)29.
W drugim Statucie litewskim dodano postanowienie mówi¹ce o tym, i¿ osoba,
której zdarzy siê wypadek podczas transportu rzek¹, ma prawo na cudzym
brzegu siê ratowaæ i naprawiaæ szkody, bez ¿adnych op³at30.
W fundamentalnej i niejednokrotnie omawianej w literaturze Ustawie
na wo³oki hospodara Korola Jeho Mi³osti z 1 kwietnia 1557 r., sprawom
wykorzystania wód p³yn¹cych i stoj¹cych powiêcono niema³o uwagi31.
Wród 49 artyku³ów Ustawy znalaz³y siê regulacje dotycz¹ce budowy
stawów, ich eksploatacji oraz budowy m³ynów i ich eksploatacji w dobrach
hospodarskich WKL32.
W³adca nakazywa³ urzêdnikom (wradnikom) po zakoñczeniu prac polowych na jesieni i na wiosnê, tam gdzie to bêdzie mo¿liwe, budowê stawów
i sadzawek. Na powy¿sze cele nale¿a³o przeznaczyæ do 20 kop groszy (op³ata za grabarzy i najemnych ludzi do prac konstrukcyjnych) z dochodów za
ryby, sprzeda¿ byd³a i produktów rolnych. Jeli kwota taka nie by³a wystar26

Pirmasis Lietuvos Statutas, s. 229.
Ibidem, s. 245.
28 Ibidem, s. 249.
29 Ibidem, s. 251.
30 Statut Wialikaga Kniastwa Litouskaga 1566 goda, s. 169170.
31 Ustawa na wo³oki hospodara korolja jego mi³osti wo wsiem Wielkom Knijazstwie
Litowskom. Leta Bo¿eho Naro¿enia 1557, miesi¹ca apriela 1 dnia, w: Litowskaja Metrika.
Knigi publicznych die³, t. 1, w: Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka, t. 30, Juriew 1914, kol.
542586. Ustawê na wo³oki wydrukowano równie¿ dwukrotnie w pierwszej po³owie XIX wieku. Por.: Ustawa na wo³oki hospodara Korola Jeho Mi³osti z 1557 r., w: J. Jaroszewicz, Obraz
Litwy pod wzglêdem jej cywilizacji od czasów najdawniejszych do koñca wieku XVIII, Wilno
1844, s. 229275; 1557 aprielia 1, oktabria 20, i 1558 maja i ijunia 20. Ustawy o uprawlienji
Korolewskich wo³ostiej, s dopo³nitielnymi k nim statjami, s. 7291 (gdzie Ustawê podzielono
na 57 artyku³ów).
32 Ustawa na wo³oki, kol. 558559.
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czaj¹ca, o jej podwy¿szeniu decydowali rewizorowie na podstawie ustaleñ
z hospodarem33.
Po³ów ryb, czyli spuszczanie stawów, odbywaæ siê mia³o tylko za pozwoleniem w³adcy. Dzier¿awca  wradnik  miejscowy posiada³ prawo do co dziesi¹tej ryby z takiego od³owu, poza którym nie wolno mu by³o prowadziæ
po³owów, nawet na w³asne potrzeby34.
Zgodnie z brzmieniem ustawy tam gdzie by³o to mo¿liwe, przy stawach
nale¿a³o budowaæ m³yny zbo¿owe, a tak¿e wiêksze o dwóch, trzech ko³ach,
które obs³ugiwa³y wówczas folusze i rudnice. Decyzjê w tej sprawie podejmowano z udzia³em rewizorów. M³ynarze otrzymywali prawo do jednej wolnej
w³óki oraz trzeciej miarki m¹ki jako wynagrodzenia. W zamian musieli prowadziæ m³yn, dbaæ o jego konserwacjê i wyposa¿enie oraz jeden dzieñ
w tygodniu odbywaæ s³u¿bê ciesielsk¹ w najbli¿szym dworze35. Dodajmy, i¿
hospodar zadba³ nawet w tym miejscu o kontrolê rzetelnoci m³ynarzy, bowiem wskazano w tym artykule równie¿ sposób dowodzenia (co ciekawe,
w sprawach niejasnych powo³ywano ekspertów sporód innych m³ynarzy)
i karania m³ynarzy za z³odziejstwo36.
W kilku nastêpnych artyku³ach Ustawy omawiano kolejno po³owy bobrów (artyku³ 32), które tak jak dot¹d prowadziæ mieli na hospodara bobrownicy otrzymuj¹c za to co pi¹tego bobra lub po czerewie ot ko¿dogo
bobra37. Prawo do wykorzystania rzek i jezior (artyku³ 33) dla poddanych
hospodarskich (ale tylko dla nich, co podkrela³ artyku³ czterdziesty ósmy
tej¿e ustawy38) nakazywa³o ³owiæ ryby w rzekach i jeziorach przy pomocy
kryhy (kryki), wêdy, brodnia, tryhubicy, obora i innych ma³ych sieci. Zabraniano natomiast zabijania jazów, które wyniszcza³y ryby, zw³aszcza podczas
tar³a. W miesi¹cach kwietniu, maju i czerwcu: niczym ryb nie ³owit
w ozierach, tolko dlja mono¿enia ich w tych miesiecach, czoho wrad i niewodniczyje zaboroniti majut, wied¿e w riekach wolnych zaw¿dy poddanym u³ow
na ryby [przys³uguje  A.K.]39.
Niestety, zaplanowany w ca³oci dla spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
jezior artyku³ czterdziesty nie zosta³ opracowany. W oryginalnych dokumentach Metryki Litewskiej pozostawiono dla niego siedem pustych kart40. Trudno dociekaæ dzi, co zadecydowa³o o tym opuszczeniu. Byæ mo¿e sprawy
zwi¹zane z jeziorami wymaga³y jeszcze dopracowania, którego jednak nie
uzupe³niono nawet w wydanym 20 wrzenia tego¿ 1557 r. Dope³nieniju
i isprawlieniju Ustawy na wo³oki, inspirowanym uwagami Piotra Chwal33
34
35
36
37
38
39
40

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

kol. 558.
kol. 559.
kol.
kol.
kol.
kol.

576.
584585.
576577.
581 i przypis 1 na tej¿e stronie.
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czewskiego41. Dla omawianych przez nas zagadnieñ przynios³o ono jedynie
rozszerzenie obowi¹zku pracy ciesielskiej we dworze, wiadczonej przez m³ynarzy, do dwóch dni w tygodniu42.
Wzrastaj¹cy nacisk Jagiellonów na podwy¿szanie dochodów z dóbr wielkoksi¹¿êcych, a tak¿e mno¿¹ce siê problemy wynikaj¹ce z rozwoju folwarków, spowodowa³y wydanie w 1567 roku Ustawy zamkow, dzierzaw y dworcow naszych Wielkiego Xiêstwa Lithewskiego43. Jest ona jedn¹ z najobszerniejszych regulacji hospodarskich, dotycz¹cych zarz¹du dóbr w Wielkim
Ksiêstwie Litewskim. W sposób szczegó³owy, wskazuj¹cy na wielk¹ dba³oæ
o dobry zarz¹d dóbr, ale te¿ wysok¹ znajomoæ ich funkcjonowania wydawano polecenia ich zarz¹dcom.
W odniesieniu do wykorzystania wód rozporz¹dzano budowê stawów
i sadzawek (po zakoñczeniu prac polowych) w miejscach do tego dogodnych.
Kontrolê poczynañ w tym zakresie przeprowadzaæ miano corocznie, poprzez
sprawozdania sk³adane hospodarowi. On te¿ przydawa³ sobie prawo decydowania o celowoci budowy nowych stawów. Tam, gdzie stawy lub sadzawki
ju¿ funkcjonowa³y, a zosta³y uszkodzone przez zerwanie grobli dzier¿awcy
sami podejmowali decyzjê co do ich naprawy, jednak obci¹¿ywszy konkretny
maj¹tek co najwy¿ej kosztami dziesiêciu kop groszy (na mistrza czy grabarzy)44. Zalecano jednoczenie zarybianie tych stawów i sadzawek rybami
z blisko po³o¿onych jezior, rzek i jazów. Gdyby takich nie by³o w najbli¿szej
okolicy, stawów nie nale¿a³o konstruowaæ, gdy¿ nie dawa³yby spodziewanych
zysków.
Rozporz¹dzenia dotycz¹ce wchodów do rzek i jezior hospodarskich zawiera³a równie¿ Ustawa krola jego mci lesniczem  z 27 lutego 1567 r.45 Zapisa41

Ibidem, kol. 585590.
Ibidem, kol. 589.
43 Ustawa zamkow, dzierzaw y dworcow naszych Wielkiego Xiêstwa Lithewskiego, tak
w Wilenskim, iako Trockim powieciech, y iako siê starostowie, dzier¿awcy y urzêdnicy zachowac
mai¹ (b.d.), w: Litowskaja Metrika. Knigi publicznych die³, t. 1, w: Russkaja Istoriczeskaja
Biblioteka, t. 30, Juriew 1914, kol. 599622. Ustawa ta nie jest datowana w dokumentach
Metryki Litewskiej. Wpisano j¹ jednak do ksi¹g pomiêdzy dokumentami z 1558 roku a dokumentem Ustawy krola iego mci lesniczem w Wielkim Xiêstwie Lithewskim z roku 1567.
W treci ustawy jej wystawca, zapewne Zygmunt August (bowiem powo³uje siê kilkukrotnie na
decyzje krola jego mci starszego, np. kol. 610) zaznacza, i¿ podejmowane decyzje wynikaj¹
z ustawy Brzeskiej (np. kol. 612 i 621), czyli poprawy II Statutu Litewskiego uchwalonej na
sejmie brzeskim w roku 1566. W wietle powy¿szych ustaleñ nale¿y zrewidowaæ dotychczas
przyjmowan¹ na rok 1547 datacjê Ustawy zamkow, dzierzaw y dworcow naszych Wielkiego
Xiêstwa Lithewskiego. Zob. G. B³aszczyk, Litwa na prze³omie redniowiecza i nowo¿ytnoci
14921569, Poznañ 2002, s. 129. Ustawê zamkow, dzier¿aw y dworcow naszych wydrukowano
równie¿ przed 1914 rokiem, jednak tak¿e bez podania daty. Zob. M. Downar-Zapolski, Oczerki
po organizacji, Pri³o¿enija, nr 39, s. 84; Ustawa zamków, dzier¿aw y dworców naszych
Wielkiego Ksiêstwa Lithewskiego tak w Wilenskim iako Trockim powiecie y iako siê starostowie, dzier¿awcy y urzêdnicy zachowaæ mai¹, Athenaeum, t. 5, 1845, s. ?
44 Ustawa zamkow, dzierzaw y dworcow naszych, kol. 608.
45 Ustawa krola iego mci lesniczem w Wielkim Xiêstwie Lithewskim. Roku 1567, februaria dnia 27, w Knyszinie, z rozkazania kr[ola] iego mci, pana naszego m[i³osciwego],
42
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no w niej bowiem, i¿: na rzekach i ma³ych rzeczkach, które od jeziora do
jeziora id¹ i przechodz¹, aby ¿adnych jazow [leniczowie  A.K.] nie zabijali
i nikomu inszemu zabijaæ nie dopuszczali dla wolnego przechodu ryb od
jeziora do jeziora, a wszako¿ gdzieby ktore rzeki ju¿ prominê³y jeziora, ci¹ga³yby siê, a p³ynê³y do rzeki wielkiej tam jazy maj¹ zabiwaæ i z tego po¿ytek
do skarbu Króla Jego Moci mno¿yæ, a takowe rzeki maj¹ im opowiedzieæ
i okazaæ pos³añcy Króla Jego Moci46.
Reasumuj¹c podkreliæ nale¿y, i¿ od drugiego dziesiêciolecia XVI w.
wzrasta znacznie zainteresowanie wielkich ksi¹¿¹t efektywnoci¹ ekonomiczn¹ dóbr hospodarskich w Wielkim Ksiêstwie Litewskim, w tym wykorzystaniem zasobów wodnych. Decydowa³y o tym przede wszystkim rosn¹ce potrzeby finansowe skarbu litewskiego w zwi¹zku z wojnami moskiewskimi,
a tak¿e dzia³alnoæ gospodarcza królowej Bony oraz Zygmunta II Augusta.
Regulacje prawne, sygnowane przez w³adców a dotycz¹ce maj¹tków litewskich bêd¹cych ich w³asnoci¹ wskazuj¹ nie tylko na wzrastaj¹c¹ dba³oæ
o sprawne funkcjonowanie tych dóbr, ale te¿ o uczciwy nadzór ze strony
urzêdników.
SUMMARY
There is a scarcity of research investigating the legal regulations governing
water resources in the Grand Duchy of Lithuania in the 16th century. Although the
legal system of the Grand Duchy of Lithuania has been analyzed by historians on
many occasions, the issues relating to the operation and administration of water
resources remain largely unexplored. Beginning in the 1520s, the grand dukes developed a growing interest in the economic effectiveness of the Grand Duchy of Lithuania, in particular the effectiveness of its water resources. The Lithuanian treasury
was in dire need of additional revenues to plug budget holes resulting from the
Muscovite wars and the financial policies of Queen Bona and King Sigismund II
Augustus. The laws endorsed by Polish rulers in connection with their Lithuanian
estates testify to effective management practices and honest supervision exercised by
the authorities.

dana iesth nauka panom lesniczem, jako sprawowac siê mai¹ na lesnictwach y urzedziech
swoich, w: Litowskaja Metrika. Knigi publicznych die³, t. 1, w: Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka, t. 30, Juriew 1914, kol. 622628. Zob. te¿: Liesnoj ustaw, w: M. F. Downar-Zapolskij,
Oczerki po organizacji zapadno-russkago krestjanstwa w XVI wiekie, Kijew 1905, Pri³o¿enija,
nr 40, s. 101105; Ustawa lena z 1568 r., Athenaeum, t. 6, 1844, s. 78 (gdzie wydawca poda³
b³êdn¹ datê ustawy).
46 Ustawa krola iego mci lesniczem, kol. 624.
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KARDYNA£ WOLSEY W KRYTYCZNEJ OCENIE
HUMANISTÓW
Historycy i literaturoznawcy zajmuj¹cy siê okresem Tudorów opisuj¹
dwór Henryka VIII jako wi¹tyniê muz, gdzie swoje miejsce znajdowali
zarówno humanici, jak i opiekuj¹cy siê nimi mecenasi1. System, jaki wypracowa³ sobie mecenat w Anglii, przypomina piramidê, na szczycie której sta³
sam monarcha, jako gwarant najwy¿szej ochrony i awansu spo³ecznego, a na
dole uczeni i pisarze. Pomiêdzy nimi istnia³a ca³a sieæ poredników i sponsorów wiêkszej lub mniejszej miary. Do mecenasów o najwiêkszych wp³ywach
i hojnoci zaliczyæ nale¿y Katarzynê Aragoñsk¹, Tomasza Wolseya i Tomasza
Morusa. Budzili oni na ogó³ podziw i szacunek wród swoich podopiecznych.
Natomiast inni uczeni humanici, którzy nie mieli na tyle szczêcia, by znaleæ siê pod ich parasolem ochronnym, byli czêsto sceptycznie do nich nastawieni.
Najbardziej kontrowersyjnym sporód zwi¹zanych z dworem mecenasów
by³ kardyna³ Wolsey, który skoncentrowa³ w swoim rêku potê¿n¹ w³adzê
i nieograniczone wp³ywy. G³ównym zadaniem tej pracy jest zbadanie, do
jakiego stopnia dzia³alnoæ kardyna³a Wolseya podlega³a krytyce i czy
w ogóle taka krytyka by³a mo¿liwa bior¹c pod uwagê w³adzê, jak¹ scentralizowa³ w swoim rêku. Analizie poddano tak¿e hipotezê, czy pisarze angielscy
z pierwszej po³owy XVI w. nie wypowiadali siê krytycznie o kardynale
z obawy o swój los, czy raczej dla wiêkszoci z nich by³ on opiekunem, który
gwarantowa³ im materialne zabezpieczenie, st¹d te¿ tworzyli raczej panegiryki, w których wychwalali swojego pracodawcê. W artykule przedstawieni
zostali ci humanici i ich twórczoæ, którzy bez wzglêdu na reperkusje im
1

A. Weir, Henry VIII: the king and court, New York 2001, s. 150.
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gro¿¹ce, odwa¿yli siê tworzyæ dzie³a, w których krytykowali wszechw³adn¹
pozycjê Tomasza Wolseya.
Poza najwy¿szymi stanowiskami kocielnymi, które Tomasz Wolsey piastowa³, sprawowa³ on tak¿e najbardziej presti¿ow¹ funkcjê pañstwow¹
w królestwie, a mianowicie kanclerza dworu. Skomasowanie tak wielu wa¿nych stanowisk dawa³o powód do napiêæ i konfliktów, gdy¿ taki monopol na
w³adzê musia³ wywo³ywaæ niew¹tpliwie g³êbokie oburzenie zarówno wród
uczonych pozostaj¹cych na s³u¿bie dworskiej, jak i wród arystokracji. Wzajemna niechêæ pog³êbia³a siê szczególnie wtedy, gdy Tomasz Wolsey, jako
pierwsza po królu osoba w pañstwie, dostrzega³ w kim rywala, który zagra¿a³ jego pozycji, lub z którym nale¿a³o podzieliæ siê wp³ywami. Choæ niejeden
humanista mia³ do czynienia z kardynalsk¹ dum¹ i zazdroci¹, to jednak
zdecydowana wiêkszoæ krytyków wola³a zachowaæ ostro¿noæ i milczenie
dopóki kanclerz dworu nie utraci³ w³adzy i nie popad³ w nie³askê monarchy.
Przyk³adowo, ostatnia czêæ Anglica Historia Polydora Vergila, która zawiera
uszczypliwe teksty i jawnie potêpia politykê kardyna³a, zosta³a opublikowana dopiero w roku 1555. By³o to dwadziecia piêæ lat po mierci Tomasza
Wolseya, kiedy wszyscy sympatycy i wspó³pracownicy kardyna³a byli ju¿
martwi. Naturalnie, tê pracê jak i póniejsze pisemne relacje, które oczerniaj¹ osobê Wolseya, nale¿y oceniaæ z pewn¹ rezerw¹ i doz¹ ostro¿noci, pomimo wspó³czesnych wskazówek, i¿ kardyna³ nie by³ sk³onny do tego, by dzieliæ
wp³ywy z kimkolwiek ani by tolerowaæ opozycjê.
Polydore Vergil osobicie star³ siê z Tomaszem Wolseyem, gdy ten w³anie rozpoczyna³ swoj¹ b³yskotliw¹ karierê. W 1515 r. Polydore Vergil wspó³zawodniczy³ z Andrea Ammonio o stanowisko papieskiego inkasenta. Autor
Anglica Historia sta³ na przegranej pozycji, gdy¿ jego rywala popiera³
wszechw³adny kardyna³. Ponadto, gdy Ammonio przechwyci³ korespondencjê
Vergila, w której oczernia³ Tomasza Wolseya, to nie tylko straci³ szansê na
posadê, o któr¹ walczy³, ale te¿ zosta³ skazany na wiêzienie w Tower of
London. Chocia¿ po kilku miesi¹cach Polydore Vergil zosta³ uwolniony po
apelacji u kardyna³a, to jednak wrogi stosunek do Wolseya cechowa³ go
przez wiele nastêpnych lat2.
Polydore Vergil by³ bliskim przyjacielem królewskiego sekretarza  Ryszarda Pacea, któremu dedykowa³ Adagiorum Liber, a jego Anglica Historia
jest najprawdopodobniej najbardziej znanym ród³em zawieraj¹cym informacje o domniemanym z³ym traktowaniu Ryszarda Pacea przez Tomasza Wolseya. O swoim przyjacielu Polydore Vergil wypowiedzia³ siê w nastêpuj¹cych
s³owach: Pace by³ najbardziej praw¹ indywidualnoci¹ i dawa³ s³uszne rady
w Radzie Królewskiej; ponadto jego maniery by³y wytworne, by³ on dobrze
wykszta³cony, umuzykalniony i dowcipny i wielce zachwyca³ króla, który chêtnie s³ucha³ jego rad nawet w sprawach donios³ej wagi. Im bardziej stawa³ siê
drogi królowi, tym bardziej by³ znienawidzony przez Wolseya, który pragn¹³
2

D. Hay, Polydore Vergil, Edinburg 1939, s. 1014.
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nade wszystko odgrywaæ g³ówn¹ rolê przy królu: st¹d te¿ kardyna³ zatroszczy³
siê by cz³owiek ten znajdowa³ siê jak najdalej jak to jest mo¿liwe od Henryka,
od swojego domu, od swojej rodzimej ziemi, pod pozorem wype³niania (...)
zadañ dyplomatycznych3.

Polydore Vergil: Adagiorum Liber
ród³o: http://dbs.hab.de/polydorusvergilius/portal-texte

W wyniku wyczerpuj¹cych i niepotrzebnych dla racji stanu misji Ryszard
Pace uleg³ za³amaniu nerwowemu. O wci¹¿ pogarszaj¹cym siê stanie zdrowia
przyjaciela Polydore Vergil pisa³: by³ on wycieñczony ci¹g³ymi wyjazdami po
3 P. Vergil, Anglica Historia, (red. Hay D.) London 1950, s. 293: Pace was a most virtuous
individual and gave upright advice in the royal council; moreover his manners were most
polished, he was well-educated, musical and witty and greatly delighted the king, who willingly
listened to his advice even in matters of the gravest importance. Yet the more dear he became
to the king, the more hateful he was to Wolsey who wished above all to play the chief part with
the king: and so the cardinal took the utmost care that the man should be as far distant as
possible from Henry, from his home, from his native land, under the guise of fulfilling [...]
diplomatic tasks.
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ambasadach [...] cierpi¹c z powodu faktycznego wygnania ze swojej ojczystej
ziemi, ¿e w konsekwencji jego umys³ uleg³ takiemu uszkodzeniu, ¿e wkrótce
zacz¹³ mieæ okresy szaleñstwa4.
Do roku 1527 stan zdrowia Ryszarda Pacea uleg³ tak znacznemu pogorszeniu, ¿e nie móg³ on dalej sprawowaæ funkcji sekretarza i posada ta zosta³a
przekazana protegowanemu kardyna³a  Stephenowi Gardinerowi5.
Relacja Polydora Vergila, choæ przesadzona miejscami na skutek przyjani, jak¹ ¿ywi³ wobec Ryszarda Pacea i nienawici wobec Tomasza Wolseya,
w wielu miejscach jest zgodna z faktami historycznymi. Ryszard Pace faktycznie by³ wysy³any zagranicê na d³ugie okresy i mia³ tak ma³o pracy dyplomatycznej, któr¹ móg³by siê zaj¹æ, ¿e podj¹³ siê pracy literackiej w Rzymie
i Wenecji w latach 1522 i 15256. W nastêpnym roku dyplomata uleg³ za³amaniu nerwowemu w Padwie, gdzie opiekowa³ siê nim T. Lupset (1495?1530).
Jednoczenie swoje zaniepokojenie stanem zdrowia Ryszarda Pacea wyrazi³
Erazm, który przeklina³ zagraniczne misje i winê za jego z³y stan zdrowia
upatrywa³ w ambasadach7. Chocia¿ w póniejszych latach za nieszczêcia
i cierpienia Ryszarda Pacea Erazm obwini³ Tomasza Wolseya, to na ten czas
w roku 1528 uczony wykaza³ zrozumia³¹ ostro¿noæ, ograniczaj¹c siê do pogratulowania Ryszardowi Paceowi uwolnienia siê z burzliwych wód dyplomacji i powrotu do s³u¿by w kraju8 . W wietle takich relacji, oskar¿enia
Polydora Vergila wobec Tomasza Wolseya wydaj¹ siê byæ s³uszne, gdy¿ Ryszard Pace jako potencjalny rywal o polityczne wzglêdy by³ trzymany z dala
od króla i dworu.
Zazdroæ Wolseya dotknê³a nie tylko Ryszarda Pacea, ale te¿ innych
wybitnych uczonych. Kardyna³, który strzeg³ swojej w³adzy i wp³ywów, na
kolejn¹ ofiarê wybra³ Tomasza Morusa. Wed³ug W. Ropera i N. Harpsfielda,
kardyna³ Wolsey po starciu siê w parlamencie z Morusem uknu³ plan, by
wys³aæ uczonego na misjê dyplomatyczn¹ poza teren królestwa9 . Chocia¿
historii tej nie da siê zweryfikowaæ, wydaje siê bardzo prawdopodobne, ¿e
domniemane intencje Wolseya wobec Morusa by³y podobne do tych, jakie
zastosowa³ wobec królewskiego sekretarza  Ryszarda Pacea. Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e pomimo zachowania pochlebnego tonu korespondencji z kardyna³em póki ten pozostawa³ u szczytu w³adzy, Morus nie pozostawa³ d³u¿ny
i w 1529 r. mia³ odwagê przeprowadziæ kolejny atak w parlamencie na osobê
Wolseya.
4 Ibidem, s. 329: he was worn down by being frequently sent on embassies [...] suffering
from virtual exile from his native land, his mind as a result was so impaired that he shortly
after began to have periods of madness.
5 Polydore Vergil nie wspomina Williama Knight, który sprawowa³ funkcjê sekretarza
pomiêdzy kadencj¹ Pacea a Gardinera.
6 J. Wegg, Richard Pace a Tudor Diplomatist, London 1932, s. 188, 198.
7 Desiderius Erasmus Roterodamus, Opus epistolarum Des: Erasmi Roterodami. (ed.
i t³um. P. S. i H. M. Allen, H. W. Garrod.) 19061958, Ep. 1624 (dalej jako P.S. Allen).
8 Ibidem, Ep. 1955.
9 W. Roper, N. Harpsfield, Lives of St Thomas More, New York 1963, s. 7072.
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Pomimo ¿e niewiele s³ów krytyki mo¿na by³o us³yszeæ, tudzie¿ przeczytaæ o kardynale Wolseyu we wczesnych latach, kilka nieprzychylnych mu
literackich wypowiedzi przetrwa³o, a te tworz¹ interesuj¹ce preludium do
lawiny satyrycznych uwag i inwektyw, jakie posypa³y siê, gdy nadszed³ czas
jego upadku. Najbardziej zagorza³ym z wczesnych oponentów Wolseya by³
Jan Skelton, który otwarcie ostrzeg³ króla w za³¹czniku ofiarowanego manuskryptu Speculum Principis, by s³ucha³ Samuela, czyta³ Daniela, a odstawi³
Ishmaela  syna z³ej wiary10. Wzmianka ta przypomina radê, jak¹ Polydore
Vergil przypisuje R. Foxowi i W. Warhamowi przy ich przejciu na emeryturê: jak prawdziwie odpowiedzialni mê¿owie stanu szczerze nak³aniali króla,
by nie zezwoli³ jakoby s³uga by³ wiêkszy ni¿ jego pan: po¿yczyli to powiedzenie
od Chrystusa (...) zaprawdê, zaprawdê powiadam wam s³uga nie jest wiêkszy
ni¿ jego pan11.
Henryk VIII nie us³ucha³ jednak rad ani swoich czcigodnych doradców,
ani swojego dawnego nauczyciela  Jana Skeltona. Poeta tymczasem odda³
siê pisaniu serii satyrycznych wierszy, skierowanych przeciwko kardyna³owi
Wolseyowi i jego polityce. Wród najbardziej znanych poematów nale¿y wymieniæ: Colin Clout, Speke Parrot i Why Come Ye Nat To Court. Po napisaniu
pierwszego wiersza poeta na jego koñcu zapowiedzia³, ¿e od³o¿y pióro
i pozwoli sobie na odpoczynek12. Niemniej jednak wkrótce zacz¹³ pracowaæ
nad nastêpn¹ satyr¹, pisan¹ prawdopodobnie z przerwami. W Speke Parrot
papuga, która jest ulubionym zwierz¹tkiem damy ze szlachetnego rodu, robi
nieprzyjemne uwagi na temat kardyna³a. Tomasz Wolsey jest przedstawiony
w tej satyrze jako wszechw³adny ulubieniec, który rz¹dzi nawet królem.
Choæ zarówno w pierwszym, jak i w drugim utworze Jan Skelton oczernia
kardyna³a dostatecznie mocno, to jednak prawdziwie ostr¹ krytykê skierowa³
poeta w jego kierunku w Why Come Ye Nat To Court. Satyra ta jest postrzegana jako najbardziej sarkastyczna i odwa¿na ze wszystkich, jakie kiedykolwiek napisa³. W niej to Jan Skelton opisuje, na przyk³adzie Tomasza Wolseya, jakie katastrofalne skutki mo¿e spowodowaæ decyzja zostawienia rz¹dów ca³ego królestwa jednej osobie. Tymczasem Jan Skelton potrafi³ byæ
wiernym i oddanym poet¹, co ewidentnie przedstawiaj¹ jego inne dzie³a.
Jego oddanie rodzinie Howardów ukazuj¹ w szczególnoci: Garlande of Laurel, The Douty Duke of Albany i patriotyczne wersety o bitwie pod Flodden.
Jest bardzo prawdopodobne, ¿e te satyry powsta³y ku osobistej radoci rodziny ksi¹¿êcej Howardów.
Jednym z mniej znanych dzie³ Jana Skeltona jest Magnyfycence, które
odzwierciedla polityczne wydarzenia owego czasu, gdy ksi¹¿ê Howard przez
10

F. Salter, M. Skeltons Speculum Principis. Speculum IX, London 1934, s. 2527.
P. Vergil, Anglica Historia, s. 231: like truly responsible statesmen, they earnestly
urged the king not to suffer any servant to be greater than his master: they borrowed this
saying from Christ [...] Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his lord.
12 Ward & Trent, et al., The Cambridge History of English and American Literature.
Vol. III. Renascence and Reformation, § 10.
11
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krótki okres wspó³pracowa³ z Tomaszem Wolseyem, a ich relacje by³y ogólnie
rzecz ujmuj¹c poprawne. Magnyfycence, którego powstanie szacuje siê na rok
1516, wydaje siê byæ raczej alegori¹ dworskiej rewolucji z roku 1519. W maju
tego¿ roku kardyna³ postara³ siê o wydalenie tych królewskich ulubieñców
z dworu, którzy zd¹¿yli osi¹gn¹æ niepo¿¹dane wp³ywy i uzyskaæ znacz¹c¹
pozycjê na skutek reorganizacji Tajemnej Izby (the Privy Chamber) jesieni¹
poprzedniego roku. W dramacie Skeltona ksi¹¿ê wpada w rêce chciwych
dworzan, którzy usuwaj¹ w cieñ jego m¹drych doradców i nak³aniaj¹ go do
¿ycia w ekstrawagancji i frywolnoci. Gdy jednak ksi¹¿êce skrzynie z pieniêdzmi zostaj¹ roztrwonione, ksi¹¿ê zostaje opuszczony. Przed desperacj¹
i zapewne samobójstwem ratuje go powrót i przywrócenie do pracy by³ych
doradców. D³ugoæ sztuki jest pozbawiona proporcji wobec skromnej treci,
jak¹ prezentuje. Pomimo ¿e dzie³o jest monotonne i pozbawione ¿ycia, jest
w nim wiele satyrycznych momentów. Te aluzje powszechnie interpretuje siê
jako ostrze¿enie dla Henryka VIII i jako pierwszy jawny atak na Tomasza
Wolseya13.
Dok³adniejsza analiza fabu³y mo¿e wskazywaæ, ¿e Jan Skelton mia³ inny
cel pisz¹c tê sztukê. Jest trudne, a wrêcz niemo¿liwe by w obecnych czasach
mo¿na by³o przypisaæ wszystkie postacie sztuki do poszczególnych cz³onków
dworu Henryka VIII, aczkolwiek mo¿na pokusiæ siê o kilka porównañ. Wytworni dworzanie, frankofile, ubrani ekstrawagancko to najprawdopodobniej
zbiorowa karykatura ulubieñców Henryka VIII. Prawdziw¹ przyczyn¹ wygnania ich z kraju by³o ich nieskrywane zainteresowanie Francj¹, jêzykiem
francuskim oraz chêæ nak³onienia króla do przymierza z tym krajem. Kardyna³ Wolsey nie tylko nie podziela³ tych pogl¹dów, ale te¿ obawia³ siê o swoje
wp³ywy widz¹c w tej grupie konkurencjê. Pomimo ¿e oficjalnie nie podano
powodu, dla którego zostali oni wypêdzeni z dworu królewskiego, ambasadorom innych krajów wyjaniono, ¿e to poruszenie zosta³o sprowokowane przez
tych ludzi, którzy stali siê przyczynkiem do nieustannego hazardu Jego Wysokoci, a co z kolei doprowadzi³o go do przegrania skarbca ze z³otem14.Temat
lekkomylnego wydawania pieniêdzy przewija siê przez ca³¹ sztukê, co
z pewnoci¹ jest aluzj¹ skierowan¹ do kardyna³a, który w podobny sposób
trwoni³ swoj¹ fortunê. Jako przestroga brzmi¹ s³owa J. Skeltona, który
w sztuce pyta: jak przetrwasz, gdy zgubisz klucz od skrzyni z pieniêdzmi?15.
Kolejn¹ postaci¹ ze sztuki J. Skeltona, któr¹ mo¿na zidentyfikowaæ
z faktyczn¹ osob¹ dworu królewskiego, jest Courtly Abusyon. Abusyon jest
nikim innym ni¿ portretem Sir Henryka Guildforda, który od roku 1513 by³
13

Ibidem, § 12.
Selection of Dispatches Written by the Venetian Ambassador, Sebastian Giustlnlan [w:]
R. Brown, Four Years at the Court of Henry VIII. London 1854, s. 271: this stir was made
because these persons had been the cause of his Majestys incessant gambling, which had made
him lose of late a treasure of gold.
15 R.L. Ramsay, Magnyfycence A Moral Play by John Skelton. Early English Text Society
1928, s. 526527: Where ye suruey, Thryfte hathe lost her cofer kay.
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królewskim chor¹¿ym. W sztuce przedstawia siê go jako wysokiego, elokwentnego i wystrojonego mê¿czyznê16. Zgryliwy opis dwóch plotkarzy
w sztuce pozwala rozpoznaæ dwie kolejne postacie: jest dwóch prostych
i zwyk³ych, Symkin Tytuell i Pers Pykthanke, uczê ich by siê nauczyli, ¿e to, co
on mówi i ona mówi, by zwracali na to uwagê, tak by póniej byli chwaleni za
swój dowcip, a nie by, gdy rzecz jest ju¿ z³a pogarszali j¹ dalej17.
Pomimo, ¿e Magnyfycence Jana Skeltona jest przepe³niona aluzjami do
Tomasza Wolseya, pamiêtaæ nale¿y, ¿e autor na przestrzeni lat zmienia³ swój
stosunek do kardyna³a. Po mierci swojego mecenasa  ksiêcia Norfolk, sytuacja zmusi³a pisarza, by pogodzi³ siê ze swoim dawnym wrogiem, st¹d dwa
swoje ostatnie wiersze dedykuje on Tomaszowi Wolseyowi. Przy okazji sugeruje, by kardyna³ rozwa¿y³ jego awans na wy¿sze stanowisko w Kociele18.
Jan Skelton niew¹tpliwie umia³ oceniæ polityczny klimat i doskonale zdawa³
sobie sprawê, ¿e krytykowanie Wolseya w nieodpowiednim czasie lub bez
poparcia wielkiego mecenasa mo¿e mieæ katastrofalne skutki. Wnioski wyci¹gn¹³ z dowiadczenia, jakie spotka³o Johna Roo, funkcjonariusza dworskiego.
Ów dworzanin w roku 1526 wyg³adzi³ tekst starej sztuki, któr¹ wystawi³
nastêpnie w Greys Inn w wiêta Bo¿ego Narodzenia. Simon Fish, aktor
w Greys Inn, zg³osi³ siê na ochotnika, by zagraæ rolê, która mia³a omieszyæ
kardyna³a. Oburzenie T. Wolseya doprowadzi³o do aresztowania Johna Roo.
Natomiast aktor ratowa³ siê przed niechybn¹ kardynalsk¹ kar¹ ucieczk¹ na
kontynent, gdzie zwi¹za³ siê z Wiliamem Tyndalem i zosta³ zagorza³ym protestanckim pamflecist¹.
Powy¿szy przyk³ad udowadnia, ¿e póki Tomasz Wolsey by³ u w³adzy
ryzykiem by³a ka¿da próba krytykowania jego polityki. Jedynym odstêpstwem od tej regu³y, które chroni³oby oponenta, by³o zapewnienie sobie
ochronnego parasola innego potê¿nego mecenasa lub bezpiecznego zagranicznego schronienia, sk¹d mo¿na by³o bez przeszkód i strachu oceniaæ kardyna³a i jego politykê.
Przyczyn, dla których T. Wolsey by³ tak ostro krytykowany, szukaæ nale¿y przede wszystkim w antyklerykalnych nastrojach. Kardyna³, który zarz¹dza³ kilkoma diecezjami i domami religijnymi, czerpa³ z nich olbrzymie korzyci maj¹tkowe. Jeli oponenci odpuciliby mu fakt, ¿e podlegaj¹cych mu
diecezji nigdy nie odwiedza³, to nie mogli mu zapomnieæ, ¿e splendor i bogactwo, którymi siê otacza³, mo¿na by³o tylko porównaæ do standardów królewskich. Tak o kardynale Wolseyu i jego bogactwie pisze George Trevelyan:
Utrzymywa³ dwór z prawie tysi¹ca osób, a kiedy wystêpowa³ uroczycie kaza³
sobie nieæ przed sob¹ srebrne kolumny i halabardy. Obok wielu innych róde³
16

H. Holbein, Holbein and the Court of Henry VIII, s. 4042.
R. L. Ramsay, op. cit., s. 1267: There be two lyther, rude and ranke, Symkyn Tytuell
and Pers Pykthanke; Theys lythers I lerne them for to lere, What he sayth and she sayth to lay
good ere, And tell to his sufferayne euery whyt; And then he is moche made of for his wyt; And,
be the mater yll more or lesse, He wyll make it mykyll worse than it is.
18 I. Gordon, John Skelton: Poet Laureate, New York 1970, s. 4142.
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bogactw, pobiera³ dochody, a zaniedbywa³ obowi¹zki archidiecezji Yorku, diecezji Durham [...]. Hojnoæ Wolseya w fundowaniu szkó³ i wspania³ych kolegiów nie wytrzymywa³a zatem porównania z jego chciwoci¹ oraz przepychem
i wystawnoci¹, w których ¿y³. To by³ prawdziwy ksi¹¿ê, z tej kosmopolitycznej
hierarchii europejskiej, przed któr¹ ludzie od wieków giêli grzbiety w uk³onach, a której ju¿ nigdy wiêcej nie mieli siê k³aniaæ w Anglii19.
Posiad³oci Tomasza Wolseya poza pa³acem Hampton Court

Wie¿a kocio³a pod wezwaniem Chrystusa w Oxfordzie
ród³o http://history.wisc.edu/sommerville

Brama g³ówna do kocio³a w. Piotra w Ipswich
ród³o http://history.wisc.edu/sommerville
19

G. M. Trevelyan, Historia spo³eczna Anglii, Warszawa 1961, s. 105.
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Skontrastowanie takiego stylu ¿ycia z bied¹ i brakiem wykszta³cenia
u ksiê¿y pracuj¹cych w parafiach wywo³ywaæ musia³o u humanistów olbrzymie oburzenie. Ju¿ w 1529 r. podnoszono w parlamencie kwestiê braku wykszta³cenia duchownych, ale problem ten pozosta³ nietkniêty, co wykazuje
badanie z roku 1551: na 249 duchownych 171 nie umia³o wymieniæ Dziesiêciu Przykazañ, 27 nie zna³o ich autora, a 10 nie potrafi³o odmówiæ modlitwy
Ojcze Nasz20. Najwiêksz¹ ironi¹ jest to, ¿e w roku 1519 siedmiu lollardów
spalono na stosie za to, ¿e uczyli swoje dzieci modlitwy Ojcze Nasz i Dziesiêciu Przykazañ w jêzyku angielskim21. Nie powinno wiêc dziwiæ, ¿e takie
sytuacje prowadzi³y do zaciek³ych wani i sporów wród humanistów o kierunek reform. Byli oni jednak czêsto bezsilni, gdy mecenasami ich pozostawa³y
takie osoby jak kardyna³ Wolsey.
SUMMARY
From the study of the eminent figures who had a considerable impact on Henry
VIIIs home and foreign policy Thomas Wolsey outshines all the residents of the
royal court during the first twenty years of the Kings reign. This most trusted
servant of the Crown, who was of obscure social origins, managed to gain the highest
state and Church offices in the kingdom and was given complete freedom to keep the
Crowns political machine working. Wolseys bewildering career served for little more
than the strengthening of the royal court and suppressing any opposition.
Thomas Wolseys immense power should not give the false impression that the
Cardinal was always on good terms with the scholars of that day. In fact, his
monopoly of influence, power and wealth became the main causes of tension and
criticism in scholarly circles.
The paper provides evidence that Wolsey occasionally felt threatened by humanist rivals like Richard Pace or Thomas More or even criticized in John Skeltons
writings. Most of his critics, however, were wise enough to either come to terms with
political reality in time or maintain silence until he had fallen from power. Those
who had the audacity to blacken the Cardinal could do so without putting themselves
in danger provided that they did that from the shelter of a powerful patron at home,
or the safety of a foreign asylum.

20
21

Ch. Daniell, A Travellers History of England, Gloucestershire 1996, s. 94.
J. Eadie, The English Bible: an external and critical history, London 1876, p. 91.
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HENRYK STROBAND (15481609).
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GIMNAZJUM AKADEMICKIEGO W TORUNIU
Henryk Stroband zaliczany jest do grona wybitnych obywateli w dziejach
grodu Kopernika. W historiografii szczególnie zwraca siê uwagê na jego
wk³ad w rozwój szkolnictwa w Toruniu na prze³omie 16 i 17 stulecia. Aby
w pe³ni zrozumieæ i doceniæ zas³ugi Henryka Strobanda na tym polu wypada
choæby skrótowo przedstawiæ jego sylwetkê. Henryk Stroband urodzi³ siê 14
listopada 1548 r. w Toruniu1. Jego ojciec Jan Stroband2 (15111585) by³ od
roku 1551 do roku 1585 3 burmistrzem toruñskim i wieloletnim burgrabi¹
królewskim. Jego portret, mê¿czyzny w podesz³ym wieku z ³ysin¹ i spiczast¹
brod¹, mo¿na ogl¹daæ na cianie w Sali Mieszczañskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, obok innych portretów burmistrzów i rajców z 16, 17 i 18
stulecia. Szczególne miejsce w tej galerii zajmuje naturalnie toruñczyk, Wielki Astronom Miko³aj Kopernik, a nieco dalej wisi portret naszego bohatera,
przystojnego Henryka Strobanda z charakterystyczn¹ dla tych czasów kryz¹
obejmuj¹ca szyjê. Wróæmy jednak do jego ojca, Jana. Otó¿ zosta³ on nobilitowany w 1569 r. przez króla polskiego Zygmunta Augusta. W herbie ma
czerwon¹ ró¿ê, mo¿e tylko przypadkowo nawi¹zuj¹c¹ te¿ do ró¿y, ale bia³ej
w herbie Marcina Lutra. 22 grudnia 1558 r. Toruñ uzyska³ od króla Zygmunta Augusta przywilej na swobodne /ewangelickie/ g³oszenie S³owa Bo¿ego
i przyjmowanie Cia³a Pañskiego pod obydwoma postaciami4. W uzyskaniu
1 B. Dyba, Stroband Henryk, w: Toruñski s³ownik biograficzny, pod red. K. Mikulskiego,
Toruñ 2002, s. 211217.
2 E. Bahr, Johann Stroband, w: Altpreussische Biographie, B. II, Marburg 1969, s. 710.
3 K. Mikulski, Urzêdnicy miejscy Torunia 14541650, cz. II, Toruñ 2001, s. 211.
4 K. Maliszewski, Stosunki religijne w Toruniu, w: Historia Torunia, pod red. M. Biskupa,
t. II, cz. II, Toruñ 1994, s. 260, przypis 13.
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tego przywileju mia³ z pewnoci¹ du¿e zas³ugi burmistrz Jan Stroband. By³
on zdecydowanym luteraninem. Wród burmistrzów  jak pisze Ernst Bahr5
 wyró¿nia³ siê do koñca swego ¿ycia regularnym uczestnictwem w nabo¿eñstwach w luterañskim wówczas kociele NMPanny. Za burmistrzowania
Jana Strobanda dosz³o do erygowania 6-klasowego Gimnazjum Toruñskiego
w r. 15686, które ju¿ w latach 70. XVI w. prze¿ywa³o kryzys. Klasy ni¿sze
mieci³y siê w dawnych pomieszczeniach szko³y przy kociele w. Janów,
a wy¿sze w opuszczonym przez franciszkanów klasztorze przy kociele
NMPanny. Burmistrz Jan zadba³ o staranne wykszta³cenie, swego najstarszego syna Henryka (przed nim mia³ piêæ córek), nie ¿a³uj¹c przy tym pieniêdzy. Po nauce w Szkole Staromiejskiej w Toruniu, a potem w gimnazjum
w widnicy Henryk immatrykulowa³ siê w roku 1566 jako 18-latek na uniwersytecie luterañskim we Frankfurcie nad Odr¹. Tu studiowa³ filozofiê,
prawo i nauki  jak bymy je dzisiaj nazwali  polityczne. Kolejne 2 lata
15661568 spêdzi³ na uniwersytecie w Tybindze, koncentruj¹c siê na studiach prawa; w 1570 r. studiowa³ teologiê w Wittenberdze. Potem uda³ siê do
Strasburga, gdzie naucza³ s³ynny pedagog Jan Sturm. Pobyt w Strasburgu
zaowocowa³ póniej reform¹ Gimnazjum Toruñskiego, przeprowadzon¹ przez
Henryka Strobanda. M³ody Stroband dotar³ jeszcze do szwajcarskiej Bazylei,
ale za namow¹ ojca zrezygnowa³ z odwiedzenia Francji. Byæ mo¿e wieci
o krwawej rozprawie z hugenotami podczas Nocy wiêtego Bart³omieja
w Pary¿u w 1572 r. odwiod³y go od tej podró¿y. W drodze powrotnej do kraju
Stroband jeszcze raz zatrzyma³ siê w Wittenberdze, aby na pocz¹tku 1574 r.
pojawiæ siê w rodzinnym miecie. Dowiadczenia ze studiów na uniwersytetach zachodnioeuropejskich ju¿ wtedy musia³y go przekonaæ, i¿ szkolnictwo
toruñskie winno lepiej przygotowywaæ do studiów, a wiêc wymaga reformy7.
Pisa³, i¿ mimo zapa³u i dobrych chêci dowiadczy³ gorzkich pora¿ek w czasie
studiowania trudnych i zawi³ych zagadnieñ prawnych, gdy¿ nie posiada³
wystarczaj¹cych podstaw, aby je zg³êbiaæ. By³ zdania, i¿ takie podstawy m³odzie¿ powinna zdobyæ ju¿ w gimnazjum, w swoim rodzinnym miecie.
Po powrocie do Torunia ju¿ 9 maja 1574 r. 26-letni wówczas Henryk
Stroband polubi³ Katarzynê Soldau, córkê kupca gdañskiego, z któr¹ mia³
12 dzieci. Najwiêksz¹ karierê sporód nich zrobi³ najstarszy syn Henryk II8
(15751626).Wracaj¹c do postaci Henryka (I) Strobanda to wed³ug ustaleñ
Krzysztofa Mikulskiego9 ju¿ w rok po powrocie do Torunia wybrano go ³awnikiem w S¹dzie Staromiejskim, a po mierci ojca w 1585 r. ju¿ w nastêpnym
roku zosta³ rajc¹. Z kolei od 1587 r. a¿ do mierci w 1609 r. by³ jednym
z burmistrzów Torunia, a wielokrotnie prezyduj¹cym burmistrzem. By³  podobnie jak ojciec  burgrabi¹ królewskim, a wiêc musia³ cieszyæ siê zaufa5

E. Bahr, op. cit. s. 710.
S. Tync, Dzieje Gimnazjum Toruñskiego (15681772), t. I, Toruñ 1928, s. 36.
7 Ibidem, s. 121.
8 B. Dyba, Stroband Henryk (II), Toruñski s³ownik Biograficzny, t. 3, Toruñ 2002, s. 217218.
9 K. Mikulski, op. cit., s. 211.
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niem królów polskich. Bra³ udzia³ w posiedzeniach senatu i sejmiku generalnego Prus Królewskich. Jedzi³ w poselstwach na sejmy Rzeczypospolitej,
reprezentuj¹c interesy swojego miasta i dzielnicy pruskiej10. Nale¿y w tym
miejscu dodaæ, ¿e znajomoæ jêzyka polskiego przy sprawowaniu tych misji
by³a nieodzowna. Wielkie miasta pruskie co prawda nie zasiad³y w sejmie
Rzeczypospolitej, co mog³o mieæ miejsce dopiero po zawarciu unii parlamentarnej Prus Królewskich z Koron¹ w roku 1569, ale wysy³a³y tam swoich
obserwatorów.
Henryk Stroband zosta³ ju¿ w l587 r. protoscholarch¹ i dzia³alnoæ na
tym urzêdzie najbardziej nas interesuje. By³ to urz¹d 3-osobowy. Protoscholarchê (scholarcharium primarius), czyli przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych
dwóch scholarchów wybierali 4 burmistrzowie sporód siebie, jednego wybierali rajcy i jednego  ³awnicy. Zadaniem tego urzêdu by³a administracyjny
nadzór nad szko³ami. Urz¹d ten powo³ywa³ rektora, dzisiaj powiedzielibymy
dyrektora gimnazjum oraz nauczycieli, ustalaj¹c tak¿e ich pensje. Móg³ ich
tak¿e dymisjonowaæ. Sprawdza³ stan budynków kocielnych, kontrolowa³ finanse. Nadzór pedagogiczny nad gimnazjum spoczywa³ w rêkach szerszego
gremium  rady szkolnej (consilium scholasticum). W jej sk³ad  oprócz
scholarchów  wchodzili: rektor, jeden z profesorów i najstarszy sporód
nauczycieli klas ni¿szych11. Wspominam o tym, aby uprzytomniæ, jakimi
uprawnieniami Henryk Stroband dysponowa³ przy reformowaniu Gimnazjum Toruñskiego. Wed³ug opinii Stanis³awa Tynca12 nadzór nad gimnazjum
toruñskim  odmiennie ni¿ w przypadku gimnazjum gdañskiego  pozosta³
w rêkach wieckich a¿ do 1793 r. Mo¿na to t³umaczyæ utworzeniem dopiero
w r. 1605 Geistliche Ministerium w Toruniu, czyli urzêdu kocielnego nadzoruj¹cego kocio³y ewangelickie w Toruniu i okolicy. W jego sk³ad wchodzi³o
9 ksiê¿y pastorów (7 z Torunia oraz po 1 z Górska i Grêbocina). Na jego czele
sta³ ksi¹dz senior z kocio³a NMPanny13. Dodajmy, ¿e elity toruñskie
(a nawet czêæ pastorów), w tym tak¿e Henryk Stroband14, sympatyzowa³y
z kalwinizmem, natomiast przeciêtni obywatele miasta pozostawali wierni
luteranizmowi. Zasadnicza ró¿nica tkwi³a w interpretacji komunii wiêtej.
Dla luteran by³o to prawdziwe cia³o i krew Pana Naszego Jezusa Chrystusa, a dla kalwinistów komunia wiêta oznacza cia³o i krew Pañsk¹15.
Jednak nabo¿eñstwa by³y odprawiane wed³ug liturgii luterañskiej, wiêc
10

E. Bahr, op. cit. s. 710.
S. Tync, op. cit, t. 1. s. 174; t. 2, Toruñ 1949, s. 6.
12 Ibidem. t. 2, s. 6.
13 J. Ma³³ek, Koció³ Mariacki w Toruniu w okresie protestanckim, w: Dzieje i skarby
kocio³a Mariackiego w Toruniu, red. Katarzyna Kluczwajd, Torun 2005, s. 254.
14 M.G. Müller, Zweite Reformation und ständische Autonomie im Königlichen Preussen.
Danzig, Elbing und Thorn in der Epoche Konfessionalisierung (15571660), Berlin 1997, indeks
(zob. Stroband).
15 Ma³y Katechizm doktora Marcina Lutra, objani³ ks. Aleksander Schoeneich, £ód
1937, s. 163, 164, 172.
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wród wiernych przez d³u¿szy czas nie wywo³ywa³o to protestów, a spory
dotyczy³y jedynie teologów.
Przechodzê teraz do zasadniczej czêci tego artyku³u, a wiêc do charakterystyki poczynañ reformatorskich burmistrza Strobanda na polu szkolnictwa
toruñskiego. Zagadnieniu temu powiêci³ osobny artyku³ Henryk Rietz16.
Bêdê siê do jego ustaleñ odwo³ywa³, uzupe³niaj¹c je o bardziej szczegó³ow¹
charakterystykê koncepcji pedagogicznej Jana Sturma ze Strasburga, która
leg³a u podstaw reformy gimnazjum toruñskiego, przeprowadzonej z inicjatywy Henryka Strobanda. Stanis³aw Tync w swoich dwutomowych dziejach
gimnazjum toruñskiego podkrela niezwyk³¹ cierpliwoæ i konsekwencjê burmistrza Strobanda przy wdra¿aniu reformy tej uczelni. Pierwszym krokiem
by³o upowszechnienie wiedzy o nowych trendach w ówczesnej pedagogice.
W tym celu nale¿a³o og³osiæ drukiem prace samego Jana Sturma i innych
pedagogów. Dziêki przejêciu kontroli nad zad³u¿onym warsztatem drukarskim Melchiora Nehringa, Stroband móg³ decydowaæ, jakie ksi¹¿ki bêd¹ wychodziæ spod tej t³oczni. I tak ju¿ w 1583 r. u Nehringa ukaza³y siê drukiem
dialogi Jana Sturma, zaopatrzone przedmow¹ burmistrza Strobanda, w której informowa³ o decyzji rady miejskiej, dotycz¹cej wprowadzenia reformy
w gimnazjum toruñskim.
W latach 15861588 ukaza³y siê z inicjatywy Strobanda 3 tomy Institutiones Literatae, tak¿e w drukarni Nehringa. By³y to opas³e tomy, ka¿dy
licz¹cy po 800 stron druku, zawieraj¹ce ustawy, programy szkolne, a tak¿e
zalecenia dydaktyczne. Przy pracach nad t¹ edycj¹ zgromadzi³ Stroband profesorów toruñskiego gimnazjum: Kaspra Friese, Ulryka Schobera, Andrzeja
Tobolskiego i Melchiora Pirnesiusa. Wypada w tym miejscu zapytaæ, na czym
polega³a reforma szkolna wed³ug koncepcji Jana Sturma17, któr¹ wprowadza³ Stroband. Gdyby spojrzeæ na ni¹ z dzisiejszej perspektywy, wydawa³aby
siê nam ona co najmniej dziwna. Reforma Strobanda sprowadza³a siê bowiem do kszta³cenia  jak dzisiaj bymy powiedzieli  latynistów. Brakuje
nam w programie nauczenia przedmiotów przyrodniczych czy tzw. nauk cis³ych, ale te  jak wiemy  rozwinê³y siê w kolejnych wiekach, a nawet brak
matematyki. Celem kszta³cenia by³o wyedukowanie m³odzieñca bieg³ego
w pisaniu i czytaniu oraz w wyg³aszaniu mów w cyceroñskiej konwencji.
Musimy pamiêtaæ, i¿ w XVI i pocz. XVII w. skarbnic¹ m¹droci dla ówczesnych ludzi by³ dorobek intelektualny staro¿ytnoci i w pewnym stopniu
redniowiecza. Absolwent gimnazjum móg³ byæ wiêc sekretarzem, kancelist¹,
dyplomat¹, pos³em do parlamentu, bo do tych funkcji bieg³a znajomoæ jêzyka ³aciñskiego by³a nieodzowna, tak jak dzisiaj jêzyk angielski dla pos³ów do
Parlamentu Europejskiego.
16 H. Rietz, Burmistrz Henryk Stroband (15481609).Twórca toruñskiego Gimnazjum Akademickiego. Ksiêga Pami¹tkowa 400-lecia Toruñskiego Gimnazjum, red. Z. Zdrójkowski t. I,
Toruñ 1972, s. 1339.
17 S. Kot, Historia wychowania, wyd. III, Warszawa 1995, s. 221228; Z. Pietrzyk,
W krêgu Strasburga. Z peregrynacji m³odzie¿y Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538
1621, Kraków, s. 23 i n.
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Dewiz¹ reformy Sturma by³o sapiens atque eloqens pietas (pobo¿noæ
rozumna i wymowna). Co jednak w praktyce oznacza³a ta reforma w gimnazjum toruñskim? Przede wszystkim likwidowa³a chaos w dotychczasowym
nauczaniu. Poszerza³a nauczanie z 6 do 10 lat. Wprowadzono przy promocji
z klasy do klasy obowi¹zkowy egzamin. Dzisiejsz¹ pierwsz¹ klas¹ szkoln¹
by³a dziesi¹ta, czyli decima a ostatni¹  prima. Uczeñ w ci¹gu nauki szkolnej mia³ siê nauczyæ ok. 20 tys. s³ów ³aciñskich, ka¿dego dnia mia³ wkuwaæ 
ze specjalnego dzienniczka pewn¹ liczbê s³ówek. Ta tresura kszta³ci³a jednak
wyczucie i smak jêzykowy i wra¿liwoæ na piêkno jêzyka. Mo¿e dlatego jestemy tak wyczuleni na odstêpstwa w mowie od jêzyka literackiego. I znów
przypomnijmy, i¿ w XVI w. dostêp do dzie³ naukowych bez znajomoci ³aciny
by³ prawie niemo¿liwy. Jêzyki narodowe wraz z przek³adem Biblii przez
Marcina Lutra na jêzyk niemiecki zaczyna³y powoli umacniaæ swoj¹ pozycjê.
Jednak w 1543 r., a wiêc na 5 lat przed urodzeniem Henryka Strobanda
Kopernik opublikowa³ De revolutionibus w jêzyku ³aciñskim.
Ale wróæmy do reformy Strobanda. Nie poprzesta³ on na wprowadzeniu
nowego programu nauczania, ale zadba³ o utworzeniu biblioteki gimnazjalnej, której zbiory s¹ dzisiaj dostêpne w Bibliotece Kopernikañskiej w Toruniu
(w dawnej Ksi¹¿nicy Miejskiej), zaadaptowa³ pomieszczenia dawnego klasztoru franciszkañskiego na cele dydaktyczne, doprowadzi³ do wybudowania na
ul. Piekary ekonomii (bursy) dla uczniów gimnazjum, tak¿e tych ubogich, ale
zdolnych. Udostêpniono j¹ m³odzie¿y w 1601 r. Jego ambicje siêga³y dalej
i zmierza³y do utworzenia w Toruniu szko³y pó³wy¿szej. Utworzenie klasy
suprema curia (11 rok nauki) oznacza³o podniesienie w 1594 r. statusu
szko³y do rangi Gimnazjum Akademickiego18. Stroband czyni³ starania
w celu utworzenia wy¿szej szko³y protestanckiej (uniwersytetu ?) z myl¹
tak¿e o m³odzie¿y protestanckiej z Korony i Litwy. Uzyska³ nawet wsparcie
dla tych planów na sejmiku w Malborku w 1594 r. i na synodzie ró¿nowierców w Toruniu w 1595 r.19 Stroband musia³ liczyæ siê z konkurencj¹ na
odcinku szkolnictwa ze strony jezuitów toruñskich, którzy zadomowili siê
w Toruniu w 1596 r. To, jak siê wydaje, jeszcze bardziej aktywizowa³o jego
dzia³ania. Nasza wiedza o dziejach Gimnazjum Akademickiego opiera siê
w g³ównej mierze na ród³ach normatywnych, a wiêc na regulaminach. Czêsto ¿ycie codzienne nieco odbiega³o od przyjêtych zasad. W regulaminie gimnazjum w sferze wychowawczej co najmniej razi wprowadzenie instytucji
corycaeusa curialis (zausznika nauczyciela, czyli donosiciela)20. Nie wiemy
tylko, czy by³ to oficjalny, czy tajny donosiciel. W kocio³ach by³o przyjête, i¿
by³ oficjalny nadzorca, który obserwowa³ obecnoæ na nabo¿eñstwach. Ale
jego obowi¹zki by³y znane wiernym. Zgon burmistrza Strobanda w 1609 r.,
w wieku 61 lat, na zapalenie p³uc pozbawi³ Gimnazjum Akademickie oddanego i mo¿nego protektora i mecenasa.
18

S. Tync, op. cit., t. 1, s. 120.
W. S³awiñski, Toruñski synod generalny 1595 roku, Warszawa 2002, s. 135, 178, 242, 288.
20 Ibidem, t. 1, s. 170.
19
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Zas³ugi Strobanda dla Torunia nie ogranicza³y siê tylko do sfery szkolnictwa. Zas³uguj¹ca na osobny artyku³ jego dzia³alnoæ prawodawcza (regulamin opieki nad sierotami, regulamin urzêdu kwaternego, a w nim przepisy
odnonie zaopatrzenia miasta w wodê, ochronê przeciwpo¿arow¹, wilkierz
klucza bierzg³owskiego) ukazuje go jako burmistrza miasta-dobrego gospodarza. Podobnie jego dzia³alnoæ prawodawcza przy kodyfikacji prawa che³miñskiego przynosi mu splendor. Burmistrz Henryk Stroband korzysta³ z przys³uguj¹cej mu w³adzy z po¿ytkiem dla rodzinnego miasta, któremu wiernie
s³u¿y³.
SUMMARY
Henryk Stroband was one of the most outstanding citizens in the history of
Toruñ who made a vast contribution to the spread of education in Copernicus'
hometown at the turn of the 16th and the 17th century. Stroband's achievements
were not limited to the educational arena, however his legislative work (regulations
for orphan care, town council regulations, including rules for municipal water supply
and fire protection, laws governing the Bierzg³owo territory) deserves also a separate
publication, and it paints a picture of Stroband as an effective manager of municipal
affairs. Stroband also deserves credit for his contribution to the codification of the
Che³mno law. Mayor Henryk Stroband exercised his authority to the benefit of the
city which he served with the highest diligence.
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KULTURA KSI¥¯KI
W WOLBROMSKIM KLASZTORZE
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W CZASACH NOWO¯YTNYCH
Wstêp
W ¿yciu klasztorów kanoników regularnych ksi¹¿ka odgrywa³a zawsze
jedn¹ z kluczowych ról. Wynika³o to z nakazów samego prawodawstwa1, ale
te¿ ze wiadomoci urobionej przez dowiadczenie, ¿e od poziomu kultury
umys³owej i odpowiedniej wiedzy zakonników zale¿y w ogromnej mierze
poziom ¿ycia duchowego i dzia³alnoæ duszpasterska, czyli najpierw ca³a rzeczywistoæ wewn¹trzklasztorna (apostolatus ad intra), a potem funkcjonowanie na zewn¹trz, dialog z otoczeniem i obraz zgromadzenia w tym¿e otoczeniu, co nie by³o bez znaczenia, bo ten obraz mia³ byæ jedn¹ z form apostolatu
(apostolatus ad extra). Oratorium, refectorium, dormitorium i armarium (biblioteka) by³y w przestrzeni klasztornej tymi miejscami, w których mia³o
toczyæ siê codzienne ¿ycie kanonika regularnego; miejscami, których kanonik
regularny nie móg³ omijaæ, jeli chcia³ dobrze i w pe³ni zrealizowaæ swoje
1 Por. Regula Beatissimi Patris Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi De Communi Vita
Clericorum [...]. In usum Canonicorum Regul[arium] Crac[oviensium] Conventus Eccl[esiae
S[actrati]s[imi] Corporis Christi in Kazimiria, ed. K. £oniewski, Kraków 1618; Regula S[ancti]
Aurelii Augustini, Episcopi Hipponensis et Doctoris Ecclesiae, De Communi Vita Clericorum ad
usum Canonicorum Regularium Lateranensis Congregationis per Minorem Poloniam et M[agnu]
D[ucatu] Lithuaniae extensae, ed. J. Solecki, Kraków 1715: reed. J.A. B³achut, Kraków 1900,
s. 9, 23; Statuty i komentarze do regu³y kanoników regularnych w Kraniku, rkps XV w.,
BG UMCS w Lublinie, sygn. III/608; Constitutiones Canonicorum Regularium Lateranensium
formalis Conventus K³obucensis in Conventu Generali S[acratis]simi Corporis Christi Casimiriae ad Cracoviam conscriptae, Kraków 1732.
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powo³anie: esse ad Deum et ad salutem hominibus2 . W traktatach s³u¿¹cych
w procesie formacji pocz¹tkowej i sta³ej, autorzy kanoniccy uciekali siê do
ró¿nych porównañ, by przekonaæ do tego braci. Najczêciej wykorzystywano
obraz ryby i wody. Podobnie jak ryba nie mo¿e przetrwaæ bez wody, tak
kanonik nie bêdzie dobrym zakonnikiem bez studium, bez lektury, bez nauki,
bez szacunku dla s³owa pisanego, czyli bez obcowania z ksiêg¹, z ksi¹¿nic¹3.
Ale by³y te¿ inne porównania. redniowieczny kanonik opactwa w Klosterneuburg napisa³ na przyk³ad: Claustrum sine armario quasi castrum sine
armentario, a zatem klasztor bez ksi¹¿nicy uznawa³ za zamek warowny bez
uzbrojenia4. Inny zakonnik twierdzi³, ¿e biblioteka to w klasztorze potissimus religiosorum thesaurus5. Piotr Klareta, kanonik regularny prepozytury
roudnickiej, którego kanonicy krakowscy czytali jeszcze w XVII w. przekonywa³: Lectioni attende tamquam cibo spirituali [...]. Lectio dat materiam et
quasi semen bonae congnitionis6. Natomiast konstytucje klasztorne napomina³y i zobowi¹zywa³y kanoników wprost, ut lectioni Librorum Sacrorum serio
incumbant, quod multum efficax est non solum ad profectum spiritualem particularem ac propriae conscientiae directionem, sed etiam pro aliis informandis,
quorum cura animarum incumbit7.
Obcowanie z ksi¹¿k¹ i z ksi¹¿nic¹ by³o uwa¿ane w zakonie kanonickim
za jedn¹ z dróg do doskona³oci, za jedno ze skrzyde³ wznosz¹cych ku wiêtoci, za jedno z narzêdzi efektywnego duszpasterstwa. róde³ tej¿e dyscypliny
nale¿y szukaæ w samej naturze zakonu. Kanonicy regularni, przynajmniej od
prze³omu XI/XII w., kiedy to zakon pod wp³ywem reformy gregoriañskiej
zwi¹za³ ostatecznie swój byt i charyzmat z regu³¹ w. Augustyna z Hippony,
oparli ca³e itinerarium swojego ¿ycia zakonnego na duchowoci tego¿ wielkiego ojca Kocio³a. Pamiêtamy za, ¿e ca³kowite oddanie siê Augustyna Kocio³owi zaczê³o siê od owego tolle  lege, bierz i czytaj, czyli od spotkania
z ksiêg¹, ze s³owem pisanym8. Ten moment, to spotkanie w. Augustyna
z ksiêg¹, ze s³owem pisanym, stanowi³o póniej dla kanoników regularnych
swoistego rodzaju archetyp. Ksiêga, ksi¹¿nica, lectio, studium, nauka by³y
2 K. £atak, Kanonicy regularni na Kazimierzu w Krakowie do koñca XVI wieku, E³k 1999;
ten¿e, Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterañskich na przestrzeni dziejów, Kraków 2002; I. Pietrzkiewicz, Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku,
Kraków 2003; E. Zieliñska, Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraniku w latach 14691563, Lublin 2002.
3 Collectio D[omini] Petri Claretae, canonici regularis de Domo Rudnicensi, super Statuta
Canonicorum Regular[ium] ac modus investiendi atq[ue] profitendi in eodem ordine canonico,
ed. K. £oniewski, Kraków 1618.
4 M. Reitner, Neustift, [w:] Die Stifte der Augustiner-Chorherren in Östrreich, Sudtirol
und Polen, t. 2, ed. F. Rohring, Klosterneubur  Wien 1997, s. 235.
5 L. Zalewski, Biblioteka seminarium duchownego w Lublinie i biblioteki klasztorne
w diecezji lubelskiej i podlaskiej, Warszawa 1926, s. 2; I. Pietrzkiewicz, Zakonne Wilno. Klasztory
mêskie. Teksty-ksi¹¿ki-biblioteki, w: Acta Historica Universitatis Klaipedensis, nr XIV, 2007, s. 188.
6 Collectio super Statuta, XLII, s. 101.
7 Constitutiones Canonicorum Regularium Lateranensium, s. 22.
8 w. Augustyn, Wyznania, opr. Z. Kubiak, Warszawa 1987, s. 186187.
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integralnymi, niezast¹pionymi i niezbywalnymi elementami ich indywidualnej i wspólnotowej disciplinae regularis vitae, czyli sanctitatis et apostolatus.
Potwierdzaj¹ to dotychczasowe badania nad kultur¹ intelektualn¹ kanoników regularnych, prowadzone z powodzeniem tak¿e na gruncie polskim. Ze
zrozumia³ym wzglêdów nie bêdê tu przywo³ywa³ wszystkich autorów i publikacji na ten temat, ale odwo³am siê do trzech najnowszych, doskona³ych
prac, a mianowicie Iwony Pietrzkiewicz o bibliotece klasztoru krakowskiego
do koñca XVI w.9, Ewy Zieliñskiej o kulturze intelektualnej kanoników regularnych klasztoru kranickiego do koñca XVI w.10 i ks. Stanis³awa Nalbacha
CRL o kulturze intelektualnej prepozytury krakowskiej w XV i XVI w.11
W³¹czaj¹c siê w ten doæ wartki ju¿ nurt kwerendy nad kultur¹ umys³ow¹ polskiego kanonikatu regularnego przybli¿ê dzieje ksi¹¿nicy i obcowanie
z ksiêg¹ kanoników regularnych laterañskich prepozytury wolbromskiej, dot¹d jedynie wzmiankowane w literaturze naukowej, ale nigdy nie opisane12.
Podstawowym ród³em opisu bêd¹ dwa zachowane inwentarze biblioteczne
 jeden z 1708 r.13, drugi z 1798 r.14 Opis zacznê jednak¿e od przybli¿enia
rodowiska, czyli krótkiej historii samego klasztoru.
Klasztor wolbromski
Wolbrom, niewielkie miasteczko w województwie ma³opolskim, po³o¿one
ok. 40 km na zachód od Krakowa, w powiecie olkuskim, dawniej w diecezji
krakowskiej, póniej w diecezji kieleckiej, a od 1992 r. w diecezji sosnowieckiej. Gniazdo rodowe Wolbromskich, nastêpnie w³asnoæ Jaworów, Szafrañców, Dembiñskich i innych. Jego dzieje siêgaj¹ 1321 r., kiedy to król W³adys³aw £okietek zezwoli³ so³tysom wsi D³u¿ec, przyrodnim braciom Wolframowi
i Hilaremu pochodz¹cym z Krakowa, na kolonizacjê okolicznych lasów15.
Owocem tej kolonizacji by³a osada, która nazwê wziê³a od swojego zasadcy
so³tysa Wolframa, a w 1349 r. uzyska³a prawa miejskie magdeburskie. Na
1349 r. datuje siê równie¿ utworzenie w Wolbromiu parafii pod wezwaniem
9

I. Pietrzkiewicz, Biblioteka.
E. Zieliñska, op. cit.
11 S. Nalbach, Kultura intelektualna kanoników regularnych krakowskiej prepozytury Bo¿ego Cia³a w wieku XV i XVI, Warszawa 2005, s. 284 [mpis UKSW w Warszawie].
12 H.D. Wojtyska, Nauka i nauczanie, passim; ten¿e, Czytelnictwo i biblioteki u kanoników
regularnych laterañskich kongregacji Bo¿ego Cia³a (XVXVIII w.), w: Kanonicy regularni laterañscy w Polsce. Studium z dziejów kongregacji krakowskiej XVXIX wieku, Kraków 1975, s. 64;
K. £atak, Kongregacja krakowska, s. 100, 133; I. Pietrzkiewicz, Biblioteka, 60; E. Zieliñska, op.
cit., s. 80.
13 ABC, Reformationes conventuum, rkps b. sygn., s. 123.
14 ABC, Teka: Wolbrom 16281840, sygn. II-D-5.
15 Zbiór dokumentów ma³opolskich, t. 2 (12571420), wyd. S. Kura, Wroc³aw  Warszawa
 Kraków 1962, s. 30; J. Winiewski, Miasto Wolbrom w Olkuskiem, Mariówka 1934; K. £atak,
Kongregacja krakowska, s. 130; F. Kiryk, Wolbrom, w: Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego,
Kraków 1978; A. Berdecka, Lokacje miast ma³opolskich za W³adys³awa £okietka (13061333).
Problematyka i stan badañ, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. XXXI, 1983, s. 57 n.
10
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w. Katarzyny Aleksandryjskiej; wczeniej osada nale¿a³a do parafii w. Miko³aja i Wawrzyñca w D³u¿cu16. Miasto rozwija³o siê stosunkowo dobrze.
Sprzyja³o temu jego po³o¿enie na skrzy¿owaniu niemal wa¿nego szlaku handlowego ³¹cz¹cego Ma³opolskê z Wielkopolsk¹ i l¹skiem. W 1485 r. wielki
po¿ar zniszczy³ doszczêtnie drewnian¹ zabudowê miasta, w tym jego archiwum z dawnymi przywilejami, które jeszcze tego samego roku odnowi³ król
Kazimierz Jagielloñczyk, a w 1585 r. dodatkowo potwierdzi³ król Stefan
Batory. W czasie po¿aru spali³ siê tak¿e koció³, ju¿ wówczas nazwany dawnym, który doæ szybko zast¹piono nowym, równie¿ drewnianym17. Najstarsza wizytacja kocielna przeprowadzona w Wolbromiu z polecenia biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego w 1566 r. przedstawia miasto jako
siedzibê starostwa niegrodowego i dekanatu, a parafiê jako jednostkê redniej wielkoci pod rz¹dami proboszcza Jakuba Psczeleckiego, wspó³tworzon¹ przez mieszkañców Wolbromia i £obzowa, ze zniszczonym drewnianym kocio³em, zniszczon¹ plebani¹, zniszczonymi budynkami szko³y i szpitala, zaniedban¹ duszpastersko18. Upadek ¿ycia parafialnego wi¹za³ siê
po czêci z upadkiem gospodarczym miasta, który rozpocz¹³ siê w po³owie
XVI w. w zwi¹zku z przesuniêciem wspomnianego ju¿ wa¿nego szlaku handlowego.
Kanonicy regularni laterañscy kongregacji krakowskiej, nazywani te¿
Bo¿ecio³kami od ich macierzystego orodka na Kazimierzu w Krakowie, osiedlili siê tu w 1633 r. z fundacji ks. Marcina Wolbromskiego, aktuariusza
i oficja³a konsystorza krakowskiego, proboszcza w Dzier¿¹¿nie, serdecznego
przyjaciela prepozyta generalnego zgromadzenia Marcina K³oczyñskiego19.
Ks. Marcin Wolbromski osadza³ kanoników regularnych laterañskich kongregacji krakowskiej w swoim rodzinnym miecie zelo pietatis et cultus divini
augendi desiderio incensus20. Sprowadzenie zakonu do Wolbromia by³o niew¹tpliwie aktem pobo¿noci i gorliwoci kocielnej fundatora, aczkolwiek nie
mo¿na wykluczyæ, co sugeruje zredagowana w XIX w. kronika parafialna, ¿e
jaki wp³yw na to mia³a te¿ chêæ zaradzenia duszpastersko-materialnym
problemom, z którymi parafia boryka³a siê przynajmniej od pó³wiecza21. De16 S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 13, s. 825826; E. Winiowski, Parafie
w redniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje spo³eczne, Lublin 2004.
17 S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 13, s. 825826.
18 Aedificium ecclesiae ruinosum, domus plebanalis, scholae male tectus. Zob. AKMKr,
Liber visitationis ecclesiarum in civitate ac dioecesi Cracoviensis existentium auctoritate Dni
Philippi Padniewski, sygn. AVCap 1, s. 231234.
19 Ks. Marcin Wolbromski zmar³ 11.VII.1637 r. w wieku 70 lat. Kanonicy regularni ufundowali mu marmurowe epitafium w prezbiterium kocio³a wolbromskiego, które zachowa³o siê
do dzisiaj.
20 ABC, Teka: Wolbrom 16281840, sygn. II-D-5.
21 Kronikarz zapisa³: Poniewa¿ parafia by³a bardzo biedna, koció³ doszed³ do ca³kowitej
ruiny, przeto kardyna³ Jan Olbracht znosi wieckie probostwo w Wolbromiu i w³¹cza je do
klasztoru Bo¿ego Cia³a w Krakowie, Kanoników Regularnych Laterañskich, którzy kosztem Zakonu zburzyli ma³y koció³, a postawili du¿y [...]. Koció³ stoi do dzisiejszego dnia, ma 7 o³tarzy.
Zob. Archiwum Parafii Wolbrom (dalej: APW), Kronika Parafii Wolbrom, rkps b. sygn., s. 12.
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cyzja o fundacji zapad³a ju¿ jesieni¹ 1627 r. Król Zygmunt III Waza przyzwoli³ na fundacjê dokumentem wystawionym 26 lutego 1628 r. Zgodê da³ równie¿ biskup krakowski Marcin Szyszkowski, aczkolwiek przed mierci¹, która nast¹pi³a w kwietniu 1630 r., nie zd¹¿y³ wydaæ odpowiedniego dokumentu. Jego nastêpca, biskup Andrzej Lipski, nie sprzeciwi³ siê zaplanowanej
fundacji, ale zastrzeg³ sobie ius patronatum et collationem22. W tej sytuacji
prepozyt Marcin K³oczyñski wstrzyma³ otwarcie klasztoru. We wrzeniu
1631 r. zmar³ jednak biskup Andrzej Lipski. Kanonicy regularni zebrani na
kapitule generalnej w Krakowie 25 padziernika tego¿ roku, na ponowne
wezwanie fundatora, potwierdzili jednog³onie gotowoæ otwarcia placówki w
Wolbromiu, ale z ostatecznym za³atwieniem sprawy trzeba by³o czekaæ a¿ do
roku 1633, gdy biskupstwo krakowskie obj¹³ kard. Jan Albert Waza, przyjaciel zakonu. Nowy biskup zatwierdzi³ fundacjê, ceduj¹c prawo patronatu na
zakon dokumentem z 6 kwietnia 1633 r.23 Wówczas to kanonicy regularni
osiedli w Wolbromiu, aczkolwiek z formalnym otwarciem klasztoru i przejêciem parafii musieli czekaæ do 3 kwietnia 1638 r., czyli do mierci tutejszego
proboszcza i dziekana, a zarazem profesora Akademii Krakowskiej i rodzonego brata fundatora  ks. Jana Gaudentego Wolbromskiego24. Uposa¿enie,
które obejmowa³o niewielki folwark w D³u¿cu oraz 16 tysiêcy florenów polskich lokowanych na wsiach Sokolina i Stropieszyn w powiecie sandomierskim, przewidywa³o utrzymanie dla 6 zakonników. Kanonia wolbromska nigdy jednak tej liczby zakonników nie mia³a, przewa¿nie rezydowa³o tu 4 lub
5 zakonników25. Pierwsze dwa lata kanonicy mieszkali w starej drewnianej
plebanii stoj¹cej tu¿ przy kociele. Dnia 27 lipca 1635 r. zakupili od Reginy
Golonki Margreciñskiej kamienicê, któr¹ przystosowali do tymczasowych potrzeb klasztornych26. Star¹ plebaniê rozebrano zaraz po mierci ks. Jana
Gaudentego Wolbromskiego i w jej miejscu rozpoczêto budowê klasztoru,
który przetrwa³ do dzisiaj. Jednoczenie rozpoczêto budowê nowego, murowanego kocio³a. Nie uda³o siê ustaliæ kto by³ projektantem obu budowli.
Prace nadzorowa³ i finansowa³ prepozyt Jan Gelazy ¯órawski, wczeniej za22 S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis urbis Cracoviensi confrontate origo, rkps w BJ,
sygn. 3742 III, k. 29v, 148148v.
23 Na dokumencie wiadkowali: Andrzej Szo³drski, biskup nominat, kanclerz kardyna³a;
Gabriel Morenda JUD, audytor kurii, Grzegorz Królikowski, dziekan s¹decki, Marcin Szypniowski, kanonik kolegiaty Wszystkich wiêtych, Krzysztof ¯ydowski. Zob. ABC, Teka: Wolbrom 16281840, sygn. II-D-5.
24 W prezbiterium kocio³a wolbromskiego znajduje siê upamiêtniaj¹ce go marmurowe
epitafium wzniesione przez jednego z jego beneficjantów - ks. Jana Wojaszowicza, proboszcza
w Górnej Porêbie.
25 K. £atak, Kongregacja krakowska, s. 130-134. W 1633 r. w klasztorze rezydowa³o
2 zakonników; w 1638 r.  5; 1644 r.  4; w 1658 r.  5; w 1661 r.  5; w 1667 r.  4; w 1671 r.  5;
w 1677 r.  4; w 1684 r.  5; w 1690 r.  4; w 1697 r.  5; w 1709 r.  3; w 1747 r.  3; w 1764 r.  5;
w 1778 r.  4; w 1785 r.  4; w 1792 r.  5; w 1797 r.  5; w 1808 r.  3; w 1836 r.  3; w 1846 r.  3;
w 1856 r.  3; w 1864 r.  4.
26 Akt kupna w imieniu zgromadzenia podpisali: ks. Jan Gelazy ¯órawski i ks. Bernard
Rudzki. Zob. ABC, Teka: Wolbrom 16281840, sygn. II-D-5.
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krysta kocio³a Bo¿ego Cia³a, przeor klasztoru krakowskiego, wielki mecenas
sztuki i g³ony egzorcysta27. Przy budowie zas³u¿y³ siê te¿ brat zakonny
Adam Masiewicz28. W lipcu 1645 r., kiedy umiera³ prepozyt ¯órawski, klasztor by³ ju¿ prawie gotowy, koció³ mia³ ukoñczone prezbiterium i zakrystiê
z oratorium zakonnym na piêtrze. Klasztor po³¹czono z kocio³em nadziemnym drewnianym przejciem na wzór krakowski. Prepozyt ¯órawski ufundowa³ te¿ cztery o³tarze do nowego kocio³a. Po mierci prepozyta ¯órawskiego
tempo prac os³ab³o, a w okresie wojny ze Szwecj¹ i Moskw¹ budowê w ogóle
wstrzymano. Prace wznowiono dopiero oko³o 1661 r. z inicjatywy ks. Jana
Innocentego Siekierskiego, co póniej ks. Stefan Ranatowicz odnotowa³
w jego nekrologu29, a ukoñczono najwczeniej w 1672 r. za prepozytury ks.
Jerzego Górskiego, co znów odnotowa³ ks. Franciszek Grzebiñski w ksiêdze
brackiej wolbromskiej konfraterni w. Anny. W tej ostatniej zapisce wymieniono te¿ kilku budowniczych, a mianowicie g³ównego majstra Jakuba Liszkê
z Olkusza, Jana P³aziñskiego, Miko³aja Kunierza, Jana, Macieja i Jana
Wojasa obywateli wolbromskich, Jakuba Jaskulskiego z Olkusza, Wojciecha
i Kazimierza z pomocnikami, Jana Krzepkiego i Marcina Broszkowica obywateli wolbromskich30. Budowê musia³ wspomagaæ finansowo prepozyt generalny kongregacji Jacek Liberiusz, gdy¿ jego mieræ w padzierniku 1673 r.
odnotowano tak¿e w metrykach zgonów parafii wolbromskiej z dopisem: benefactor noster amplissimus31. W latach osiemdziesi¹tych XVII w., pod kierunkiem prepozytów Jana Kazimierza ¯ychowicza i Krzysztofa Piaseckiego,
urz¹dzano wnêtrze wi¹tyni w stylu baroku. Na jednym z o³tarzy widnieje
rok 1686, jako data fundacji. Koció³ konsekrowa³ 27 wrzenia 1692 r. biskup
27 Jan Gelazy ¯órawski, syn Jana, ur. 1577 r. w Turku, do zakonu wst¹pi³ 1613 r., luby
zakonne z³o¿y³ w 1614 r., w tym samym roku 23 maja otrzyma³ w Krakowie wiêcenia ni¿sze,
za wiêcenia kap³añskie wiosn¹ 1616 r. W zgromadzeniu pe³ni³ obowi¹zki zakrysty kocio³a
Bo¿ego Cia³a (16161629), przeora klasztoru krakowskiego (16231628), magistra nowicjatu
(16351638), prepozyta klasztoru wolbromskiego (16381645). Zm. 21.VII.1645 r. w Wolbromiu
i tam w podziemiach kocio³a pochowany. Ks. Ranatowicz napisa³ o nim: By³ wi¹tobliwego
¿ywota, wiele ludziom na czary pomaga³, czarty z ludzi wygania³, uzdrawia³ chorych. Zob.
S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 44v. O mecenacie artystycznym i zas³ugach ks. ¯órawskiego dla kocio³a Bo¿ego Cia³a w Krakowie zob. J. Dzik, Przyczynek do mecenatu artystycznego Kocio³a w XVII wieku. Nasza Przesz³oæ 75:1991, s. 329342.
28 Zm. 22.XI.1644 r. w Wolbromiu jako pierwszy z kanoników, pochowany w podziemiach
wznoszonego kocio³a. Zob. S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 34 v.
29 Ibidem, k. 47.
30 Regnante protunc Serenissimo Rege Poloniae Michaele in quo anno construebatur
pars maior secunda Ecclesiae nostrae quoad ampliorem ac excelsiorem suae muratae structurae aedificationem ad procurante Admod. Rendo Dno Georgio Górski Canonicorum Regularium
Conventus Volvramen. Praeposito cooperante magistro murorum Jacobo Liszka incola de Ilcus
oppido, Joanne P³aziñski, Nicolao Kunierz, Joanne coementario, Mathia, Joanne Wojas incola
Volvramensi, Jacobo Jaskulski de Ilcus, Adalberto, Casimiro cum adiutoribus, Joanne Krzepki
et Martino Broszkowic incolis Volvramensibus. Pro eodem tempore in Conventu Volvramensi
residentibus Rndis Presbyteris: P. Francisco Grzebiñski, Confraternitatis Sanctae Annae Director, Martino Mstowski ordinario vicario D³u¿ecensi et Hyacintho Wyczawski.
31 APW, Metrica defunctorum in Parochia Ecclesiae Volvram, rkps b. sygn., s. 243 v.
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Stanis³aw Szembek, sufragan krakowski32. W protokole wizytacji zakonnych,
przeprowadzonych we wrzeniu 1704 r. i w sierpniu 1708 r., komisarz Micha³
Akwilin Gorczyñski opisa³ klasztor i koció³ jako dobrze utrzymane i zadbane. Koció³ posiada³ 7 o³tarzy: 3 w prezbiterium (g³ówny z obrazem Ukrzy¿owania, Matki Bo¿ej i w. Józefa) i 4 w korpusie nawowym (Matki Bo¿ej
£askawej, w. Anny, w. Antoniego i Matki Bo¿ej Bolesnej)33. Wiek XVIII,
epoka saska i stanis³awowska, nie by³ dla zgromadzenia wolbromskiego kanoników regularnych zbyt szczêliwy. Uposa¿enie klasztoru, na które sk³ada³y siê dochody z folwarków w D³u¿cu i Wymys³owie oraz op³aty wnoszone
przez wiernych za pos³ugi kocielne, by³o tak skromne, ¿e nie starcza³o na
wy¿ywienie zakonników, nie mówi¹c ju¿ o remontach zespo³u budynków. Ale
w kilku przypadkach w grê wchodzi³a dodatkowo tak¿e niezaradnoæ albo
niegospodarnoæ prepozyta. Ju¿ w 1735 r. na kapitule generalnej zakonu,
odbytej w Krakowie, z niepokojem mówiono o sta³ych k³opotach materialnych tego klasztoru, które rzutuj¹ na stan budynków34. Niedobory finansowe
konwentu oraz niezbyt dobrze rokuj¹cy stan budynków potwierdza tak¿e
wizytacja biskupia z 10 grudnia 1747 r. Wizytator napisa³ wprost, ¿e proventus annualis vix pro victu et aliis domesticis expensis sufficit35. Prepozyt
Remigiusz Kazimierz Pa³aszewski, sprawuj¹cy rz¹dy w latach 175154, przeprowadzi³ wprawdzie pewne remonty w klasztorze i w kociele, ale nie powstrzyma³y one procesu degradacji. Wizytuj¹cy w padzierniku 1782 r. klasztor komisarz zakonny Antoni Firmian Szyd³owski mia³ jedno okrelenie na
sytuacjê jak¹ zasta³, a mianowicie: desolatio magna in omnibus36. W kociele
okna by³y ex parte destructae, sufit w nawie g³ównej i w kaplicy zniszczony,
o³tarze boczne vilia ac pauperrima, na o³tarzach obrusy laceratae ac nigrae,
bielizna liturgiczna immunde tota et demaculata, konfesjona³y vilia ac minus
honesta, ³awek dla wiernych nie by³o w ogóle, w klasztorze brud i nie³ad.
Zarz¹dzona jednoczenie gruntowna reforma mia³a obj¹æ zarówno stosunki
wewn¹trzklasztorne, jak i remonty zespo³u budynków. W maju 1785 r. sy32 W parafialnej ksiêdze chrztów zapisano pod t¹ dat¹: Illustrissimus et Reverendissimus
Dnus Stanislaus a S³upow Szembek Episcopus Dionisiae Suffraganeus et Officialis Generalis
Cracoviensis consecravit Ecclesiam nostram parochialem Volvramensem Canonicorum Regularium Lateranensium Anno Dni 1692 do ipso die Festo S. Michalelis Archangelis qui fuit 29
Septembris. Hac vero die consecrationis Ecclesiae Sacramentum Confirmationis administravit.
Zob. APW, Inscriptio puerorum in Ecclesia Parrochiali tituli S. Catharinae in Wolbram per
religiosos ac venerabiles patres eiusdem Ecclesiae Canonicos Regulares baptisatorum. Incepta
sub Rndo Dno D. Joanne Gelasio Ecclesiae praedictae primo praeposito vigilantissimo Anno
Domini 1639, rkps b. sygn., s. 239240. Zob tak¿e: K. £atak, Kongregacja krakowska, s. 132;
J. Kracik, Konsekracje kocio³ów i o³tarzy w diecezji krakowskiej w XVIIXVIII wieku, Nasza
Przesz³oæ 61:1984, s. 111147.
33 ABC, Reformatio conventuum, rkps b. sygn.
34 ABC, Acta Capituli Generalis Conventus SS. Corporis Christi Casimiriae ad Cracoviam
Canonicorum Regularium S. Augustini ad. A.D. 1628, rkps. B. sygn., s. 103106.
35 ABC, Visitatio [...] per Perillustrem et Reverendissimus Adamum a Komorow Komorowski [...] expedita et absoluta, s. 16.
36 Zob. Archiwum Jasnogórskie (dalej: AJG), Visitatio conventuum, sygn. 254, 3034.
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tuacja niewiele siê poprawi³a. Dopiero po wymianie prepozyta, w maju 1786 r.37,
wszystko zaczê³o zmierzaæ ku lepszemu, co z satysfakcj¹ odnotowa³ wizytator
w 1789 r., a zw³aszcza w lutym 1794 r.38 Prace porz¹dkowe rozpoczête ju¿
w 1786 r. ukoñczono w 1792 r. Niestety, w listopadzie 1795 r. wizytator znów
pisa³ o zniszczeniach w Wolbromiu, albowiem durante Regni Revolutione,
czyli w czasie insurekcji kociuszkowskiej zarówno klasztor, jak i koció³
ucierpia³y bardzo; koció³ straci³ nawet jeden z dzwonów39. Ma³e dochody
i spore kontrybucje narzucone na klasztor przez zaborcê uniemo¿liwia³y usuniêcie zniszczeñ. Dopiero w 1801 r. podjêto gruntowne prace, które prowadzono do 1808 r.40 Wizytacja z lipca 1839 r. znów informuje o trudnej sytuacji
materialnej klasztoru, zapuszczeniu budynków i niegospodarnoci prepozyta
Franciszka Tomasza Oprzendkiewicza, którego z³o¿ono z urzêdu. Jego nastêpca, ks. Augustyn Erazm Skibicki, jeszcze w tym samym roku podj¹³ ca³y
szereg prac, które kocio³owi i klasztorowi przywróci³y czêciowo dawny
blask41. Prace, w trakcie których wymieniono pokrycie dachów, odrestaurowano mury budynków, za³o¿ono nowe sufity na piêtrze klasztornym, wymieniono drewniany ganek ³¹cz¹cy klasztor z kocio³em, odmalowano koció³,
naprawiono organy, odrestaurowano o³tarze, uzupe³niono braki w posadzce
i odlano nowy dzwon, odrestaurowano koció³ szpitalny i szko³ê, kontynuowa³ jego nastêpca od 1852 r. ks. Jan Frygdian Grzesiewicz. W 1864 r.
w³adze carskie, w odwecie za wspó³pracê zakonników z powstaniem styczniowym, skasowa³y jednak klasztor42. Zas³u¿ony i ciesz¹cy siê powszechnym
szacunkiem w ca³ej okolicy prepozyt Grzesiewicz zosta³ wywieziony z Wolbromia w nocy z 7 na 8 grudnia i osadzony w klasztorze pauliñskim na Jasnej
Górze, gdzie zmar³ 11 lutego 1865 r.43 Inni zakonnicy zostali rozlokowani na
urzêdach proboszczów w pobliskich wiejskich parafiach44. Administratorem
parafii wolbromskiej po kasacie klasztoru zosta³ ks. Franciszek Smo³ka.
Kanonicy regularni laterañscy  obok zwyczajnej pracy duszpasterskiej
w Wolbromiu i D³u¿cu  opiekowali siê tak¿e szko³¹ i szpitalem miejskim.
37

Ibidem, s. 5154.
Ibidem, s. 7980.
39 Ibidem, s. 8485.
40 Ibidem, s. 102, 103104.
41 Ibidem, s. 137140.
42 K. £atak, Kongregacja krakowska, s. 133; P.P. Gach, Kasaty klasztorów kanonickich
w XIX wieku, w: Kanonicy regularni laterañscy w Polsce. Studia z dziejów kongregacji krakowskiej XVXIX w., red. Z. Jakubowski, Kraków 1975, s. 8991.
43 K. £atak, Poczet rz¹dców opactwa Bo¿ego Cia³a kanoników regularnych laterañskich
w Krakowie, Kraków 2005, s. 167172.
44 Ks. Kazimierz Gotz najpierw w Strzegowej (18651881), a nastêpnie w Chlinie, gdzie
zmar³ 9.III.1909 r.; ks. Andrzej Paprocki w Bydlinie, gdzie zmar³ 2.I.1892 r.; ks. Jan Gaspar
Wróblewski w Gorenicach, gdzie zmar³ 9.III.1882 r. Ks. Andrzej Paprocki ocali³ ksiêgê lubów
zakonnych kanoników regularnych kongregacji krakowskiej oraz dawn¹ pieczêæ prepozytów
generalnych tej¿e kongregacji. Za porednictwem rodzonej siostry ks. Jana Gaspara Wróblewskiego przekaza³ j¹ 18.I.1865 r. ks. Stanis³awowi Dominikowi S³otwiñskiemu, opatowi klasztoru
krakowskiego.
38

Kultura ksi¹¿ki w wolbromskim klasztorze kanoników regularnych...

77

Z postaci wybijaj¹cych siê dzia³alnoci¹ w tym klasztorze wymieniæ nale¿y
prepozyta Jerzego Giedziñskiego, którego w Wolbromiu w grudniu 1663 r.
zasta³a nominacja na biskupa sufragana we Lwowie (1691)45; Stefana Ranatowicza, znanego kronikarza i dziejopisarza (1694)46, wi¹tobliwych Jana
Innocentego Siekierskiego (1671) i Dominika Chrz¹stowicza (1706), Jana
Stanis³awa K¹ckiego, profesora filozofii i teologii (1709), Micha³a Aleksandra Galiñskiego, biskupa nominata smoleñskiego (1710)47, Franciszka Barañskiego, profesora teologii (1726), Tomasza Augustyna Parkiewicza, profesora filozofii i teologii (1731), Jana Strzeleckiego, s³ynnego w swoim czasie
kaznodziejê (1742), Brunona Karola Wysuszy³a, doktora filozofii i penitencjarza papieskiego (1753) oraz Macieja Donacjana Axana, wytrawnego muzyka i rubrycystê (1798). Na przestrzeni 241 lat istnienia klasztorem
45 Jerzy de Giedno Giedziñski, herbu Prawdzic, syn Aleksandra i Anny Dzieduszyckiej,
ur. 1623 r. w Bolechowie, w m³odoci dworzanin królewicza Karola Ferdynanda Wazy. Do
zakonu wst¹pi³ w sierpniu 1646 r., luby zakonne z³o¿y³ w 1647 r., w tym samym roku przyj¹³
wiêcenia kap³añskie we Lwowie. Dnia 10.XII.1663 r. ustanowiony biskupem tytularnym Nicopolis i pomocniczym lwowskim, konsekrowany w niedzielê 1.VII.1664 r. we Lwowie, wspó³pracownik arcybiskupów Jana Tarnowskiego, Wojciecha Koryciñskiego i Konstantego Lipskiego,
dziekan kapituly katedralnej lwowskiej, wikariusz generalny, oficja³, administrator archidiecezji sede vacante, zm. 2.VI.1693 r. we Lwowie. Zob. S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis Cracoviensis confrontatae origo, rkps w Bibliotece Jagielloñskiej (dalej: BJ), sygn. 3742, k. 95 v;
J. Krotosz, Organizacja archidiecezji lwowskiej obrz¹dku ³aciñskiego od XV wieku do 1772 roku,
Lublin 1986; K. £atak, Kongregacja krakowska, s. 38; P. Nitecki, Biskupi Kocio³a w Polsce,
s. 66; I. Makarczyk, Biskupi polscy z zakonu kanoników regularnych laterañskich. Echa Przesz³oci 7:2007, s. 3839.
46 Stefan Ranothowicz (Ranoth, Ranatowic), syn Alberta Ranathowica i El¿biety, benefaktorów klasztoru krakowskiego o których nekrolog zapisa³, ¿e byli obywatelami miasta Kazimierza, ur. w 1617 r. Do zakonu wst¹pi³ w grudniu 1636 r. po studiach odbytych na Akademii
Krakowskiej, luby zakonne z³o¿y³ w grudniu 1637 lub w styczniu 1638 r., wiêcenia kap³añskie
otrzyma³ w 1642 r. w Krakowie, w latach 16431644 promotor Bractwa Najwiêtszego Sakramentu przy kociele Bo¿ego Cia³a w Krakowie, w latach 16441647 promotor Bractwa w. Anny
w Wolbromiu, w latach 16471653 w Suchej Beskidzkiej, 16531658 prepozyt w Suchej,
w latach 16581659 znów w Wolbromiu, w latach 16591664 magister nowicjatu, 16641667
zakrysta kocio³a Bo¿ego Cia³a w Krakowie, 16701675 prepozyt w Kurozwêkach, 1675 ponownie
w Krakowie, przeor w Krakowie 1683-1685, konsultor kongregacji krakowskiej (16911694),
wielokrotnie uczestniczy³ w kapitu³ach generalnych kongregacji (1664, 1670, 1688, 1691, 1692).
Zm. 27.IV.1694 r. w Krakowie. W listopadzie 1660 r. wyda³ w Krakowie drukiem biografiê
Stanis³awa Kazimierczyka (Jasna pochodnia ¿ycia apostolskiego), której cenzorem by³ Jacek
Liberiusz. Czêsto mylony z Augustynem Florydem Ranatowiczem, równie¿ kanonikiem regularnym laterañskim kongregacji krakowskiej, w 1640 r. subdiakonem, zm. 8.VII.1657 r.
w klasztorze w Krzemienicy po 19 latach ¿ycia zakonnego (PSB, t. 30, s. 561; SPTK, III,
s. 492493).
47 Micha³ Aleksander Galiñski CRL, syn Piotra, do zakonu wst¹pi³ w 1647 r., luby
zakonne z³o¿y³ w 1648 r., prepozyt w S³onimiu, Kurozwêkach, Wolbromiu, K³obucku i Kraniku, przeor w Krakowie, regens kancelarii Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, bliski wspó³pracownik Miko³aja Radziwi³³a. Zm. 28.V.1710 r. w Krakowie. W 1680 r. wyznaczony na biskupa
sufragana smoleñskiego. Papie¿ Innocenty XI wstrzyma³ jednak prowizjê ze wzglêdu na brak
odpowiedniego uposa¿enia. K. £atak, Kongregacja krakowska, s. 39; Litterae Nuntiorum Apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes, vol. XIII (16751683), Rzym 1969, s. 222223.
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i parafi¹ zarz¹dza³o 49 prepozytów48, w klasztorze zmar³o 31 zakonników49,
z mieszczan za wolbromskich do zakonu przyjêto tylko jednego  Franciszka
Czechowicza, burmistrzowskiego syna50. W tym samym czasie klasztor goci³
te¿ wiele wybitnych postaci, m.in. g³onego kaznodziejê jezuickiego Tomasza
M³odzianowskiego, który tu zmar³ 9 padziernika 1686 r.51
Biblioteka klasztorna  lokalizacja, organizacja i wyposa¿enie
Dzieje biblioteki wolbromskiej kanoników regularnych laterañskich siêgaj¹ bezsprzecznie czasu fundacji prepozytury, czyli 1633 r. Jej zacz¹tek
stanowi³y ksiêgi liturgiczne, przejête wraz z parafi¹, a tak¿e ksi¹¿ki przywie48 Jan Gelazy ¯órawski 16381645, Albert Koczanowski 16451649, Jan Chryzostom Korsak 16501651, Jerzy Giedziñski 16511663, Jan Innocenty Siekierski 16631667, Jerzy Górski
16671681, Tomasz Augustyn Domaradzki 1681, Jan Brodowski (administrator) 1681, Jan
Zychowicz 16811685, Andrzej Taborski 16851686, Krzysztof Piasecki 16861688, Aleksander
Micha³ Galiñski 16881691, Micha³ Possydoniusz Grygielewicz 16911695, Jan ¯ychowicz
16951697, Jan Frygdian K¹cki 16971700, Tomasz Augustyn Parkiewicz 17001706, Kazimierz S³oniejski 17061708, Józef Lefar 1708, Szymon Dominik Zawadzki 17091714, Kazimierz S³oniejski 17141722, Franciszek Antoni Barañski 17221726, Jan Józef Albin Rudnicki
17261729, Augustyn Antoni Gdowski 17291730, Kazimierz Gelazy Kudaszowicz 17301734,
Józef Kucharski 17341735; Piotr Herkulan Chrapecki 17351737, Józef Borowski 1737, Marcin Chraczyñski 17371738, Stanis³aw Augustyn Klimkiewicz 17381743, Remigiusz Polkowski
17411743, Stefan Ansoin Zó³kowski 17431744, Wojciech Floskul I¿ycki 17441747, Antoni
Karol Czubrowski 17471751, Remigiusz Kazimierz Pa³aszewski 17511754, £ukasz Letus
Wyjad³owski 17541756, Mateusz Marceli Szmidt 17561758, Norbert Jakub Gorczycki 1758,
Wojciech Floskul I¿ycki 17591764, Marcin Teobald Komsieñski 17641767, Kazimierz Mansuet P³aszewski 17671768, Ignacy Akwilin Dewódzki 17681773, Benedykt Bergier 17731776,
Antoni Roman Milkiewicz 17761786, Malachiasz Trzeciak 17861791, Józef Wilhelm Chwastecki 17911808, Miko³aj Wojciech Baranowski 18091829, Jan Inwencjusz Widz 18291831,
Franciszek Albin Oprzêdkiewicz 18311839, Augustyn Erazm Skibicki 18391852, Jan Frygdian Grzesiewicz 18521864.
49 Br. Adam Masiewicz 22.IX.1644; ks. Jan Gelazy ¯órawski 23.VII.1645, prepozyt; ks.
Piotr miarowski 9.XI.1655; ks. Jan Innocenty Siekierski 30.IV.1671, exprepozyt, budowniczy;
ks. Józef Mikurdziñski 1.I.1681; ks. Tomasz Augustyn Domaradzki 3.IX.1681, prepozyt; ks.
Stanis³aw Gelazy Badowski 23.V.1685; ks. Antoni Albert Grabianowski 4.XI.1686; ks. Jan ¯ychowski 12.V.1699, przeor, exprepozyt; ks. Karol Wierzbicki 17.VIII.1704, przeor; ks. Dominik
Chrz¹stowicz XII.1706, przeor; ks. Józef Lefar 1708, prepozyt; ks. Maciej Augustyn Mozdzeniowski 28.XII.1723, przeor i kustosz kocio³a; ks. Baltazar Paluszkiewicz 25.V.1724, przeor; ks.
Jan Augustyn Dunin 29.XI.1728; ks. Jan Rudnicki 29.VI.1729, prepozyt; ks. Kazimierz Kudaszowicz 1734, prepozyt; ks. Piotr Chrapecki 11.II.1737, prepozyt; ks. Józef Borowski
23.III.1738, prepozyt; ks. Jan Strzelecki 1742, kaznodzieja; ks. Bruno Karol Wysuszy³ 5.V.1753,
doktor filozofii i spowiednik; ks. Jakub Gorczycki 16.XII.1758, prepozyt; ks. B³a¿ej Zagórski;
ks. Aldobrand Perdakiewicz; ks. Wincenty Melaniusz Oleszkiewicz 31.I.1795; ks. Maciej Donacjan Axan 17.XI.1798, muzyk; ks. Wawrzyniec Prosper Jezierski 6.III.1803, przeor; ks. Józef
Wilhelm Chwastecki 7.XII.1808, prepozyt; ks. Micha³ Starowicz 1818; ks. Jan Rajmund Stanclik 24.VIII.1823; ks. Jan Prezydy Kuliñski 1849.
50 Zm. w klasztorze krakowskim 9.IV.1690 r. po 30 latach i 5 miesi¹cach ¿ycia zakonnego.
Do zakonu wst¹pi³ jesieni¹ 1662 r. w Krakowie, wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 19.VI.1666 r.
Zob. S. Ranatowicz, Casimiriae civitatis, k. 58.
51 K. £atak, Kongregacja krakowska, s. 133.
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zione przez pierwszych zakonników, aczkolwiek dzisiaj nie potrafimy podaæ
ich liczby ani tytu³ów. Kanonicy regularni laterañscy kongregacji krakowskiej mieli zwyczaj i jeszcze w czasach prepozyta generalnego Marcina K³oczyñskiego go praktykowali, ¿e grupie wyprawianej do nowej fundacji klasztor macierzysty w ramach tzw. subsidium charitativum przekazywa³ obraz
Matki Bo¿ej, egzemplarz regu³y i konstytucji, pewn¹ sumê pieniêdzy, komplet szat, naczyñ i ksi¹g liturgicznych oraz inne ksiêgi. Nie s¹dzê, aby zwyczaju tego nie zachowano przy wyprawianiu braci z Krakowa do Wolbromia.
Odleg³oæ nie by³a wprawdzie wielka i w razie koniecznoci konwent wolbromski móg³ zawsze korzystaæ z ¿yczliwoci konwentu generalnego, ale
zwyczaj by³ zwyczajem, czêci¹ uwiêconej tradycji, której w tamtym czasie
trzymano siê tak samo mocno jak regu³y i konstytucji. Nie wiemy jednak¿e,
co kanonicy wyruszaj¹cy z Krakowa, zw³aszcza jeli chodzi o ksi¹¿ki, przywieli do Wolbromia jako dobro wspólne. Nie wiemy te¿ dok³adnie, czym
dysponowa³a parafia. Najstarszy wykaz parafialnych ksi¹g liturgicznych pochodzi wprawdzie z 1566 r. i informuje o dziesiêciu pozycjach, tzn. dwóch
circulariach, dwóch starodawnych msza³ach pergaminowych, dwóch msza³ach drukowanych, starodawnym psa³terzu pergaminowym, antyfonarzu papierowym, brewiarium i agendzie52 . Ale czy w roku 1633, czyli w chwili
obejmowania parafii przez kanoników regularnych wszystkie te ksiêgi znajdowa³y siê jeszcze w zakrystii kocielnej? Najstarszy zachowany inwentarz
ksi¹g biblioteki kanonickiej w Wolbromiu, sporz¹dzony w 1708 r., czyli 75 lat
po fundacji klasztoru, nie wymienia tylu dawnych ksi¹g. Nie s¹dzê, by
w miêdzyczasie kanonicy je zniszczyli lub wywieli do Krakowa. Przypuszczam natomiast, ¿e niektóre z ksi¹g wolbromskiego ksiêgozbioru zaginê³y
w czasie potopu szwedzkiego. Tocz¹ca siê wówczas wojna nie oszczêdzi³a
miasta, zniszczenia by³y du¿e i dotknê³y tak¿e koció³ oraz klasztor. W 1660 r.
w Wolbromiu liczono zaledwie 85 budynków, a liczba jego mieszkañców spad³a poni¿ej 500 osób53 .
Do czasu zbudowania klasztoru ksiêgi liturgiczne kanonicy przechowywali w zakrystii kocio³a, za ksiêgi konwenckie oraz archiwum w izbach
prepozyta. Tak przynajmniej sugeruje zapiska z 1673 r. ks. Franciszka Grzebiñskiego, kustosza wolbromskiej wi¹tyni, pozostawiona w ksiêdze brackiej.
Po wzniesieniu klasztoru oraz prezbiterium kocio³a z obszern¹ piêtrow¹
zakrysti¹, na bibliotekê przeznaczono jedno z pomieszczeñ na piêtrze zakrystyjnym, s¹siaduj¹ce z oratorium, o powierzchni 20 metrów kwadratowych.
Pierwsze armaria biblioteczne, o których wygl¹dzie nie zachowa³y siê ¿adne
informacje, sprawi³ sam budowniczy zespo³u, prepozyt Jan Gelazy ¯órawski,
zmar³y w lipcu 1645 r. W 1673 r. biblioteka by³a in ordine i sub clave,
natomiast archiwum znajdowa³o siê nadal w izbach prepozyta54. Na pocz¹tku XVIII w. stan biblioteki nie przedstawia³ siê le. Informuje o tym wizyta52

AKMKr, Liber visitationis, sygn. AVCap 1, s. 231234.
S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego.
54 APW, Protocolon Actorum Confraternitatis S. Annae in Wolvram, s. 55.
53
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cja z 16 wrzenia 1704 r., za pobie¿ny opis jej wnêtrza oraz spis znajduj¹cych siê w niej ksi¹g zamieci³ w protokole wizytacji z 25 sierpnia 1708 r.
komisarz zakonny Micha³ Akwilin Gorczyñski55. Do biblioteki wchodzi³o siê
przez oratorium, które z klasztorem ³¹czy³ kunsztowny drewniany ganek.
Samo pomieszczenie biblioteczne by³o utrzymane w czystoci, a ksiêgi
w liczbie 452 rozmieszczone na pó³kach armariów. Wizytator nie poda³ jednak, ile owych armariów by³o ani jak wygl¹da³y, czy by³y to szafy, czy te¿
rega³y. Ksiêgozbiór by³ uporz¹dkowany i podzielony tematycznie, na szesnacie dzia³ów z ró¿nych dziedzin wiedzy, a mianowicie: Concionatores, Expositores, Instructores, Spirituales, Historici, Theologi, Controversistae, Canonistae, Iuristae, Oratores et Rethores, Dictionaria, Philosophi, Politici, Medici,
Poetae, Miscellanea56. Podobny podzia³ zbiorów stosowano w tym czasie równie¿ w bibliotekach innych klasztorów kanonickich kongregacji krakowskiej,
z tym ¿e w klasztorach wiêkszych  jak chocia¿by krakowski  dzia³ kaznodziejski poprzedza³ dzia³ z literatur¹ patrystyczn¹  Sancti Patres57. Oznacza to, ¿e w zgromadzeniu ju¿ w XVII w. opracowano wspólny schemat
uk³adu ksiêgozbioru, który potem skrupulatnie wprowadzano w ¿ycie we
wszystkich konwentach. Od przyjêtego schematu rzadko zdarza³y siê odchylenia, które zreszt¹ nigdy nie dotyczy³y dzia³u g³ównego, lecz tych mniej
reprezentowanych. Sam opis ksi¹g jest wiêcej ni¿ ogólny; przytacza nazwisko
autora, nie zawsze w poprawnej pisowni, maksymalnie skrócony tytu³, format (in folio, in 4to, in 8vo in 12) i liczbê egzemplarzy. Czasem znajdziemy
te¿ dodatkow¹ informacjê, jak vet. typ. (veteris typis) albo in pergamena, co
w pierwszym wypadku oznacza z pewnoci¹ inkunabu³ oraz druki z pocz¹tku
XVI w., a w drugim mo¿e oznaczaæ kodeks rêkopimienny. Ksi¹g z uwag¹ vet.
typ. by³o 21, za z uwag¹ in pergamena tylko jedna. Wizytator przejrza³ te¿
archiwum, nakazuj¹c prepozytowi sporz¹dziæ kopiarz dokumentów i przywilejów klasztoru oraz kocio³a58.
Niewiele do dziejów biblioteki i archiwum klasztornego wnosi wizytacja
z grudnia 1747 r., któr¹ z ramienia biskupa krakowskiego Andrzeja Za³uskiego przeprowadzi³ ks. Adam Komorowski, prepozyt kapitu³y krakowskiej, opat
jêdrzejowski i oficja³ pilzneñski. Nadmienia jedynie, ¿e znajduje siê nad
zakrysti¹, a w niej sunt Armaria cum mensis lignea compte extructa et ordinate disposita, w których przechowuje siê nie tylko ksiêgi, ale tak¿e sacra
supellex communior59.
Druga po³owa XVIII w. nie by³a okresem szczêliwym dla ksiêgozbioru
kanonickiego w Wolbromiu, co doskonale oddaje opis biblioteki w protokole
55

ABC, Reformationes conventuum.
Ibidem.
57 I. Pietrzkiewicz, Ksiêgozbiory konwentów i szkó³ kanoników regularnych laterañskich
na ziemiach Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, Nasza Przesz³oæ; 92:1999, s. 485497.
58 ABC, Reformationes conventuum, jw.
59 ABC, Visitatio [...] per Perillustrem et Reverendissimus Adamum a Komorow Komorowski [...] expedita et absoluta, s. 21.
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wizytacji przeprowadzonej 28 padziernika 1782 r. przez komisarza zakonnego Antoniego Firmina Szyd³owskiego60. Biblioteka, podobnie jak ca³y klasztor i koció³, znajdowa³a siê w op³akanym stanie. Wizytator opisywa³ to
z wcale niema³ym oburzeniem i zgorszeniem. Pomieszczenie by³o zagracone,
wype³nia³ je brud i kurz, a to ex eo quod in ea vanae supellectiles ac viles res
collocentur. Ksiêgi sine ordine et congrua diligentia by³y przechowywane,
tak¿e ullus eiusdem curator seu bibliothecarius praefectus est. Nadto, w celi
jednego z zakonników, ks. Izydora Majewskiego, wizytator zasta³ wiele ksi¹¿ek z biblioteki, które ten nie tylko od d³u¿szego czasu, czyli wbrew przepisom klasztornym, przetrzymywa³, ale tak¿e z ca³kowitym brakiem poszanowania, porozrzucane in nudo pavimento. Prepozyt klasztoru za stan biblioteki, a zakonnik za brak szacunku dla ksi¹g przetrzymywanych u siebie zostali
surowo napomniani. Tego samego dnia biblioteka otrzyma³a bibliotekarza
w osobie przeora ks. Miko³aja Patryka Maszczykowskiego, który mia³ j¹
uporz¹dkowaæ quam primum61. Mianowany bibliotekarz nie przej¹³ siê jednak swoj¹ rol¹, bo w maju 1785 r. wizytuj¹cy klasztor prepozyt generalny
Sebastian Gwirard Kwiatkowski znów u¿ala³ siê w protokole nad bibliotek¹
i niszczej¹cymi ksiêgami, wzywaj¹c prepozyta i bibliotekarza do w³aciwej
troski o ksi¹¿nicê62. W czerwcu 1798 r. sytuacja wygl¹da³a nieco lepiej; biblioteka by³a oczyszczona z niepotrzebnych rzeczy, ale ksiêgozbiór by³ jeszcze
w nie³adzie tematycznym i trudno by³o odnaleæ potrzebn¹ pozycjê63. Wed³ug
sporz¹dzonego wówczas spisu ksi¹g w bibliotece znajdowa³y siê 602 pozycje
w dziewiêciu dzia³ach tematycznych: Librii varii, Homiliae, Libri concionatorii in 4to, Libri concionatorii in 8vo, Libri ascetici, Libri theologici, Libri
philosophici, Libri historici, Miscellanea64. Dopiero w czerwcu 1808 roku
wizytator odnotowa³, ¿e regimen domus bene ordinatum reperimus, co, wykorzystuj¹c argumentum ex silentio, odnoszê tak¿e do biblioteki65. Ostatnie
istotniejsze prace w bibliotece przed kasat¹ klasztoru, poczynaj¹c od wymiany okna, a na malowaniu i wymianie umeblowania skoñczywszy, przeprowadzi³ ks. Jan Frygdian Grzesiewicz, ostatni prepozyt klasztoru, sprawuj¹cy
rz¹dy w latach 1852186466. Wówczas te¿, przy ponownym rozk³adaniu
ksi¹g na pó³kach, zrezygnowano z dawnego podzia³u tematycznego wed³ug
poszczególnych dziedzin wiedzy.
Po kasacie klasztoru biblioteka pozosta³a na miejscu. Wraz z up³ywem
czasu i za spraw¹ ró¿nych osób zmniejsza³ siê jedynie jej zasób. Dzisiaj po
ganku, którym zakonnicy zmierzali niegdy z cel klasztornych do oratorium,
a stamt¹d do biblioteki nie ma ju¿ ladu; zniesiono go na pocz¹tku XX w.,
60
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kiedy to z inicjatywy proboszcza Józefa Chwistka remontowano klasztor
i rozbudowywano koció³67. W niezmienionej strukturze zachowa³a siê natomiast zakrystia, a nad ni¹ biblioteka i dawne oratorium zakonne, które
zmieni³o swoje przeznaczenie, staj¹c siê zapleczem gospodarczym zakrystianki. Z inicjatywy obecnego proboszcza ks. kan. Stanis³awa Sapilewskiego
wszystkie pomieszczenia poddano generalnemu remontowi68. Do biblioteki
sprawiono te¿ nowe drewniane rega³y. W odnowionym gruntownie pomieszczeniu znalaz³ ponownie miejsce nie tylko dawny pokanonicki ksiêgozbiór,
ale tak¿e archiwum, którego najwczeniejszym zabytkiem jest ksiêga metrykalna chrztów i zgonów z lat 16391695. W 2005 r. ksiêgozbiór liczy³ 538
pozycji, z których czasy kanoników regularnych laterañskich pamiêta³o 465.
Analiza pisma najstarszych zachowanych sygnatur pozwala domniemywaæ, ¿e pierwszy katalog zbiorów sporz¹dzi³ ks. Franciszek Grzebiñski po
1663 a przed 1675 r.69 Ksi¹¿ki, obok sygnatury na grzbiecie, otrzymywa³y te¿
notê proweniencyjn¹, któr¹ wypisywano najczêciej na wewnêtrznej wyklejce
oprawy albo na stronie tytu³owej: Lib[er] conventus Wolvram[ensis] Can[onicorum] Reg[ularium]; Ex cathalogo librorum Con[ventus] Volvramensis
Can[onicorum] Reg[ularium] Lat[eranensium]; Bibliotheca Can[onicorum]
Reg[ularium] Lat[eranensium] Wolvramiae lub Conventus Volvram[ensis]
Can[onicorum] Reg[ularium] Lat[eranensium]. Pod koniec XVII w., w zwi¹zku z powiêkszeniem siê zasobu i przyjêciem wspólnych dla ca³ej kongregacji
zasad urz¹dzania bibliotek, ksiêgozbiór porz¹dkowano na nowo. Wszystko
wskazuje na to, ¿e zajmowa³ siê tym przeor Jan Kazimierz ¯ychowicz, zmar³y w maju 1699 r. Wówczas ksiêgozbiór podzielono na siedemnacie dzia³ów
i sporz¹dzono jego ogólny inwentarz, który w jeszcze wiêkszym skrócie przytoczy³ Micha³ Akwilin Gorczyñski w aktach wizytacji, przeprowadzonej
z ramienia prepozyta generalnego Adama Akwilina Kotuliñskiego w 1708 r.
Ka¿dy z dzia³ów mia³ odrêbne pó³ki w armarium, oznaczone kolejn¹ majuskuln¹ liter¹ alfabetu, za ustawione na nich ksi¹¿ki otrzymywa³y numery
pisane cyframi arabskimi. Bibliotekê porz¹dkowano te¿ w po³owie XVIII w.,
o czym wiadcz¹ zachowane fragmenty naklejanych na grzbietach ksi¹g sygnatur. Studium porównawcze pisma pozwoli w przysz³oci okreliæ bardziej
precyzyjnie czas oraz autora tych prac. Dzisiaj muszê pozostaæ tylko przy
domniemaniu, ¿e dokonano tego w latach 17511754 za prepozytury Kazimierza Remigiusza Pa³aszewskiego, któremu wród zas³ug nekrolog krakowski wyliczy³ du¿¹ troskê o klasztor i parafiê w Wolbromiu70. Pod koniec
67

Ibidem.
Ks. kan. Sapilewski przeprowadzi³ te¿ generalny remont budynku klasztornego, kocio³a parafialnego oraz kocio³a szpitalnego.
69 Ks. Franciszek Grzebiñski pracowa³ w Wolbromiu od kwietnia 1659 do lipca 1675 r.
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XVIII w. przeor Wawrzyniec Prosper Jezierski znów porz¹dkowa³ ksiêgozbiór, nie zmieniaj¹c jednak wiele w jego dotychczasowym uk³adzie. Sporz¹dzi³
za to nowy jego inwentarz, który zosta³ za³¹czony do akt wizytacji z 1798 r.71
Z opisu wynika, ¿e tym razem nie pó³ki, lecz armaria by³y oznaczone literami
majuskulnymi od A do I, za znajduj¹ce siê na ich pó³kach ksi¹¿ki by³y
ustawione wed³ug formatu i numerowane cyframi arabskimi. Ostatnie porz¹dkowanie ksiêgozbioru przed kasat¹ klasztoru mia³o miejsce ok. 1860 r.
po remontach przeprowadzonych przez prepozyta Jana Grzesiewicza72.
Chocia¿ ksiêgozbiór by³ dobrem wspólnym, dostêpnym dla wszystkich, to
prawodawstwo przewidywa³o, aby biblioteka pozostawa³a pod zamkniêciem,
za ksi¹¿ki na ¿¹danie zakonników udostêpnia³ bibliotekarz. Zabranie ksiêgi
z biblioteki i jej zwrot mia³y byæ odnotowane w wykazie po¿yczaj¹cych73.
W klasztorze wolbromskim nie zawsze jednak tê zasadê prawn¹ stosowano
w praktyce. W protoko³ach wizytacji, jak to ju¿ sygnalizowa³em, zw³aszcza po
1772 r., mówi siê nie tylko o nie³adzie w bibliotece, ale przede wszystkim
o braku bibliotekarza. wiadczy to nie tyle o braku zainteresowania sam¹
ksi¹¿k¹, ile o zupe³nym braku troski o konwencki ksiêgozbiór. Przy tak ma³ej
za albo ¿adnej trosce o bibliotekê ksiêgi wybywa³y z niej w sposób niekontrolowany. Niektóre z nich zakonnicy przetrzymywali bezterminowo w celach, a zwracaj¹c po miesi¹cach albo latach, nie umieszczali ich na w³aciwym miejscu. St¹d ów ra¿¹cy nie³ad na pó³kach, odnotowany przez wizytatora w 1782 r. i póniej. Ale zdarza³y siê te¿ przypadki, ¿e zakonnicy wypo¿yczone z biblioteki i przetrzymywane w celach ksiêgi zabierali z sob¹, kiedy
przenosili siê do innych konwentów. Zjawisko musia³o byæ doæ rozpowszechnione, gdy¿ zajmowa³y siê nim wielokrotnie kapitu³y generalne zgromadzenia. W 1635 r. kapitu³a generalna zagrozi³a nawet ekskomunik¹ tym, którzy
jak¹kolwiek rzecz u¿ytku wspólnego w klasztorze, w tym ksi¹¿kê, zabior¹
z sob¹ przenosz¹c siê do innego klasztoru74. Podobna groba znalaz³a siê
w aktach kapitu³y generalnej, odbytej w lipcu 1688 r.75 Pomaga³o to najczêciej na krótko. St¹d w ksiêgozbiorach dawnych orodków kanoników
regularnych laterañskich kongregacji krakowskiej mo¿na znaleæ ksiêgi
z wolbromskimi sygnaturami i proweniencj¹, za w ksiêgozbiorze pokanonickim w Wolbromiu ksiêgi z sygnaturami i proweniencj¹ klasztorów
w Wilnie, w Kraniku, w Krakowie, w Suchej, w S³onimiu, w Bychowie
i innych76.
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Sposoby gromadzenia ksiêgozbioru
Biblioteka klasztorna wolbromskich kanoników regularnych laterañskich
ros³a dziêki darowiznom, zapisom testamentowym dobrodziejów, zakupom
oraz kolekcji miejscowych zakonników, które z biegiem czasu w³¹czano do
biblioteki ogólnej. Ksi¹¿ki bêd¹ce wczeniej w prywatnych zbiorach kanoników w³¹czano do ksiêgozbioru ogólnego najczêciej po ich mierci, aczkolwiek
zdarza³o siê te¿, i to wcale nierzadko, ¿e sami zakonnicy jeszcze w czasie
pobytu w Wolbromiu albo przenosz¹c siê na inn¹ placówkê zostawiali na
miejscu czêæ swoich zbiorów. Niektórzy wêdrowali przecie¿ z Wolbromia a¿
do Wilna na Litwie czy Bychowa na Bia³orusi. W ten sposób ksiêgozbiór
wolbromski zasili³y ksi¹¿ki, które wczeniej stanowi³y czêæ kolekcji w³asnej
Jana Gelazego ¯órawskiego (15771645), Jerzego Giedziñskiego (16231693),
Jacka Dominika Bema (16091665), Jana Innocentego Siekierskiego (1671),
Tomasza Augustyna Domaradzkiego (1681), Franciszka Grzebiñskiego
(1688), Micha³a Piotra Possydoniusza Grygielewicza (1713), Krzysztofa
Piaseckiego (1725), Jana ¯ychowskiego (1699), Dominika Chrz¹stowicza
(1706), Macieja Augustyna Mozdzeniowskiego (1723), Jana Rudnickiego
(1729), Piotra Chrapeckiego (1737), Brunona Karola Wysuszy³a (1753),
Jakuba Gorczyckiego (1758), Aldobranda Perdakiewicza, Macieja Donacjana
Axana (1798), Józefa Wilhelma Chwasteckiego (1808), Miko³aja Wojciecha
Baranowskiego (1829), Jana Leopolda Frygdiana Grzesiewicza (1865)
i innych. Na kartach ksi¹g  obok danych personalnych wczeniejszego w³aciciela ksiêgi  mo¿na te¿ czasem znaleæ informacjê o jej cenie, miejscu
i czasie zakupu, rodzinie, bie¿¹cych wydarzeniach, wydatkach, sprawowanym kulcie, kontaktach z otoczeniem.
Organizator klasztoru, prepozyt Jan Gelazy ¯órawski, jeszcze za ¿ycia
przekaza³ bibliotece konwentualnej kilka ksi¹g ze swojej kolekcji. Na ka¿dej
z nich notowa³: Fr Ioannes Gelasius pro conventu Can[onicorum] Reg[ularium] Volvramiae. Potwierdza to nasz¹ wczeniejsz¹ uwagê, ¿e biblioteka
kanonicka w Wolbromiu powsta³a w pierwotnej fazie formowania siê konwentu, czyli przed 1645 r. Podobnie uczyni³ Jerzy Giedziñski, prepozyt klasztoru od 1651, a od grudnia 1663 r. biskup sufragan lwowski77. Na jednej
z przekazanych do biblioteki konwenckiej ksi¹g odnotowa³: Pro bibliotheca
Volvramensi a Georgio Giedziñski Praep[osito] Volvramensi 1657. Prepozyt
Giedziñski kilka ksi¹g, które pozostawi³ w Wolbromiu, odziedziczy³ po swoim
znanym na Rusi ojcu Aleksandrze78. Na dziele Colloquia fisica Szymona
77 I. Makarczyk, Procesy informacyjne biskupów polskich z zakonu kanoników regularnych
laterañskich, w: Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterañscy w dawnej i wspó³czesnej
Polsce. Materia³y z Miêdzynarodowej Konferencji zorganizowanej z okazji 600-lecia fundacji
opactwa Bo¿ego Cia³a w Krakowie, Kraków 2009, s. 237.
78 Aleksander Giedziñski, h. Prawdzic, syn Miko³aja, m¹¿ Anny Dzieduszyckiej, ojciec
Jerzego. Zaliczany by³ do szlachty zamo¿nej w ziemi halickiej, aczkolwiek jego ród wywodzi³ siê
z Giedni na Mazowszu. W³aciciel m.in. Bolechowa i £uki, gdzie mia³ swój zamek. Kszta³ci³ siê
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Maioliego, wydanym w Moguncji w 1615 r., znajduje siê nota: Ex libris
Alexandri Giedziñski 1621 emptus. Donatus Conventui Volvramensi a Georgio
Giedziñski Praeposito. Póniej osobicie bibliotece przekazywali ksiêgi ze
swoich zbiorów Jan Innocenty Siekierski i Micha³ Possydoniusz Grygielewicz. Ten ostatni tak kocha³ ksiêgi, ¿e skupowa³ je nawet od przechodz¹cych
w 1706 r. przez Polskê ¿o³nierzy wojsk moskiewskich. Na wyklejce koloñskiego dzie³a Illustrium miraculorum et historiarum memorabilium z 1599 r.
odnotowa³: Ex Cathalogo Possidonii Grygielewwicz Can[onici] Reg[ulari]
Lat[eranensii] 1706. Michael Petrus Possidonius CRL 1706 a Moschis emptus.
Pro bibliotheca Conventus Volvramensi.
Jeli chodzi o dobrodziejów z zewn¹trz, to na pierwszym miejscu wymieniæ nale¿y fundatora klasztoru ks. Marcina Wolbromskiego, który w testamencie sporz¹dzonym 4 lipca 1637 r. zapisa³ kanonikom regularnym wolbromskiej prepozytury ksiêgi in theologia et iure. Ksiêgi natomiast in profanis zapisa³ scholarom wolbromskiej szko³y79. Fundator zmar³ siedem dni
póniej i zosta³ pochowany w podziemiach kocio³a wolbromskiego przy rodzicach. Z darowanych przez niego kanonikom ksi¹g dochowa³o siê do dzisiaj
zaledwie kilka. S¹ to rzeczywicie dzie³a prawnicze i teologiczne. Do grona
dobrodziejów, którzy swoje ksiêgi przekazali klasztorowi, nale¿a³ te¿ Adam
Smoleñski, o którym, niestety, nie uda³o siê uzyskaæ dodatkowych informacji.
W ksiêgozbiorze mamy nadto pojedyncze egzemplarze z kolekcji bli¿ej nieznanego Floriana Barsczewicza, z kolekcji karmelity Jozafata Lenkiewicza
i innych. Nie uda³o siê jednak¿e ustaliæ, kiedy ani za czyim porednictwem
tu trafi³y.
Bibliotekarze
Obok wielu urzêdów w klasztorze, tj. prepozyta, przeora, kustosza kocio³a, kaznodziei, dyspensatora, dyrektora bractwa  by³ te¿ bibliotekarz,
który sprawowa³ pieczê nad ksiêgozbiorem80. W zachowanej dokumentacji
klasztoru wolbromskiego oraz w aktach kapitu³ rzadko wymienia siê z imienia i nazwiska zakonników zajmuj¹cych siê bibliotek¹. Dopiero szersza kwerenda, a zw³aszcza uwa¿na lektura nekrologu kongregacji oraz szczegó³owa
analiza notat pozostawionych przez zakonników w zachowanych ksiêgach
przynios³y kilka nazwisk. Przed 1643 r. bibliotek¹ zajmowa³ siê ks. Stanis³aw
na Akademii Krakowskiej, a nastêpnie w Padwie. Posiada³ spor¹ bibliotekê, z której pewn¹
iloæ dzie³ odziedziczy³ syn Jerzy. Zas³u¿y³ siê w wojnach tureckich. Nale¿a³ jednak do osobników niespokojnych, czêsto wznieca³ wanie z s¹siadami. Zob. I. Makarczyk, Biskupi polscy
z zakonu kanoników regularnych laterañskich, s. 38; W. £oziñski, Prawem i lewem. Obyczaje na
Czerwonej Rusi w pierwszej po³owie XVII wieku, opr. J. Tazbir, Warszawa 2005, s. 80, 94, 95,
193, 410.
79 APW, Iura ecclesiae et hospitalis Wolvramensis, rkps b. sygn., s. 102.
80 I. Pietrzkiewicz, Biblioteka; K. £atak, Kongregacja krakowska, s. 232; K. £atak,
S. Nalbach, Ze studiów nad kultur¹ umys³ow¹ kanoników regularnych krakowskiej prepozytury
Bo¿ego Cia³a w XV i XVI wieku, Kraków 2009, s. 77.
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Turski. Wnosimy to st¹d, ¿e w póniejszym okresie obowi¹zki bibliotekarza
³¹czono najczêciej z obowi¹zkami zakrysty, którego nazywano równie¿ kustoszem kocio³a, albo z obowi¹zkami przeora. Ks. Turski przynajmniej od
1641 r. pe³ni³ obowi¹zki zakrysty, a przeora dla konwentu wolbromskiego
jeszcze wówczas nie wyznaczano. Na prze³omie roku 1643/1644 z Krakowa
do Wolbromia przeniesiono ks. Stefana Ranatowicza, którego znamy dzisiaj
jako kronikarza i hagiografa. W klasztorze wolbromskim ks. Ranatowicz
pracowa³ do lipca 1647 r. jako zakrysta, notariusz, dyrektor bractwa w.
Anny i dyspensator81. On te¿ sygnowa³ kilka zachowanych w bibliotece wolbromskiej ksi¹¿ek formu³¹: Lib[er] conventus Wolvram[ensis] Can[onicorum]
Reg[ularium] z czego wnioskujê, ¿e to on mia³ pod swoj¹ opiek¹ tak¿e bibliotekê konwentualn¹. W 1659 r. bibliotek¹ zajmowa³ siê przeor Jan Innocenty
Siekierski, a od roku 1673 ks. Franciszek Grzebiñski, jednoczenie zakrysta
i dyrektor bractwa. Po mierci przeora Jana Kazimierza ¯ychowskiego
w maju 1699 r. zaznaczono, ¿e w klasztorze wolbromskim by³ tak¿e przez
kilka lat prepozytem i bibliotekarzem. Póniej bibliotek¹ opiekowali siê:
przeor Dominik Chrz¹stowicz (1706), przeor i zakrysta Maciej Mozdzeniowski (1723), przeor Cerboniusz Jachymski (1737), przeor Marceli Szmidt
(1747) oraz przeor Kazimierz P³aszewski (1760). Po 1760 r. nie mamy wzmianek o opiekunach ksiêgozbioru klasztornego w Wolbromiu. Z wizytacji przeprowadzonej w 1782 r. wiemy, ¿e urz¹d bibliotekarza wakowa³ od d³u¿szego
ju¿ czasu82. Wizytator troskê o bibliotekê zleci³ przeorowi i kustoszowi kocio³a Miko³ajowi Patrykowi Maszczykowskiemu, który jednak dla zaniedbanej ksi¹¿nicy nic nie zrobi³. W 1785 r. ks. Maszczykowskiego zast¹pi³ na
urzêdzie bibliotekarza by³y profesor filozofii ks. Piotr Kocimski83, ale i on, ze
wzglêdu na chorobê, niewiele czasu powiêca³ bibliotece. Lepsze czasy dla
biblioteki nasta³y dopiero w 1786 r., kiedy to wymieniono ca³y dotychczasowy
sk³ad konwentu, a opiekê nad ksiêgozbiorem przej¹³ nowy przeor Wawrzyniec Prosper Jezierski. Urz¹d bibliotekarza pe³ni³ do mierci, która nast¹pi³a
w 1803 r. Ostatnim bibliotekarzem wolbromskiego klasztoru przed jego kasat¹ by³ ks. Kazimierz Gotz84.
Zawartoæ ilociowa i treciowa ksiêgozbioru
Najstarszy wykaz ksi¹g znajduj¹cych siê w bibliotece, co zaznaczono ju¿
wy¿ej, pochodzi z sierpnia 1708 r. Ksiêgozbiór liczy³ wówczas 452 pozycje
w szesnastu dzia³ach tematycznych: Concionatores  107 pozycji, Expositores
 6, Instructores  39, Spirituales  47, Historici  61, Theologi  41, Controversistae  8, Canonistae  28, Iuristae  39, Oratores et Retores  32,
81 Pierwszy jego wpis w parafialnej ksiêdze metryk chrztów widnieje pod dat¹ 5.I.1644 r.,
natomiast ostatni pod dat¹ 12.VII.1647 r. Zob. APW, Inscriptio puerorum, s. 25, 36v.
82 AJG, Liber visitationis.
83 Ibidem.
84 Ibidem.
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Dictionaria  3, Philosophi  10, Politici  11, Medici  4, Poetae  12
i Miscellanea  4. W czerwcu 1798 roku w bibliotece znajdowa³y siê 602 ksiêgi
w dziewiêciu dzia³ach tematycznych: Librii varii  77 pozycji, Homiliae  54,
Concionatorii in 4to  34, Concionatorii in 8vo  90, Ascetici  71, Theologi
 96, Philophici  56, Historici  79 i Miscellanea  4585. W latach 17091798
ksiêgozbiór powiêkszy³ siê zatem o 150 pozycji86. W chwili kasaty klasztoru,
czyli w listopadzie 1864 r., w bibliotece klasztornej by³o ok. 700 ksi¹g.
W 2005 r., po 141 latach od kasaty konwentu, pozosta³o w niej 538 ksi¹g,
z czego 465 pamiêta czasy kanoników regularnych. Z dokonanego zestawienia ilociowego widaæ, ¿e w ksiêgozbiorze dominowa³ dzia³ literatury kaznodziejskiej, który obejmowa³ nie tylko zbiory kazañ, ale równie¿ egzemplarze
Pisma wiêtego, szeroko pojêt¹ literaturê biblijn¹ oraz patrystykê. Potem
sz³y: teologia dogmatyczna i moralna, duchowoæ, prawo cywilne i kanoniczne, historia i filozofia. W niewielkim za stopniu interesowa³y zakonników:
medycyna, jêzykoznawstwo i literatura piêkna. Zebranie ksiêgozbioru o takiej konstrukcji treciowej wynika³o z kontemplacyjno-czynnego charyzmatu
konwentu, w którym nauka i nauczanie, a przede wszystkim nauczanie ex
cathedra ecclesiae stanowi³o niezwykle wa¿ny element.
Uprawiaj¹c ¿ycie wewnêtrzne, a tak¿e naukê i nauczanie kanonicy wolbromscy korzystali z Biblii, jako objawionego S³owa Bo¿ego oraz dzie³ ró¿nych pisarzy od staro¿ytnoci pocz¹wszy, chrzecijañskich i niechrzecijañskich. Ju¿ w 1708 roku zakonnicy mieli do dyspozycji w ksi¹¿nicy konwenckiej trzy egzemplarze Biblii ³aciñskiej, trzy egzemplarze Biblii polskiej oraz
egzemplarz Ewangelii polskich87. Jeli chodzi o pozabiblijne ród³a i dziedziny wiedzy to staro¿ytnoæ reprezentowa³y takie nazwiska jak: Plutarch, Liwiusz, Cyceron, Seneka, Józef Flawiusz, w. Justyn, w. Augustyn, w. Ambro¿y, Kasjan, w. Cyryl, w. Jan Chryzostom, w. Izydor, w. Leon Wielki88.
redniowiecze i nowo¿ytnoæ: Piotr Lombard, Bernard z Clervaux, Tomasz
z Akwinu, Bonawentura, Albert Wielki, Jakub de Voragine, Wilhelm z Tournai, Jan Busch, Benedykt Fidelis, Jan Eck, Wincenty Kad³ubek, Jan D³ugosz, Piotr Clareta, Franciszek Platina, Franciszek Poligrani, Józef Acosta,
Jodok Clichton, Robert Carasovius, Jan Ferus, Carol Horn, Didak Nissenius,
Erazm z Rotterdamu, Piotr Kanizjusz, Karol Boromeusz, Robert Bellarmin,
Wilhelm Pepinus, Tomasz Stapletor, Gabriel Barleta, Ludwik z Granady,
Korneliusz Jansen, Maciej Faber, Jakub Wujek, Szymon Starowolski, Fabian
Birkowski, Jacek Liberiusz, Alfons Salmeronis, Jeremiasz Drexler, Korneliusz a Lapide, Sebastian Barradas, Diego de Baeza, Ferdynand Salazar, Jan
Quintinus, Andrzej Alciati, Jan Piotr Camusi, Robert Moranta, Egidiusz Bossi, Antoni de Molina, Jakub Alvarez, Franciszek Toleti, Adam Opatovius,
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ABC, Reformationes conventuum.
ABC, Teka, Wolbrom 16281840.
87 ABC, Reformationes conventuum.
88 Ibidem.
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Hieronim Powodowski, Jan Morawski, Tomasz M³odzianowski, Wojciech Tylkowski, Piotr Skarga, Marcin Baronius i wielu innych89. W zestawieniu
nazwisk autorów dzie³ o charakterze teologicznym i filozoficznym uderza
obfitoæ pisarzy jezuickich, mniej reprezentowani s¹ pisarze dominikañscy
i franciszkañscy. Autorów kanonickich reprezentuj¹ przede wszystkim Piotr
Clareta z Roudnic, Tomasz a Kempis, Jan Busch, Jacek Liberiusz oraz Micha³ Akwilin Gorczyñski90.
Gromadzone przez klasztor wolbromski ksiêgi by³y w zasadzie dzie³ami
ortodoksyjnymi, zgodnymi z nauczaniem Kocio³a. Tylko jedna pozycja przechowywana w ksiêgozbiorze znajdowa³a siê na licie prohibitów, a mianowicie dzie³o Jana Bodiniego De Republica, wydane we Frankfurcie w 1591 r.
Ksiêgê opisano jako Liber prohibitus ad legendum cum excomunicatione papali.
Jêzyk ksiêgozbioru, zdobnictwo, oprawa
Zestawienie ksi¹g wed³ug jêzyków, w jakich zosta³y opublikowane, wykazuje przewagê jêzyka ³aciñskiego, co nie jest ¿adnym zaskoczeniem. Jêzyk
polski w znaczniejszej liczbie reprezentuj¹ pozycje wydawane dopiero w wieku XVIII i XIX. W 1708 r. na 452 pozycje przechowywane w bibliotece tylko
36 reprezentowa³o jêzyk polski91. Z innych jêzyków odnotowaæ trzeba jêzyk
w³oski, francuski, niemiecki oraz rosyjski, aczkolwiek ksiêgi drukowane
w tym ostatnim jêzyku pojawi³y siê w bibliotece dopiero po 1830 r.
Ksiêgi zdobione w bibliotece wolbromskiej stanowi³y niewielk¹ grupê,
a wród ozdób elementem najczêciej wystêpuj¹cym by³y kolorowane inicja³y
oraz niekolorowane drzeworyty. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e biblioteka kszta³towa³a siê w czasach, w których znacznie mniej troszczono siê o wewnêtrzn¹
estetykê ksi¹¿ki. Uwagê przyci¹ga za to oprawa kilkunastu ksi¹g z XVI w.,
które mo¿na zakwalifikowaæ do grupy prawdziwych dzie³ sztuki introligatorskiej. S¹ to oprawy z bukowej deski, obci¹gniête brunatn¹ lub bia³¹ skór¹,
z t³okami motywów floraturowych oraz introligatorskiego superekslibrisu,
z widocznymi ladami po kutych mosiê¿nych naro¿ach i klamerkach. Wród
zdobieñ spotyka siê motywy geometryczne, wici rolinne, a tak¿e przedstawienia figuralne, jak personifikacja cnót czy postaci wiêtych. Ksiêgi z XVII w.
posiadaj¹ w wiêkszoci oprawê wykonan¹ z tektury, ob³o¿on¹ najczêciej
bia³¹ skór¹ lub ¿ó³tawym pergaminem. Niektóre z nich maj¹ superekslibrisy
introligatorskie oraz herbowe. Oprawy póniejsze, zw³aszcza z drugiej po³owy XVIII i z XIX w., s¹ zdecydowanie skromniejsze. Stanowi je tektura
ob³o¿ona brunatn¹ skór¹, a nierzadko tak¿e sama tektura marmoryzowana.
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U¿ytkowanie ksiêgozbioru
Biblioteka konwentu wolbromskiego kanoników regularnych laterañskich by³a od pocz¹tku swojego istnienia instytucj¹ zamkniêt¹. G³ównymi jej
u¿ytkownikami byli przebywaj¹cy na terenie konwentu zakonnicy. Kanonicy
regularni, jak to ju¿ zaznaczylimy we wstêpie, byli zakonem z natury swojej
duszpasterskim. Ksi¹¿ka musia³a zatem odgrywaæ u nich kluczow¹ rolê. Kapitu³y generalne co raz przestrzega³y zakonników, by sporo czasu przeznaczali na czytanie ksi¹g duchowych, ksi¹g z zakresu teologii moralnej.
W klasztorze czytano nawet w czasie posi³ków po³udniowego i wieczornego.
Raz w tygodniu odprawiano kazusy, czyli wyk³ad z dyskusj¹ na temat wybranych zagadnieñ z teologii moralnej. W kociele regularnie g³oszono kazania,
które wymaga³y odpowiedniego przygotowania. Obowi¹zkow¹ lektur¹ lub
t³umaczeniem po¿ytecznych dla duszy ksi¹g karano te¿ zakonników za wykroczenia przeciw dyscyplinie klasztornej i zgorszenia92. A zatem do podstawowych funkcji biblioteki klasztornej nale¿a³o nie tylko gromadzenie ksi¹g,
ale tak¿e ich udostêpnianie. Niektórzy z zakonników wypo¿yczone lub otrzymane z biblioteki ksi¹¿ki przetrzymywali w celach przez d³ugi czas, a przenosz¹c siê do innych klasztorów zabierali je te¿ ze sob¹. O korzystaniu
z ksiêgozbioru wiadcz¹ glosy marginalne i interlinearne, zapisy i komentarze na wielu egzemplarzach. Niektórzy traktowali nawet ksi¹¿ki jak notatnik, diariusz, raptularz, pamiêtnik93. Nie mamy wiadomoci o wypo¿yczaniu
ksi¹¿ek na zewn¹trz. Ale nie jest wykluczone, ¿e z ksi¹¿nicy kanonickiej
wolbromskiej prepozytury korzysta³ te¿ rektor miejscowej szko³y, a tak¿e
dom starociñski.
Zakoñczenie
Biblioteka wolbromska kanoników regularnych laterañskich, jak to wynika z analizy jej dwóch zachowanych inwentarzy z czasów staropolskich,
nale¿a³a do bibliotek redniej wielkoci o profilu bardziej praktycznym, ni¿
naukowym. Ale te¿ sama prepozytura by³a orodkiem nastawionym przede
wszystkim na dzia³alnoæ duszpastersk¹, nie naukow¹. Do orodków kongregacji krakowskiej kanoników regularnych laterañskich, w których uprawiano
naukê nale¿a³y klasztory: krakowski  Bo¿ego Cia³a, kranicki oraz wileñski
na Antokolu. Biblioteki tych¿e orodków by³y znacznie bogatsze ilociowo
i jakociowo. Niemniej, biblioteka wolbromska wiadczy równie¿, ¿e kanonicy
nie ¿a³owali pieniêdzy na literaturê, na ksiêgi. Bior¹c pod uwagê rangê,
status i potrzeby placówki, trzeba powiedzieæ, ¿e jej ksi¹¿nica by³a dobrze
92 I. Pietrzkiewicz, Biblioteka, passim; K. £atak, Kongregacja krakowska, passim; K. £atak, S. Nalbach, Ze studiów nad kultur¹ umys³ow¹ kanoników regularnych, s. 195207.
93 K. £atak, S. Nalbach, Ze studiów nad kultur¹ umys³ow¹ kanoników regularnych,
s. 263267.
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zaopatrzona. Stanowi³a wystarczaj¹cy warsztat do pracy duszpasterskiej,
a tak¿e znacz¹c¹ pomoc w samokszta³ceniu i narzêdzie rekreacji. Zakonnicy
wykazywali raz wiêksz¹, raz mniejsz¹ troskê o ni¹, ale nie by³o pokolenia,
które by z jej zasobu nie korzysta³o.
SUMMARY
An analysis of two historical inventories that have survived to this date suggests that the library of the Canons Regular of the Lateran in Wolbrom was a mediumsized facility and a source of practical publications rather than scientific knowledge.
The parish was also more oriented towards pastoral work than scientific investigation. A number of monasteries in the Cracow congregation of the Cannons Regular of
the Lateran conducted scientific research, among them the Corpus Christi monastery
of Cracow, the Kranik monastery and the Antakalnis monastery in Vilnius. Their
libraries were much better stocked in terms of both quality and quantity. The records
of the Wolbrom library indicate that the monks spared no expense to purchase the
most valuable items. In view of its rank, status and needs, the Wolbram facility was
quite well stocked. It was a robust source of knowledge for pastoral work, self-education and a recreational tool. Successive generations of monks cared for the library with
varying degrees of diligence, but every generation made good use of its resources.
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KOLONIA SENEGALU  POCZ¥TEK KOLONIZACJI
FRANCUSKIEJ W CZARNEJ AFRYCE
Powstanie kolonii Senegalu uwa¿a siê za pocz¹tek francuskiej kolonizacji
w Czarnej Afryce. W 1650 r. Francja wkroczy³a do miejscowoci Ndar, po³o¿onej na wyspie w górnym odcinku ujcia rzeki Senegal, i nie pytaj¹c miejscowej ludnoci o pozwolenie, samowolnie nazwa³a j¹ Saint-Louis (na czeæ
króla Francji). Normandzka spó³ka handlowa, zarz¹dzana przez Jean-Baptistea Colberta, wspó³pracownika Ludwika XIV, za³o¿y³a tam ufortyfikowan¹
osadê handlow¹. By³ to pocz¹tek d³ugich relacji, które pozostawi³y wyrany
lad na wizerunku nie tylko dzisiejszego Senegalu, ale i ca³ej Afryki, a tak¿e
samej Francji.
Handel trójstronny  Ceddo  Signares
W XVII i XVIII w. Francja uwik³a³a siê w kolonialny wycig, odrabiaj¹c
tym samym opónienie w handlu trójstronnym w stosunku do swoich rywali. Mowa o handlu niewolnikami, odbywaj¹cym siê w trzech etapach (Europa,
Afryka i Ameryka), nazywanym równie¿ handlem atlantyckim. Zak³adaj¹c
osadê handlow¹ w Saint-Louis, Francuzi narzucili miejscowym ludom hegemoniê handlow¹, o któr¹ od dziesi¹tków lat starali siê inni Europejczycy:
najpierw Portugalczycy, którzy bywali na wybrze¿u atlantyckim od XV w.,
a nastêpnie Holendrzy i Anglicy. I chocia¿ Francuzi przybyli jako ostatni,
dziêki ró¿nym spó³kom handlowym, które zast¹pi³y normandzk¹ spó³kê,
osi¹gnêli doæ znaczne powodzenie w tym przedsiêwziêciu. Skorzystali z rywalizacji holendersko-portugalskiej i wzglêdnego braku zainteresowania ze
strony Anglików, którzy osiedlili siê bardziej na po³udniu wybrze¿a gambijskiego. Rozwinêli nie tylko handel w Saint-Louis, za³o¿yli równie¿ inne kolo-
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nie wzd³u¿ rzeki Senegal, a przede wszystkim opanowali nowe tereny po³o¿one bardziej na po³udnie, jak w przypadku s³ynnej wyspy Gorée (pozostaj¹cej
wczeniej pod kontrol¹ Portugalczyków, a nastêpnie Holendrów) lub te¿ Joal,
Portudal i Fresco (w przysz³oci Rufisque).
Na pocz¹tku XVIII wieku rz¹dy francuskie utrwali³y siê przy wsparciu
silnych garnizonów, rozmieszczonych pomiêdzy Saint-Louis a Gorée, a ich
handel, najpierw dotycz¹cy ekskluzywnych produktów tropikalnych, nasili³
siê wraz z handlem niewolnikami (do 8 tys. niewolników by³o rocznie transportowanych w tym okresie), dostarczaj¹c si³y roboczej kolonialistom na Antylach, Gujanie i archipelagu Maskarenów (obecnie Wyspy Mauritius i Reunion)1. Handel niewolnikami poci¹gn¹³ za sob¹ na tyle zgubne nastêpstwa,
¿e niektóre afrykañskie grupy spo³eczne zwi¹za³y swoj¹ przysz³oæ z europejskim handlem atlantyckim, ukierunkowuj¹c swoj¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i polityczn¹ na pozyskiwanie niewolników.
W tych okolicznociach, w których zmieni³ siê model spo³eczno-polityczny
pañstw afrykañskich, na pierwszy plan wysuwaj¹ siê cechy wojownicze. To
nie przypadek, ¿e np. w pañstwach regionu Senegambii (królestwa Wolof
pó³nocnego Senegalu) triumfuje to, co mo¿na nazwaæ idea³em wojowników
Ceddo. Stanowili oni grupê spo³eczn¹ zwi¹zan¹ z ró¿nymi monarchiami
i pasjonuj¹c¹ siê dzia³aniami wojennymi. Byli wrogo nastawieni do islamu,
wystêpuj¹cego w tych królestwach. Wojna dla Ceddo jest nie tylko ród³em
dochodów (napady i czêste grabie¿e), ale tak¿e pewnym rodzajem wartoci
moralnej, opartej na mêstwie, odwadze, wytrwa³oci, d¹¿eniu do niezale¿noci i w³adzy. Te pojêcia stanowi³y ich etykê, daj¹c¹ przekonanie, ¿e wyznaczaj¹ jedyne wartoci nadaj¹ce ¿yciu sens2.
Postaci¹, która odegra³a g³ówn¹ rolê w sukcesie francuskiego przedsiêwziêcia by³ dyrektor Francuskiej Spó³ki Handlowej w Senegalu (Nouvelle
Compagnie du Sénégal)  André Brüe3 , który poprzedzi³ XIX-wieczn¹ metodê kolonialn¹, wprowadzaj¹c ró¿norodnych partnerów w handlu i zawieraj¹c
z nimi trwa³e uk³ady handlowe4 , znajduj¹c tym samym sposób na obejcie
trudnoci ze strony miejscowych w³adz, które podnosi³y ceny op³at i towarów oraz stosowa³y represje. To w³anie André Brüe nakreli³ zarys francuskiej polityki kolonialnej w Afryce, który pozwoli³ rozszerzyæ wp³ywy oraz
handel, a tak¿e upowszechniæ je poza obszarem Saint-Louis, w kierunku
1

J-P. Dozon, Frères et sujets. La France et lAfrique en perspective, Pary¿ 2003, s. 36
[podajê w t³umaczeniu w³asnym  B.N. Wszystkie cytaty z literatury francuskojêzycznej, ujête
w dalszej czêci artyku³u, podajê w t³umaczeniu w³asnym].
2 M. Mané, Les sources portugaises de lhistoriographie africaine aujourdhui, http://
www.refer.sn/ethiopiques [data odczytu 24.05.08].
3 André Brüe (16541738), francuski administrator Senegalu, w l. 16971720 rozszerzy³
wp³ywy francuskie daleko w g³¹b kraju, przyczyni³ siê do zwiêkszenia eksportu niewolników,
koci s³oniowej i gumy arabskiej oraz uprawy bawe³ny i kakao. ród³o: Dictionnaire biographique, http://www.cosmovisions.com/Brue.htm [data odczytu 21.03.10].
4 Zob. P. Biarnes, Les Français en Afrique noire, de Richelieu à Mitterrand, Pary¿ 1987,
s. 5358.
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Rzek Po³udniowych5 w Zatoce Gwinejskiej, w której w XVIII w. nasili³ siê
handel niewolnikami.
Jednak sytuacja na obszarze Saint-Louis, i szerzej na terenie ca³ego
Senegalu, pod ró¿nymi aspektami stanowi³a przeciwieñstwo tego, co dzia³o
siê po drugiej stronie Atlantyku, na wyspach Karaibskich. Metyzacja, proporcjonalnie wiêksza ni¿ na Antylach, stanowi³a matrycê, dziêki której mog³a
utrzymywaæ siê i rozwijaæ dzia³alnoæ gospodarcza. Wbrew regu³om ustanowionym przez w³adze, zabraniaj¹cym utrzymywania jakichkolwiek kontaktów miêdzyrasowych, dochodzi³o do zwi¹zków miêdzy Francuzami a kobietami wolof6. Francusko-wolofowskie lub francusko-senegalskie zwi¹zki da³y
pocz¹tek oryginalnemu spo³eczeñstwu, w pewnym sensie kreolskiemu,
w którym nie istnia³y rasistowskie uprzedzenia.
Najbardziej charakterystycznym przejawem tego zjawiska by³a pozycja,
jak¹ zajê³y miejscowe kobiety, tak zwane Signares (okrelenie od zniekszta³conego portugalskiego s³owa Senhora). Nie stawa³y siê one jedynie konkubinami zajmuj¹cymi siê domem, wiele z nich zdoby³o wa¿n¹ pozycjê w miejscowym biznesie, w³¹czaj¹c w to handel niewolnikami. Jean-Pierre Biondi,
francuski historyk, pisze, ¿e wród najwiêkszych czarnoskórych i metyskich
armatorów z Saint-Louis w przededniu Rewolucji by³y tak¿e trzy Signares7. Wspomniane Signares patronowa³y ¿yciu spo³ecznemu XVIII-wiecznego Saint-Louis, z jego wystawnymi uroczystociami i trendami w modzie.
Niektórzy dopatrywali siê w tym zacz¹tków procesu asymilacji kulturowej.
Dowodzi³a tego chocia¿by tendencja wyboru imion i nazwisk, prawo do wyboru których dawa³ fakt pokrewieñstwa. Jednak¿e nale¿y podkreliæ, ¿e polityka metyzacji, senegalski wariant asymilacji kulturowej, mia³a miejsce jedynie na wybrze¿ach, zw³aszcza w Saint-Louis i w Gorée. Jak pisa³ Prosper
Cultru, Signares najczêciej pochodzi³y z ni¿szych warstw spo³eczeñstwa.
System handlu niewolnikami stworzony przez Portugalczyków i kontynuowany przez Francuzów, by³ dla nich szans¹ spo³ecznego postêpu, niebywa³ego postêpu, ale zaakceptowanego w spo³eczeñstwie wolof. W taki sposób,
poprzez religiê katolick¹, naukê misjonarzy oraz uzyskanie i pokazanie luksusowych importowanych towarów, Signares zbli¿a³y siê do modelu zachodniego i stworzy³y prawie arystokratyczny sposób ¿ycia z domowymi niewolnikami 8.
Dynamizm gospodarczy oraz postêp spo³eczny dotyczy³ nie tylko kobiet,
ale i mê¿czyzn, czarnoskórych lub Mulatów. Signares w XVIII w. tworzy³y
w du¿ych miastach nad Atlantykiem swoisty wiat, z wystawnymi przyjêciami oraz oryginalnym stylem. Ale zdaniem francuskiego antropologa JeanPierrea Dozona, by³ ona raczej przyw³aszczeniem przez spo³eczeñstwo kre5

Obecnie, Côte dIvoire (Wybrze¿e Koci S³oniowej) i Benin (by³y Dahomej).
J-P. Dozon, op. cit, s. 37.
7 J-P. Biondi, Saint-Louis du Sénégal ou les Mémoires dun métissage, Pary¿ 1987, s. 5056.
8 P. Cultru, Les Origines de lAfrique Occidentqle: Histoire du Sénégal, du XV siecle
à 1870, Pary¿ 1910, s. 248249.
6
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olskie tego, co reprezentowa³a Francja poprzez swoje spó³ki w Senegalu
w XVIII w. Kreolskie spo³eczeñstwo wykorzysta³o si³ê i s³aboci Francuzów,
upodobniaj¹c siê do wiata zachodniego. W ten sposób owa elita sfrancuzi³a
siê i wzbogaci³a siê, zapewniaj¹c metropolii towary tropikalne oraz niewolników, ale nigdy nie by³a mile widziana w Pary¿u9. W tej sytuacji koniecznoci¹ wydawa³o siê ubieganie o prawa lub chocia¿by uznanie i szacunek.
Jednak¿e próby udania siê do Francji, podjête w okresie rewolucji przez
Charlesa Corniera, przedstawiciela kupców i kreolskich notabli z Saint-Louis, w celu obrony interesów tych, których reprezentowa³, nie powiod³y siê.
By³o to mo¿liwe dopiero pó³ wieku póniej, gdy w 1848 roku Durand Valentin, inny notabl z Saint-Louis, zosta³ wybrany pos³em do francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Jednak¿e wybór Duranda Valentina nast¹pi³ w tym
samym momencie, w którym reprezentowane przez niego spo³eczeñstwo chyli³o siê ku upadkowi gospodarczemu. Abolicja handlu niewolnikami, regres
handlu gum¹ arabsk¹, pojawienie siê marsylskich i bordoskich kupców oraz
widoczne przejawy francuskiej polityki kolonialnej, zmierzaj¹cej do wtargniêcia w g³¹b terytorium, zniszczy³y podstawy, na których rozwinê³o siê spo³eczeñstwo kreolskie10.
Rozpoczyna³ siê nowy etap relacji Francji z Senegalem i Czarn¹ Afryk¹.
Jednak ci¹¿y³a na nim historia dwóch wieków handlu niewolnikami, metyzacji wszelkich form ¿ycia publicznego. Doprowadzi³o to do uznania mieszkañców Saint-Louis za obywateli francuskich. Pocz¹tek XIX w. mija³ pod znakiem wzajemnego oddzia³ywania. Z jednej strony krêgu Francuzów, ¿ywi¹cych nadziejê na plany kolonizacji na terenie Afryki, jednoczenie zainteresowanych miejscow¹ kultur¹. Z drugiej  rodowiska kreolskiego, które d¹¿y³o
do politycznej asymilacji, nie wypieraj¹c siê w³asnej specyfiki i które nie by³o
wrogo nastawione wobec przedsiêwziêcia kolonialnego od chwili, gdy mia³o
ono zdecydowanie cechy procesu cywilizacyjnego. Zatem by³y to dwa stanowiska, które zdawa³y siê byæ zgodne, sytuuj¹c Francjê i Afrykê w wyimaginowanym zwi¹zku wzajemnych interesów. W istocie jednak podtrzymywa³y
wzglêdem siebie rzeczywiste nieporozumienie, polegaj¹ce na tym, ¿e jedno
poszukiwa³o przede wszystkim podboju, a drugie wyzwolenia. Dwa stanowiska, które w nastêpstwie wyranie okrel¹ swoj¹ odrêbnoæ, zw³aszcza po
tym, jak francuscy kolonialici wprawdzie wyrazili koniecznoæ ewoluowania
Afryki, ale powoli, zarówno w interesie metropolii, jak i w interesie ró¿norodnych lokalnych kultur oraz afrykañskich kolonizowanych ludów, walcz¹cych o zachowanie kulturowej, a nawet politycznej niezale¿noci, lecz chêtnie
troszcz¹cych siê o to, aby ni¹ dysponowaæ w obrêbie Republiki Francuskiej.
W 1816 r., z inicjatywy barona Portala, dyrektora, a nastêpnie ministra
do spraw kolonii, cile powi¹zanego ze rodowiskiem armatorów i kupców
bordoskich, rz¹d francuski postanowi³ skutecznie przej¹æ swoje senegalskie
9
10

J-P. Dozon, op. cit., s. 4142
Zob. J-P. Biondi, op. cit., s. 95109.
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przedstawicielstwa handlowe (oficjalnie zwrócone w 1814 r., lecz faktycznie
pozostaj¹ce pod kontrol¹ Anglików), wysy³aj¹c tam nowego gubernatora wraz
ze sztabem i misj¹ naukow¹. Nowy gubernator podj¹³ próbê wdro¿enia programu, stworzonego przez dyrektora kolonii, polegaj¹cego na rozszerzaniu
przywilejów francuskich bardziej w g³¹b l¹du; wznawianiu dzia³alnoci handlowej, skupiaj¹cej siê na produktach innych ni¿ drewno hebanowe; badaniu mo¿liwoci eksploatacji rolniczej, opartej jednoczenie na europejskim
kolonacie i na miejscowej sile roboczej, a tak¿e na zak³adaniu francuskich
szkó³11.
Pocz¹tek francuskich szkó³ w Senegalu siêga 1817 r., gdy Jean Dard
otworzy³ pierwsz¹ szko³ê kolonialn¹ w Saint-Louis. Ta placówka liczy³a 80
afrykañskich uczniów, aby wykszta³ciæ pokolenie Afrykañczyków, z którymi
badacze i kolonizatorzy mogliby siê porozumieæ i rozwijaæ wymianê handlow¹ i kulturaln¹. Jednokierunkowa eksploatacja, narzucona koloniom przez
metropoliê, nie przynios³a jednak spodziewanego skutku, a rodzice muzu³manie woleli nadal posy³aæ dzieci do szkó³ koranicznych, bardziej zakorzenionych w tym regionie, ni¿ szko³a francuska. Dopiero na pocz¹tku XX w. rz¹d
kolonialny podj¹³ dzia³ania, wprowadzaj¹ce system edukacji, umo¿liwiaj¹cy
kszta³cenie elity tubylców, wspólnej dla ca³ej Francuskiej Afryki Zachodniej. W owym czasie o¿ywiona debata podzieli³a tradycyjne senegalskie rodziny muzu³mañskie w kwestii kierowania czy te¿ nie do szko³y francuskiej.
By³y pewne obawy, zastanawiano siê, czy nale¿a³o pozwoliæ dzieciom na podjêcie nauki jêzyka francuskiego z pewnym ryzykiem utraty w³asnych wartoci kulturowych, religii oraz swoich reperów. Zwolennicy posy³ania dzieci do
szkó³ francuskich uwa¿ali, ¿e by³o warto. Chodzi³o o to, ¿e obcy kolonizator
podbija³ i okupowa³ terytoria dziêki sprawnoci swojego arsena³u technicznego i wojennego. Akcentowano potrzebê nauczenia dzieci budowania solidnych
domów i zachowania swojej religii wewn¹trz tych domów, inaczej mówi¹c,
stworzenia im mo¿liwoci korzystania z postêpu technicznego. Charakter tej
debaty oddaje senegalski pisarz Cheikh Hamidou Kane w swojej ksi¹¿ce
Aventure ambiguë12, w której podsumowuje kontradykcje ró¿nych dziedzictw
wspó³czesnej Afryki: dziedzictwa spo³eczno-kulturowego, zwi¹zanego ze znaczeniem klanów i rodzin, dziedzictwa duchowego, zarówno katolickiego, jak
i muzu³mañskiego, oraz wk³ad naukowy, techniczny i polityczny tradycji
zachodnich.
W 1822 r. nowym gubernatorem zosta³ mianowany baron Jacques
François Roger, który by³ zwolennikiem projektu Portala, polegaj¹cego na
zast¹pieniu Saint-Domingue przez Senegal, ale na takich warunkach, ¿e ten
ostatni od pocz¹tku mia³ byæ oparty na nowych kolonialnych ambicjach,
wolnych od doktryny zwolenników niewolnictwa. Na szerok¹ skalê podj¹³
drugi punkt programu, tj. wdro¿enie planów eksploatacji tropikalnych arty11
12

J-P. Dozon, op. cit., s. 71.
C.H. Kane, LAventure ambiguë, Pary¿ 1961.
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ku³ów spo¿ywczych. Otoczony botanikami, in¿ynierami i robotnikami europejskimi, do których do³¹czy³o ponad dwustu kolorowych z Martyniki skazanych za bunt, jak równie¿ miejscowi niewolnicy, których wyzwolenie by³o
uwarunkowane obowi¹zkiem pracy, nakaza³ urz¹dzenie w pobli¿u Saint-Louis i wzd³u¿ rzeki Senegal licznych pól uprawnych. Bawe³na, indygo, banany,
ale równie¿ owoce i warzywa z Europy, roliny lecznicze, by³y w ten sposób
uprawiane i poddawane eksperymentom pod kierownictwem przedsiêbiorczego gubernatora, który przekona³ do swojego przedsiêwziêcia metyskich notabli oraz czarnoskórych z Saint-Louis, przyznaj¹c im znaczne dodatki motywacyjne. Ten projekt, tak jak projekt jego poprzednika, szybko min¹³,
a Monarchia Lipcowa, po powrocie barona do Francji, oficjalnie go zakoñczy³a, pozwalaj¹c spo³eczeñstwu Saint-Louis ponownie pogr¹¿yæ siê w wiecie
handlu i biznesu.
Baron Roger zapocz¹tkowa³ w³asny styl administratora-etnografa, który
odegra³ zasadnicz¹, aczkolwiek wci¹¿ niejasn¹ rolê w historii francuskiej
kolonizacji Afryki. Oprócz ambitnych zamiarów i talentów organizatora, by³
równie¿ autorem Senegalskich bajek oraz badañ nad jêzykiem wolof13, dwóch
dzie³ napisanych po powrocie do Francji, w których rozprawia³ nie o w³asnych dokonaniach, lecz o miejscowej kulturze, co mo¿e wiadczyæ, poza chêci¹
ucywilizowania, o pewnym sentymencie wobec kolonii i jej mieszkañców.
Inne znane postaci w tych koloniach, poczynaj¹c od Louisa Faidherbea14, odbêd¹ podobn¹ drogê: od zdecydowanego przedstawiciela przedsiêbiorczej i cywilizacyjnej Francji, do bacznego obserwatora afrykañskich bogactw kulturowych.
Dzia³alnoæ Faidherbea oraz ruch oporu
Faidherbe, mianowany gubernatorem w 1854 r., prowadzi³ pierwszy
wielki francuski podbój kolonialny Czarnej Afryki. Przed rz¹dami Faidherbea Senegal sk³ada³ siê z kilku podupadaj¹cych przedstawicielstw handlowych w Saint-Louis, wyspy Gorée i portów rzecznych, którym stale zagra¿a³o
wymuszanie okupu ze strony Maurów, roszcz¹cym sobie prawo do pobierania
ogromnych op³at od transakcji (s³ynne prawa zwyczajowe). Od chwili zniesienia handlu niewolnikami dzia³alnoæ handlowa oparta jest wy³¹cznie na
handlu gum¹, zbieran¹ w oazach na pustyni i sprzedawan¹ przez Maurów
na brzegach rzeki. W ci¹gu kilku lat spójnej i energicznej polityki kolonialnej
13

F. Manchuelle, Assimilés ou patriotes africains? Naissance du nationalisme culturel en
Afrique française (18531891), w: Cahiers détudes africaines nr 23, 1995, s. 337.
14 Louis Léon César Faidherbe (18181889)  genera³ i francuski kolonizator. Pochodzi³
z niezamo¿nej rodziny (ojciec by³y ochotnik z 1792 r., zatrudniony w przemyle dziewiarskim
w Lille). Po ukoñczeniu politechniki zosta³ powo³any jako in¿ynier mechanik i w l. 18421852
przebywa³ w Algierii, zdobywaj¹c bezporednie dowiadczenie w zetkniêciu ze wiatem muzu³mañskim. Wys³any do Senegalu w 1852 r. zostaje jego gubernatorem w l. 18541861, nastêpnie
w l. 18631865. ród³o: http://www.universalis.fr/encyclopedie/T311702/FAIDHERBE_L.htm
[data odczytu: 06.07.09].
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nowy gubernator przekszta³ca Senegal w olbrzymi¹, pe³n¹ rozkwitu koloniê.
W dziedzinie wojskowej rozpoczyna walkê przeciwko Maurom Trarza, spycha
ich ku pó³nocnej czêci rzeki i zmusza do zaniechania swoich zwyczajów15.
XIX w. w Afryce to okres nowych tendencji, zmierzaj¹cych do politycznej
jednoci, maj¹cej na celu przeciwstawienie siê europejskiej kolonizacji. Tak
narodzi³y siê imperia El Hadj Omar i Samory Touré (w górnym Senegalu
Nigerze). W podbojach Maba Diakhou w Senegambii16 czy Fodé Kaba
w obszarze Gambia-Casamance rolê jednocz¹cej ideologii odegra³ islam.
Podczas tego bogatego w wydarzenia okresu wród ludów afrykañskich,
mimo niekorzystnego dla nich stosunku si³, pojawi³y siê heroiczne postaci,
cz³onkowie ruchu oporu17.
Francuski podbój kolonialny Senegalu dokona³ siê w toku staræ zbrojnych. Francuskie oddzia³y zmuszano do walki z mauryjskimi emiratami, ale
przede wszystkim z El-Hadj Omar¹, z pochodzenia Tukulerem18, który staj¹c na czele armii zwolenników, nale¿¹cych do mistycznego bractwa muzu³mañskiego (Tid¿anijja19), którego by³ kalifem20, rozpocz¹³ równie¿ podbój
imperium w Górnym Nigerze i Górnym Senegalu. Po up³ywie dziesiêciu lat
El-Hadj Omar przegra³ zarówno w wyniku ciosów zadawanych przez francuskiego najedcê, jak i z powodu wewnêtrznej niezgody czy te¿ oporu, jaki
stawia³y niektóre grupy miejscowej ludnoci, pozwalaj¹c w ten sposób Faidherbeowi ustanowiæ i skonsolidowaæ koloniê Senegalu.
Gdy opuszcza³ swoje stanowisko w 1864 r. móg³ pochwaliæ siê sukcesami
militarnymi oraz przywróceniem spokoju i porz¹dku w nowej kolonii w Se15 http://www.universalis.fr/encyclopedie/T311702/FAIDHERBE_L.htm [data odczytu:
06.07.09].
16 Termin Senegambia pojawi³ siê ju¿ w czasach kolonialnych w chwili, gdy Anglicy
i Francuzi próbowali zdobyæ jak najwiêksze wp³ywy w tej czêci Afryki. Pierwsz¹ prób¹ unifikacji, podjêt¹ przez Europejczyków, by³a Senegambia brytyjska. Anglicy, którzy przejêli w 1758 r.
g³ówne orodki handlowe, nale¿¹ce do Francji, utworzyli Senegambiê. Jednak ta posiad³oæ
kolonialna nie przetrwa³a d³ugo. Pary¿owi uda³o siê odbiæ Saint-Louis (obecnie terytorium
Senegalu) i zniszczyæ brytyjskie placówki w rejonie rzeki Gambii. Dopiero pokój wersalski
z 1783 r. podzieli³ na trwa³e Senegal i Gambiê. Gambia przypad³a w udziale Brytyjczykom,
obszar dzisiejszego Senegalu  Francuzom. Ten podzia³ utrwali³o porozumienie z 1889 r.
A poniewa¿ podzia³ kolonialny przek³ada³ siê na granice wspó³czesnych krajów Afryki, da³ on
pocz¹tek dwóm nowym pañstwom. ród³o: http://www.afryka.org [data odczytu: 23.03.08].
17 M. Mané, op. cit.
18 Tukulerzy, Takari, Takruri, Torodo  nazwa grupy etnicznej mówi¹cej jêzykiem fulani,
zwanego w tym regionie pulaar. Przyjmuje siê, ¿e s¹ oni potomkami dawnych Sererów, którzy
przyjêli jêzyk i kulturê Fulanów, przez co weszli do wiêkszego zespo³u ludów zwanego Haalpulaaren. Tukulerzy zamieszkuj¹ g³ównie Futa Toro w Senegalu oraz niewielkie enklawy w Mauretanii i Gambii. Liczba Tukulerów jest trudna do ustalenia (statystyki myl¹ ich z Fulanami).
Szacuje siê, ¿e jest ich 500600 tys. Maj¹ opiniê ¿arliwych muzu³manów. Ich patriarchalne rody
s¹ uszeregowane hierarchicznie w systemie kastowym; s¹ rolnikami. Opracowano na podstawie: Obyczaje, jêzyki, ludy wiata. Encyklopedia PWN, red. S. ¯urawski, Warszawa 2007, s. 771.
19 Zob. E. Siwierska, Islam w Afryce Zachodniej bractwa Tid¿anijja, Biuletyn Polskiego
Towarzystwa Afrykanistycznego. Afryka 2003, nr 17, s. 3953.
20 Tytu³ wieckich i duchownych przywódców muzu³mañskich, a tak¿e osoba nosz¹ca ten
tytu³.
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negalu. Z jednej strony, zgodnie z jego polityk¹ wielkich inwestycji budowlanych (zw³aszcza przy zagospodarowywaniu Saint-Louis i Dakaru), nastêpuje
wdro¿enie spójnego systemu organizacji terytorialnej w okrêgi administracyjne (nawet jeli ten system móg³ mieæ zastosowanie jedynie do czêci wybrze¿a, gdy¿ najwiêksza jego czêæ znajdowa³a siê w systemie protektoratu).
Ponadto rozszerza siê uprawa orzeszków ziemnych, która zdaniem W. Johnsona ³¹czy³a interesy lokalne z interesami kupców bordoskich i metropolitalnego przemys³u olejowego21. Poniewa¿ jednak ludnoæ wiejska lekcewa¿y³a
uprawy ¿ywnociowe na rzecz orzeszków ziemnych, nale¿y podkreliæ, ¿e
wprowadzenie i rozszerzenie tych upraw, zwanych uprawami rentowymi czy
komercyjnymi, jest jedn¹ z przyczyn braku wystarczalnoci ¿ywnociowej,
któr¹ wiêkszoæ krajów Afryki odczuwa do dzi. Z drugiej strony, Faidherbe
powiêci³ siê uaktywnieniu miejscowej ludnoci poprzez bezporednie zarz¹dzanie za pomoc¹ nadzoru, a nawet zakazu praktyk niewolniczych (utworzenie pierwszego batalionu czarnych oddzia³ów22), a nade wszystkim poprzez
szybkie zwiêkszenie liczby szkó³, z których najs³awniejsza  szko³a dla synów
przywódców (szko³a zak³adników23), mia³a s³u¿yæ wykszta³ceniu najlepszych
pomocników francuskiego imperium, w tym rekrutuj¹cych siê z ludnoci
muzu³mañskiej.
Tym samym tubylcza polityka, prowadzona przez Faidherbea, z jednej
strony realizowa³a tak zwan¹ misjê cywilizacyjn¹, z drugiej  po raz kolejny dowodzi³a dwuznacznoci i sprzecznoci. Do tocz¹cej siê wówczas debaty
pomiêdzy zwolennikami i przeciwnikami kolonizacji, Faidherbe wniós³ bardzo szczególny wk³ad. Ponownie zdefiniowa³ terminy poprzez konstrukcjê
szerokiego spektrum podpodzia³ów rasowych. Na podstawie kombinacji kryteriów fizycznych i moralnych, decydowano o wy¿szoci lub ni¿szoci rasy
bia³ej i rasy czarnej. W tym spektrum cech¹ dyskryminuj¹c¹  klasyfikuj¹c¹
ludzi jako przedstawicieli rasy ni¿szej  by³a ta, która wyranie odró¿nia³a
ludy podbijaj¹ce od podbijanych24. Ten naukowy sposób klasyfikowania
i hierarchizacji kolonizowanych spo³eczeñstw mo¿emy rozpatrywaæ jako akt
za³o¿ycielski francuskiego afrykanizmu. Afrykanici europocentryczni nigdy
21 G. Wesley Johnson, Naissance du Sénégal contemporain: Aux origines de la vie politique
moderne (19001920), Pary¿ 1991, s. 4445.
22 W 1857 r. Louis Faidherbe, gubernator generalny Francuskiej Afryki Zachodniej, utworzy³ Korpus Strzelców Senegalskich. Zgodnie z tradycj¹, wszystkie oddzia³y piechoty afrykañskiej przyjê³y nazwê Strzelców Senegalskich, chocia¿ strzelcy nie pochodzili wy³¹cznie z Senegalu, lecz ze wszystkich francuskich kolonii w Afryce Czarnej.
23 Szko³y zak³adników, zwane równie¿ szko³¹ synów przywódców  placówki szkolne,
utworzone przez francuskiego kolonizatora w Senegalu i francuskim Sudanie, do których przymusowo byli kierowani synowie przywódców i notabli, aby móc ich kszta³ciæ i kontrolowaæ,
tak aby stali siê pomocnikami w³adz kolonialnych. Pierwsza szko³a zak³adników zosta³a za³o¿ona przez gubernatora Faidherbea w 1855 r. w Saint-Louis. Pragn¹³ on wpoiæ uczniom kulturê
i wartoci francuskie, jednoczenie jednak byli oni swoistymi zak³adnikami, poniewa¿ obecnoæ
w tej szkole nastêpców miejscowych tronów powstrzymywa³a rodziców przed podejmowaniem
jakichkolwiek prób buntu przeciwko w³adzom kolonialnym.
24 J-P. Dozon, op. cit., s. 109.
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nie poddali powa¿nej krytyce naukowej podstaw, na których opiera siê afrykanistyka25.
W wyniku kolejnych traktatów dwustronnych, zawartych po konferencji
w Berlinie w 1885 r. pomiêdzy g³ównymi zainteresowanymi mocarstwami,
g³ównie Angli¹, Francj¹ i Niemcami (w dalszej kolejnoci Portugali¹, Belgi¹
i Hiszpani¹), podzia³ Czarnej Afryki by³ przede wszystkim dzie³em wojskowych. W zale¿noci od ustalenia stref wp³ywów i protektoratu bardziej wiadomie podjêli oni strategiê przy³¹czania, czêsto za cenê gwa³townych i brutalnych staræ z miejscowymi w³adcami, którzy rywalizuj¹c ze sob¹ lub reaguj¹c na europejskie przedsiêwziêcia, usi³owali wzmocniæ lub broniæ w³asnych terytoriów26.
Ten okres podboju kolonialnego zosta³ doæ szczegó³owo opisany w literaturze. Kolonialna hagiografia stworzy³a ca³¹ galeriê portretów wielkich zdobywców. Wród nich znaleli siê m.in.: Borgnis-Desbordes, Brière de LIsle,
Gallieni, Archinard, Savorgnan de Brazza czy Dodds, którzy od Senegalu po
pêtlê Nigru, od Zatoki Gwinejskiej po Czad, oprócz krajów Magrebu, stworzyli dla Francji olbrzymie imperium afrykañskie. Trzeba jednak pamiêtaæ,
¿e niemal wszêdzie, poza przypadkiem podboju Konga przez Brazza, uznawanego za pokojowy, francuska epopeja kolonialna stanowi³a seriê potyczek
wojskowych.
Tymczasem w relacjach kolonialnych hagiografów brak zapisów o cz³onkach afrykañskiego ruchu oporu, którzy poprzez dzia³ania wewn¹trz kraju
przyczynili siê do hamowania zapa³u kolonizatorów. Literatura milczy na
temat dzia³aczy dawnej Senegambii, takich jak np. El Hadji Omar Tall,
Maba Diakhou Bâ, Lat Dior Diop, Alboury Ndiaye, Szejch27 Ahmadou Bamba, Mamadou Lamine Dramé, Fodé Kaba, Aline Sitoé Diatta i innych, którzy
stali siê symbolami dla nowo tworz¹cych siê afrykañskich narodów.
25 Theophile Obenga, kongijski historyk, filozof, egiptolog, lingwista, pracownik naukowy
Uniwersytetu San Francisco (USA), definiuje afrykanistê jako badacza, specjalistê afrykañskich jêzyków, cywilizacji i historii afrykañskich. Afrykanom nie zakazuje siê studiowaæ czy
badaæ dzieje Afryki oraz jej narodów. Natomiast jest nie do przyjêcia, ¿e afrykanici od wieków
badaj¹ cywilizacje afrykañskie wed³ug kryteriów wy³¹cznie europejskich. W tym sensie wszyscy
s¹ afrykanici europocentryczni. Wszystko co afrykañskie jest oceniane i rozumiane zgodnie
z czysto europejskimi ocenami: afrykañskie duchowoci s¹ fetyszami i animizmem, filozofie
afrykañskie s¹ systemami myli, narody i nacje afrykañskie s¹ plemionami i grupami
etnicznymi, sztuki afrykañskie s¹ sztukami murzyñskimi, prymitywnymi, jêzyki afrykañskie s¹ jêzykami ni¿szymi, semi-bantu, chamito-semickimi, afroazjackimi
Jego zdaniem
wiele z tych uproszczeñ, jak na przyk³ad narody paleo-nigrityczne, narody chamici, narody
Hotentoci, spo³eczeñstwa bez wodza (acephale), narody bez historii nadal jest obecnych
w tym pseudonaukowym dyskursie. Por. T. Obenga, La Fin de lAfricanisme, http://www.africamaat.com/article.php3?id_article=273&var_recherche=audio [data odczytu: 22.06.10].
26 Na ten temat zob. m.in.: H. Brunschwig, Mythes et réalités de limpérialisme colonial
français, Pary¿ 1960; J. Suret-Canale, Afrique noire occidentale et centrale, Pary¿ 1961, 1968,
t. 12; J. Ki-Zerbo, Histoire de lAfrique noire, Pary¿ 1972; C. Coquery-Vidrovitch, H. Moniot,
lAfrique noire de 1800 à nos jours, Pary¿ 1992.
27 Szejch  tytu³ przywódcy religijnego, obdarzonego charyzm¹ i ciesz¹cego siê powszechnym szacunkiem. Zob. E. Siwierska, op. cit., s. 3953.
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Du¿¹ rolê w procesie zahamowania europejskiej penetracji w Afryce
Zachodniej odegra³ Lat Dior Diop, jeden z najwiêkszych po El Hadj Omarze
Tallu przeciwników francuskiej obecnoci w Senegalu. Po podboju Waalo28
w 1855 r., Faidherbe chcia³ uczyniæ z rzeki Senegal zachodnio-wschodni¹ o
penetracji w g³¹b kontynentu. Klêska El Hadj Omara pod Medyn¹ umo¿liwi³a Francji opanowanie rzeki. Waalo mia³o strategiczne znaczenie dla Faidherbea, d¹¿¹cego do po³¹czenia Saint-Louis i Gorée-Dakar (o pó³nocno-po³udniowa) poprzez królestwo Cayor. Faidherbe napotka³ w tym procesie
na nowego przeciwnika  Lat Diora  w³adcê tego królestwa, przeciwnego
europejskiemu imperializmowi, handlowi orzeszkami ziemnymi czy budowie
linii kolejowej Dakar  Saint Louis. Brak zgody na tê budowê podobno
uzasadni³ jedn¹ z maksym narodu wolof: obcy nie buduje, a je¿eli buduje,
to oznacza, ¿e zamierza zostaæ, je¿eli nie na zawsze, to na bardzo d³ugo. A tej
okupacji oraz eksploatacji Lat Dior sprzeciwia³ siê.
Lat Dior pozostawa³ w powa¿nym konflikcie z niewolnikami korony
i ich przywódc¹ Demba Waar Sallem, którego zdrada przes¹dzi³a te¿ jego
losy. Po jego mierci podczas walk pod Dekheule w dniu 27 padziernika
1886 r., Cayor, ostatnia z prowincji po³o¿onych na wybrze¿ach, zosta³a spacyfikowana. Damel29 Cayoru oraz Lat Dior Ngoné Latyr Diop, narodowy bohater
Senegalu, promuj¹c wartoci etyczne oraz odwagê, zaciekle sprzeciwiali siê
francuskiej polityce ekspansji kolonialnej30. Po mierci Demby Waar Salle
Wolofowie w wiêkszoci przeszli na islam. królestwo Cayor zosta³o anektowane, a ca³y region pomiêdzy rzek¹ Senegal a Gambi¹ sta³ siê francusk¹ koloni¹.
Pod koniec XIX w. dominacja polityczna mocarstw europejskich, kryzys
spo³eczny i agresja kulturalna mia³y powa¿ne konsekwencje jeli chodzi
o praktyki religijne ludnoci Senegalu. Dynamicznie zaczynaj¹ rozwijaæ siê
bractwa religijne. Tworzenie bractwa dokonywa³o siê w epoce wstrz¹sów
i kryzysów spo³ecznych, spowodowanych pora¿k¹ militarn¹ spo³eczeñstw senegambijskich. Szejch Ahmadou Bamba Mbacke (18531927) wybra³ drogê
walki duchowej, bez u¿ycia przemocy, zak³adaj¹c w 1883 r. bractwo religijne
Muridijja31. Z powodu jego sukcesów i popularnoci wród mas ch³opskich, które przy³¹czy³y siê do jego ruchu, by³ on traktowany jako przywódca
religijny, który jest w stanie zmobilizowaæ ludzi na rzecz wiêtej wojny
i dlatego sta³ siê g³ówn¹ ofiar¹ polityki kolonialnej. Aresztowany przez admi28 Waalo (Oualo; Królestwo Waalo, 12871855), królestwo w Afryce Zachodniej. Obejmowa³o terytoria z dwóch stron rzeki Senegal i rozci¹ga³o siê a¿ do Oceanu Atlantyckiego. Na
pó³nocy graniczy³o z pañstwem Maurów, na po³udniu z królestwem Kajor (Cayor) i na wschodzie z królestwem Dzolof (Jolof). Nt. historii królestwa Waalo zob.: B. Barry, Le Royaume du
Waalo, Pary¿ 1985.
29 Damel  tytu³ królów senegalskiego królestwa Cayor.
30 Na jego temat powsta³o wiele publikacji, zob. najnowsz¹ z nich: B. Thiam, Jakaarlo
 Batailles de résistance et stratégie militaire de Lat Dior, Dakar 2009.
31 Muridijja  to pierwsze bractwo sufickie, wywodz¹ce siê ze rodowiska afrykañskiego. Posiada specyficzny charakter lokalny, g³ówne zasady, na których siê opiera to: modlitwa,
praca i pokora.
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nistracjê kolonialn¹, zosta³ deportowany do Mayombe (Gabon), gdzie przebywa³
od 1895 do 1902 roku. W latach 19071912 przebywa³ w Mauretanii. Po powrocie mieszka³ w Diourbel (Baol) pod sta³¹ kontrol¹ w³adz kolonialnych. Mimo
wszystko jednak Ahmadou Bamba zwyciê¿y³ w nierównej walce z kolonizatorami, zachowuj¹c i umacniaj¹c to¿samoæ kulturow¹ senegalskiego narodu.
W 1900 r. wszystkie królestwa, poza Casamance, podda³y siê Francji.
Dakar, utworzony w 1857 r., wraz z Sant Louis, Gorée i Rufisque by³ zarz¹dzany jako francuska posiad³oæ od 1916 roku. W tym czasie misjonarze,
z niewielkim powodzeniem, rozpoczynaj¹ ewangelizacjê krain Sérère i Casamance. Niektóre populacje, uznawane za prymitywne lub politycznie niezorganizowane, zamieszkuj¹ce regiony zalesione, a¿ do pocz¹tku wieku stawia³y
silny opór. Gdyby nie przewaga zbrojna nad tubylczymi wojownikami, represje, a nawet masakra oraz systematyczne wykorzystywanie oddzia³ów strzelców afrykañskich, stworzonych przez Faidherbea, Francja z pewnoci¹ mia³aby problemy z utworzeniem imperium tej wielkoci32.
Fakt, ¿e musiano masowo uciekaæ siê do przemocy, silnie kontrastowa³
z oficjalnymi kolonialnymi przemowami, a szczególnie z pacyfistyczn¹ koncepcjê francuskiej ekspansji, przedstawion¹ w owym czasie przez Paula
Leroy-Beaulieua w jego doktrynalnym dziele O kolonizacji u nowoczesnych
narodów33. Wedle tej koncepcji nie tyle chodzi³o o kolonizacjê (drog¹ zmasowanego osadnictwa francuskiego), ile o upowszechnianie cywilizacji za porednictwem francuskiej techniki i francuskiego kapita³u, a tak¿e zdobycie
nowych rynków zbytu oraz moralne odrodzenie ludnoci34.
Niemniej jednak, inicjuj¹c osadnictwo w kolonii, Francja w istocie
chcia³a uregulowaæ problem ubogich w metropoliach35. Metropolia usi³owa³a wiêc znaleæ stanowisko, polegaj¹ce jednoczenie na obronie francuskiego
imperium kolonialnego i na zminimalizowaniu kosztów, ponoszonych przez
Francjê. Postanowiono wiêc, ¿e ka¿da kolonia bêdzie mia³a niezale¿ny bud¿et, co oznacza³o, ¿e jej wydatki bêd¹ musia³y byæ pokrywane z lokalnych
podatków, szczególnie ze s³ynnego podatku pog³ównego, na³o¿onego na
miejscow¹ ludnoæ.
Francuski antropolog, Jean-Pierre Dozon, ocenia, ¿e to na pocz¹tku
realizmu faidherbiañskiego III Republika ustanowi³a ca³¹ administracjê swego kolonialnego imperium. Z jednej strony, nie zrezygnowa³a oficjalnie
z asymilacji, co mog³o stanowiæ zbyt du¿e przeciwstawienie siê temu, co
uwa¿ano za personifikacjê francuskiej misji cywilizacyjnej. Z drugiej strony,
wyci¹gnê³a wnioski z dowiadczenia zdobywcy Senegalu, legalizuj¹c ró¿nicê
pomiêdzy kolonizatorami i kolonizowanymi poprzez utworzenie «Kodeksu
tubylczego» (1887)36.
32

J-P. Dozon, op. cit., s. 127.
P. Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes, Pary¿ 1874.
34 Zob. P. Leroy-Beaulieu, op. cit.
35 M. Mamdani, op. cit., s. 120.
36 J-P. Dozon, op. cit., s. 135.
33
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Kodeks tubylczy (Kodeks indygenatu) i praca przymusowa
Kodeks tubylczy (Code de lindigénat)  zosta³ wprowadzony 28
czerwca 1881 r.37 W 1887 r. rz¹d francuski narzuci³ go wszystkim swoim
koloniom. Zapisy tego kodeksu zmusza³y tubylców i robotników emigrantów
do pracy przymusowej, zabrania³y podró¿owania noc¹, wymusza³y rekwizycje, podatki pog³ówne (op³aty) od zapasów oraz zawiera³y wiele innych równie poni¿aj¹cych rodków. Chodzi³o o zbiór nieograniczonych rodków, przeznaczonych do wprowadzenia tzw. dobrego ³adu kolonialnego, opartego na
przyznaniu sobie przez kolonizatorów prawa do nierównego traktowania i do
wymierzania sprawiedliwoci. Kodeks by³ bez przerwy ulepszany w taki
sposób, by przystosowaæ interesy kolonizatorów do realiów danego kraju.
Wyró¿nia³ dwie kategorie obywateli francuskich: pochodz¹cych z metropolii
oraz poddanych francuskich, tj. Afrykanów, Malgaszy, Algierczyków, Antylczyków, Melanezyjczyków itp., jak równie¿ robotników nap³ywowych. Poddani francuscy, podlegaj¹cy Kodeksowi tubylczemu byli pozbawieni wiêkszoci
swobód i praw politycznych, zachowuj¹c jedynie status osobisty, pochodzenia
religijnego lub zwyczajowego.
Kodeks tubylczy stworzy³ zatem dualistyczny system, w którym wystêpowali zarówno obywatele francuscy, w tym asymilowani Afrykanie, korzystaj¹cy z ustaw Republiki, jak i olbrzymia grupa tubylców, których przede
wszystkim sama nazwa okrela³a jako klasê nie-obywateli. Ów system tworzy³ klasê, podlegaj¹c¹ specjalnym przepisom, w tym m.in. pracy przymusowej, zmuszaj¹cej miejscow¹ ludnoæ do dostarczania regularnej i darmowej si³y
roboczej do prac drogowych oraz niektórych zadañ prywatnych. Ustanowienie
tego kodeksu wynika³o przede wszystkim z troski o to, aby olbrzymie afrykañskie imperium niewiele kosztowa³o metropoliê, aby ka¿da kolonia, ka¿da federacja wypracowa³a rodki, szczególnie poprzez mobilizacjê miejscowej si³y roboczej.
Kolejnym kolonialnym administratorem Senegalu oraz ca³ej federacji
Francuskiej Afryki Zachodniej (AOF) zosta³ Maurice Delafosse38. Kontynuuj¹c
37 Lista 27 przestêpstw dotycz¹cych indygenatu. Obejmowa³a m.in. nastêpuj¹ce przestêpstwa: gromadzenie siê bez zgody, poruszanie siê na terenie gminy bez dokumentów podró¿nych,
akt lekcewa¿¹cy lub obraliwy wobec przedstawiciela w³adzy itp. ród³o: http://www.temoignages.re/lecode-de-l-indigenat-dans-1,12652.html [data odczytu: 11.11.10].
38 E.F.M. Delafosse (18701926)  francuski afrykanista, administrator kolonialny, etnolog, lingwista, nauczyciel i eseista. W 1894 r. rozpoczyna karierê w administracji kolonialnej
jako ni¿szy urzêdnik 3 klasy na Wybrze¿u Koci S³oniowej. W 1897 r. wyrusza do s¹siedniej
Liberii jako konsul Francji. W 1899 r. powraca na Wybrze¿e Koci S³oniowej, gdzie jest odpowiedzialny za wytyczenie granicy miêdzy tym krajem a Ghan¹, wówczas koloni¹ brytyjsk¹.
W tym czasie pozna³ m³od¹ mieszkankê Wybrze¿a Koci S³oniowej, z któr¹ mia³ 2 dzieci, które
oficjalnie uzna³. W 1907 r. ¿eni siê w Boulogne-Billancourt z Alice Houdas i wraca do Pary¿a,
gdzie w l. 19091915 wyk³ada w Szkole Jêzyków Wschodnich i w Szkole Kolonialnej. W 1915 r.,
w samym rodku I wojny wiatowej, zostaje mianowany odpowiedzialnym za sprawy cywilne
rz¹du we Francuskiej Afryce Zachodniej (AOF) w Dakarze, gdzie przebywa z ma³¿onk¹ i dwojgiem ich dzieci. Ca³a rodzina opuszcza Dakar 27 lutego 1918 r. Nigdy wiêcej nie powróci³ do
Afryki. ród³o: http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Delafosse [data odczytu: 11.07.09].
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politykê barona Rogera i Faidherbea, lecz na miarê imperium, Delafosse
sam zrealizowa³ wiêksz¹ czêæ spisu etno-lingwistycznego AOF. Jako dyrektor utworzonej po I wojnie Szko³y Kolonialnej, okaza³ siê najlepszym specjalist¹ i wyk³adowc¹ francuskim z zakresu cywilizacji negro-afrykañskich39.
Jako specjalista uzna³, ¿e francuska kolonizacja nie powinna prowadziæ do
asymilacji, tzn. intensywnie przekszta³caæ spo³eczeñstwa afrykañskie, tworz¹c mniej lub bardziej zepsute repliki wiata zachodniego. Natomiast nale¿a³o wydobyæ tkwi¹ce w nich bogactwo. Poza ich odmiennoci¹, pocz¹wszy od
spo³eczeñstw w obrêbie pañstw lub te¿ rz¹dzonych przez przywódców, po
spo³ecznoci rz¹dzone przez klany rodzinne, nale¿a³o wydobyæ z nich wspólnego ducha i sprawiæ, aby administracja, pozostaj¹c w zgodzie z zaleceniami
rozwoju ekonomicznego, zrównowa¿y³a swoje dzia³ania w zale¿noci od zró¿nicowanego wiata tubylców40.
Ernest François Maurice Delafosse, postaæ uosabiaj¹ca francuski afrykanizm i wpisuj¹ca siê w d³ug¹ tradycjê przyjani wobec Afrykanów, zapocz¹tkowan¹ przez ojca Grégoire, broni³ systemu, wypracowanego w imiê
wzajemnych interesów metropolii i ludnoci afrykañskiej, który dziêki niektórym reformom tworzy³ przestrzeñ dla zachowania pewnej afrykañskiej
autentycznoci. Potêpi³ natomiast sposób, w jaki czêsto wykorzystywano Kodeks tubylczy przez niezbyt sumiennych administratorów41.
Po Delafosse, tak¿e inni administratorzy-etnografowie i wyk³adowcy ze
Szko³y Kolonialnej, tacy jak Henri Labouret42, Georges Hardy43 czy Robert
Delavignette44, wzmocnili ideê stowarzyszeniow¹, opart¹ na »poczuciu tu39

W.B. Cohen, Empereurs sans sceptre, Pary¿ 1973, s. 7881. Por. M. Delafosse, Les
Civilisations disparues. Les Civilisations négro-africaines, Pary¿ 1925.
40 M. Delafosse, LÂme nègre, Pary¿ 1922.
41 J-P. Dozon, op. cit., s. 138.
42 Henri Labouret (18781958)  by³y gubernator kolonii, wyk³adowca w Pañstwowej
Szkole Nowo¿ytnych Jêzyków Wschodnich i w Szkole Kolonialnej. ród³o: http://www.webmande.net/langue/labouret_1934/tdm.html [data odczytu: 11.07.09].
43 Georges Hardy (18841972)  docent z zakresu historii i geografii, by³ pierwszym
inspektorem, a nastêpnie dyrektorem ds. owiaty w AOF, dyrektorem Szko³y Kolonialnej
w l. 19261933. ród³o: http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/fiche.xsp?id=DAFANCAOM00AP_000000027&q=sdx_q0&n=10&x=rsimple.xsp [data odczytu: 11.07.09].
44 Robert Delavignette (18971976)  mianowany w 1922 r. administratorem kolonii
w Nigrze, póniej w Górnej Wolcie. Zasadnicza czêæ jego kariery jest zwi¹zana z Pary¿em,
gdzie pracowa³ najpierw w agencji gospodarczej, póniej jako zastêpcy szefa gabinetu ministra
Marius Moutet. W l. 19371945 by³ dyrektorem Szko³y Kolonialnej Francji zamorskiej.
W l. 19461947  wysokim komisarzem Francji w Kamerunie, nastêpnie zosta³ mianowany
gubernatorem generalnym, a w 1947 r.  dyrektorem ds. politycznych w ministerstwie Francji
zamorskiej. W l. 19511962 powraca do szko³y ENFOM (Ecole Nationale de la France dOutremer) jako wyk³adowca. Przez szeæ lat zasiada w radzie ekonomicznej (19511958) i jest przewodnicz¹cym Biura badawczego ds. rozwoju i produkcji rolniczej (BDPA). Jako cz³onek Komisji
ds. ochrony praw i wolnoci osobistych, tworzy raport o sytuacji w Algierii w 1957 r. Zosta³
równie¿ przewodnicz¹cym Akademii nauk obszarów zamorskich i francuskiego towarzystwa
historii obszarów zamorskich. ród³o: http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/fiche.xsp?id=DAFANCAOM00AP_000000027&q=sdx_q0&n=10&x=rsimple.xsp [data odczytu:
11.07.09].
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bylczoci« (indigénisme). Zachwalaj¹c, zgodnie z modelem, jaki przedstawia³y prace Brytyjczyków, lepsze poznanie w afrykañskich koloniach miejscowych spo³eczeñstw w oparciu o monografie etniczne (to pojêcie stopniowo
zastêpuje pojêcie rasy), odwo³uje siê do Afryki z³otego rodka, do wiata,
który oczywicie móg³ zmieniæ siê tylko w zale¿noci od rozwoju ekonomicznego, wprowadzenia gospodarki rynkowej oraz dzia³añ kolonialnych w zakresie zdrowia i edukacji, ale który nie powinien utraciæ swoich korzeni kulturowych, naladuj¹c niewolniczo europejsk¹ nowoczesnoæ45.
Delafosse domaga³ siê równie¿, aby wiat tubylców korzysta³ ze statusu
okrelonego w inny sposób, ni¿ w ramach Kodeksu tubylczego. W istocie,
z powodu tego kodeksu, który Francja utrzyma³a do koñca II wojny wiatowej, francuska kolonizacja znalaz³a siê w doæ skomplikowanej sytuacji.
Ustali³a ramy, które z pewnoci¹ mia³y uzasadnienie na pocz¹tkowym etapie, ale które okaza³y siê istotn¹ przeszkod¹ w chwili, gdy chcia³a rozwijaæ
produkcjê i handel, tworzyæ nowe szlaki komunikacyjne, wdra¿aæ owiatê
i spotyka³a siê z przejawami aktywnoci tubylczej. Kodeks stanowi³ jednak
formalne ramy, w których francuska kolonizacja ukonstytuowa³a siê jako
pañstwo w Francuskiej Afryce Zachodniej (AOF)46. Kodeks tubylczy odsuwa³ na bok stowarzyszenie, tworz¹c z kolonizowanych populacji wielorakie
podmioty etniczne. Równoczenie utrwala³ uciskaj¹c¹ funkcjê pañstwa kolonialnego i tym samym nieuchronnie wznieca³ w wiecie tubylców pragnienie
wyzwolenia siê od niego. Paradoks polega na tym, ¿e Kodeks tubylczy by³
stworzony po to, aby na trwa³e utrzymaæ kolonizowanych na pozycji poddanych, a w rzeczywistoci skrystalizowa³ ostatecznie ich aspiracje do wyzwolenia siê, a zw³aszcza ich aspiracje do politycznej asymilacji. Jeszcze wyraniej
unaoczni³a to sytuacja, gdy w 1946 r. pod presj¹ pos³ów z Senegalu i CôtedIvoire (Wybrze¿a Koci S³oniowej) zosta³ zniesiony, co skutkowa³o rozszerzeniem obywatelstwa francuskiego na wszystkich mieszkañców afrykañskich kolonii.
W porównaniu z sytuacj¹ w innych koloniach afrykañskich, Senegal mia³
odrêbn¹ historiê. Z³o¿y³ siê na ni¹ w¹tek kreolskiego miasta, które ostatecznie otwar³o siê na asymilacjê, kolonizacja Senegalu prowadzona przez Faidherbea, dziêki czemu nast¹pi³ rozwój uprawy arachidów oraz za³o¿enie
prywatnych przedsiêbiorstw. System suwerennoci odró¿nia³ terytoria po³o¿one na wybrze¿u, pozostaj¹ce pod bezporedni¹ administracj¹ od tych,
w których zasadniczo stosowano ustrój protektoratu. I wreszcie historia,
która uczyni³a z Senegalu wa¿ne miejsce francuskiej penetracji w g³¹b Afryki
oraz rekrutacji tubylców do administracji i oddzia³ów kolonialnych, zatwierdzaj¹c przy tym poprzedni stan rzeczy, ustanawiaj¹c rz¹d AOF i czyni¹c
Dakar stolic¹ Federacji. Szczególnie z³o¿ona sytuacja ekonomiczna i polityczna spowodowana by³a obecnoci¹ dwóch gubernatorów (gubernator AOF
45
46

J-P. Dozon, op. cit., s. 138.
R. Delavignette, Les Vrais Chefs de lEmpire, Pary¿ 1939, s. 4244.
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i gubernator Senegalu) oraz wybranej rady g³ównej, rywalizacj¹ pomiêdzy
coraz potê¿niejszymi bordoskimi domami handlowymi a upadaj¹c¹ kreolsk¹
klas¹ mieszczañsk¹, oraz ró¿ne systemy prawne, które ró¿nicowa³y gminy
terytoriów, bêd¹cych pod bezporednim zarz¹dem od tych, bêd¹cych pod protektoratem47 .
Miêdzy rokiem 1890 a 1914 Francuzi wprowadzili w koloniach afrykañskich system kolonialny, oficjalnie zwany bezporedni¹ administracj¹. Aby
zapobiec brakowi personelu, uznali miejscowych obywateli Czterech Gmin
jako sprzymierzeñców, którzy zostali porednikami pomiêdzy nimi a nowymi
podbitymi jednostkami z wewn¹trz. Jednak dziesiêæ lat póniej podwa¿ano
jednoczenie politykê bezporedniej administracji i rolê czarnych obywateli.
W odró¿nieniu od Brytyjczyków, którzy wypracowali przymierza i uk³ady z przywódcami królestw sprzed kolonizacji, jak w Nigerii lub Ugandzie,
Francuzi wchodzili z miejscowymi rodami arystokratycznymi w konflikty
o wiele czêciej, ni¿ to by³o potrzebne. Gdy wiêkszoæ du¿ych pañstw afrykañskich, takich jak Segou, Sikasso czy pañstwo Samory, odmówi³a poddania
siê francuskim wymogom, zosta³a zlikwidowana. Zgodnie z wypowiedziami
gubernatora, genera³a Williama Ponty48 z 1910 r., celem bezporedniego
zarz¹dzania by³o zlikwidowanie du¿ych lokalnych jednostek politycznych,
które w niemal ka¿dym przypadku stanowi³y barierê stworzon¹ miêdzy
nami a naszymi podw³adnymi49. Przywódca wioski sta³ siê g³ównym celem
polityki francuskiej, zmierzaj¹cej do ograniczenia liczby poredników pomiêdzy wiosk¹ a kolonizatorami tylko do jednego. Ale w rzeczywistoci by³o to
nie do zrealizowania. Pozostaj¹c w pu³apce pomiêdzy wyranym brakiem
europejskich administratorów, którzy skupili siê w g³ównych miastach a polityk¹, która zmienia³a coraz bardziej kierunek asymilacyjny, uznanie wodzostwa ponad poziomem wioski de facto staje siê nieuniknione. Stworzono
równie¿ drugi szczebel szefów kantonu, najpierw we Francuskiej Afryce Zachodniej, póniej rozszerzono go równie¿ na Francusk¹ Afrykê Równikow¹,
w której zarz¹dzaj¹cy terenem by³ odpowiedzialny za grupê wielu wiosek.
W tym samym czasie prawo zwyczajowe zaczê³o regulowaæ stosunki miêdzy
tubylcami. By³o stosowane przez przywódców ró¿nych szczebli pod bezporedni¹ kontrol¹ francuskiego komendanta Okrêgu.
47

J-P. Dozon, op. cit., s. 145.
William Merlaud-Ponty (18661915)  francuski administrator kolonialny, który by³
generalnym gubernatorem Francuskiej Afryki Zachodniej od 1908 r. do swojej mierci w 1915 r.
Przedstawiany czêsto jako republikanin idealista i zwolennik paternalizmu, ale ostatnie prace
naukowe przekazuj¹ obraz zrêcznego polityka, nade wszystko pragmatyka. Lata, podczas których sta³ na czele AOF, wywar³y wp³yw na historiê szkolnictwa i wymiar sprawiedliwoci, ale
jego odpowiedzialnoæ za masowy udzia³ oddzia³ów kolonialnych w I wojnie wiatowej, zaciemni³y ten wizerunek. Dzisiaj jego nazwisko w wiêkszej czêci utrwali³o siê poprzez Szko³ê Williama Ponty, która wykszta³ci³a znaczn¹ liczbê afrykañskich przywódców. ród³o: http://wapedia.mobi/fr/William_Merlaud-Ponty [data odczytu: 18.07.09].
49 J. Suret-Canale, La fin de la chefferie en Guinée, w Essais dhistoire africaine. De la
traite des Noirs au néocolonialisme, Pary¿ 1980, s. 182.
48
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Pierwszy czarnoskóry pose³
Kolonia Senegalu ze stolic¹ w Saint-Louis by³a administrowana przez
gubernatora ju¿ od 1763 r. W 1879 r. powsta³a Rada Generalna, która
w 1920 r. przekszta³ci³a siê w Rad¹ Kolonialn¹. Na mocy decyzji z dnia
29 wrzenia 1916 r. mieszkañcom czterech gmin (Dakar, Gorée, Rufisque,
Saint-Louis) przyznano obywatelstwo francuskie. Od 1871 r. Senegal korzysta³ z prawa wysy³ania swojego reprezentanta do Francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Pierwszym czarnoskórym pos³em zosta³ Blaise Diagne50
(19141934).
Senegalski historyk, Iba der Thiam mówi³ o rewolucji z 10 maja 1914 r.,
[ ] pokojowej rewolucji, która nie domagaj¹c siê narodowej niezale¿noci,
g³osi³a jednak, w sposób niedwuznaczny, ¿¹dania poszanowania godnoci,
równoci i postêpu51. W ksi¹¿ce Historia Senegalu Mamadou Diouf, senegalski wyk³adowca uniwersytetu Ann Arbor, wyra¿a podobn¹ opiniê: ¿ycie polityczne w Senegalu jest kontrolowane a¿ do 1914 r. przez Europejczyków
mieszkaj¹cych w koloniach i przez Metysów. W tym okresie Blaise Diagne
k³adzie kres ich hegemonii. [...] ¿ycie polityczne w Senegalu sta³o siê bardzo
intensywne [ ] ale ¿¹dania dotycz¹ przede wszystkim asymilacji i równego
traktowania. Ani niepodleg³oæ, ani autonomia nie s¹ na porz¹dku dziennym52.
Blaise Diagne, pierwszy i jedyny Afrykanin zasiadaj¹cy w europejskim
parlamencie, by³ naturalizowanym urzêdnikiem, przywi¹zanym do wa¿nych
zasad i wyznawc¹ wolnomularstwa. Wpisa³ siê ponadto w ramy ruchów ideowych, które gujañskie i antylskie rodowisko ju¿ rozpoczê³o, domagaj¹c siê
jednoczenie pe³nych praw politycznych oraz uznania odrêbnoci czarnego
wiata. A w miarê jak to rodowisko pos³u¿y³o mu w pewnym sensie za wzór,
potrafi³ doskonale odró¿niæ asymilacjê polityczn¹ od kulturowej. Umia³ odrzuciæ to, co francuska kolonizacja, troszcz¹ca siê o zrealizowanie planów
ekonomicznych i o oddzielenie systemów prawnych uwa¿a³a za s³uszne,
powo³uj¹c siê na koniecznoæ zachowania tubylczego rodowiska i podwa¿aj¹c jednoczenie republikañsk¹ czêæ swej ekspansjonistycznej ideologii.
Blaise Diagne da³ wkrótce zdumiewaj¹cy pokaz tej nieznacznej ró¿nicy,
odgrywaj¹c znacz¹c¹ rolê w mobilizacji czarnych oddzia³ów na europejskim
50 Blaise Diagne (18721934)  senegalski dzia³acz polityczny, pierwszy czarnoskóry pose³
w parlamencie francuskim (1914). Oddany ideologii asymilacyjnej mocarstwa kolonialnego by³
komisarzem oddzia³ów afrykañskich podczas I wojny wiatowej. Dwukrotnie by³ sekretarzem
stanu ds. kolonii. Dla jednych by³ Francuzem o czarnej skórze, który broni³ jedynie interesów
Francji, dla innych odegra³ wa¿n¹ rolê w przebudzeniu wiadomoci politycznej Francuskiej
Afryki Zachodniej.
51 Zob. Iba Der Thiam, Lévolution politique et syndicale du Sénégal colonial, praca doktorska, Pary¿-I, 1983.
52 M. Diouf, Histoire du Sénégal, Maisonneuve et Larose 2001, s. 133.
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froncie53 i w ten sposób zajmuj¹c decyduj¹c¹ pozycjê w budowie rodowiska,
w coraz wiêkszym stopniu francusko-afrykañskiego54.
Popularnoæ Blaisea Diagne znacznie wykroczy³a poza granice Senegalu,
a jego kariera rozwija³a siê jeszcze d³ugo po wojnie. Dziêki niemu idea asymilacji nie ogranicza³a siê do czterech gmin. Wprost przeciwnie: mobilizacja
blisko 200 000 Afrykanów, z których zginê³o 30 000, powinna byæ najlepszym
sposobem na zakwestionowanie Kodeksu tubylczego. Wed³ug Jean-Pierrea
Dozona, ¿aden z narodów walcz¹cych, oprócz Francji, nie pragn¹³ w ten
sposób wykorzystaæ swych afrykañskich kolonii. I to za tak¹ cenê. O ile na
pocz¹tku by³a to grupa nacisku kolonialnego, która stworzy³a pomys³ »czarnej si³y«, wiadomej s³aboci Francuzów, o tyle w ostatecznym rozrachunku
to naturalizowany Afrykanin nada³ jej republikañskie znaczenie55.
Charles Zorgbibe, francuski prawnik i historyk zajmuj¹cy siê stosunkami miêdzynarodowymi, stawia pytania: czy Blaise Diagne by³ pierwszym
afrykañskim mê¿em stanu, w ramach »asymilacjonizmu« III Republiki? Czy
istnieje alibi dla polityki kolonialnej?56. Dzisiaj ta kwestia jest wci¹¿ ¿ywo
dyskutowana. W latach 19141923 Diagne odwa¿nie broni³ interesów wyborców z czterech gmin57, zra¿aj¹c do siebie administracjê kolonialn¹ i europejskie rodowiska gospodarcze. Czasami zachowywa³ siê niczym wizjoner, jak
np. w 1927 r., gdy zaproponowa³ utworzenie parlamentarnego przedstawicielstwa ca³oci autochtonów nie maj¹cych statusu obywateli kolonialnego imperium. Ale jednoczenie wykaza³ siê ciasnym konserwatyzmem broni¹c pracy
przymusowej w koloniach58, np. bêd¹c delegatem rz¹du francuskiego na
Konferencji Miêdzynarodowego Biura Pracy w Genewie w czerwcu 1930 roku
broni³ pracy przymusowej, stosowanej wobec ludnoci lokalnej59.
53 Wraz z konfliktem, trwaj¹cym du¿o d³u¿ej ni¿ przewidywano i który rozpocz¹³ wojnê,
problem liczebnoci sta³ siê niezwykle wa¿ny. Ponownie zwrócono siê ku imperium, przede
wszystkim ku AOF, od której za¿¹dano od pocz¹tku 1915 r. zapewnienia 50 000 dodatkowych
¿o³nierzy na podstawie w zasadzie ochotniczego zaci¹gniêcia siê. Ale, pomimo wynagrodzenia,
zwolnienia z podatku, ten nowy pobór do wojska nasili³ wszêdzie zjawiska oporu, i ostatecznie
jedynie rodki przymusowe i przymusowy werbunek umo¿liwi³y lokalnym administracjom zaspokojenie wymagañ Pary¿a. Jedynie w Senegalu pobór do wojska by³ nieco ³atwiejszy, wojskowi ochotnicy Czterech Gmin mieli wpojony obowi¹zek patriotyczny w nadziei zdobycia w ten
sposób obywatelstwa francuskiego. Zob. M. Michel, LAppel à lAfrique.Contributions et réactions à leffort de guerre en A.O.F., 19141919, Pary¿ 1982, s. 7395.
54 J-P. Dozon, op. cit., s. 151.
55 Ibidem, s. 159.
56 C. Zorgbibe, op. cit.
57 Ustawa Blaise Diagne, og³oszona w 1916 r., pozwala³a uzyskaæ i zachowaæ obywatelstwo francuskie osobom pochodz¹cym z czterech gmin (Gorée, Dakar, Saint-Louis, Rufisque),
a nastêpnie ich potomkom. ród³a: http://www.au-senegal.com/Blaise-Diagne.html [17.07.09].
58 W pierwszej po³owie swej kariery, Blaise Diagne bierze pod uwagê Senegal rz¹dzony
przez Afrykanów. Póniej staje siê coraz bardziej konserwatywny. W 1923 r. za namow¹ Alberta
Sarraut, ministra ds. kolonii, podpisuje umowê z bordoskimi domami handlowymi, które do tej
pory zwalcza³. Jeszcze bardziej jego wizerunek straci³ blask, gdy w 1930 r. broni³ przymusowej
pracy w koloniach na forum OIT (Miêdzynarodowa Organizacja Pracy) w Genewie.
59 C. Zorgbibe, op. cit.
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Jednak wk³ad imperium w obronê narodow¹ nie ograniczy³ siê do powo³ania strzelców wyborowych. Pod koniec drugiego roku walk Francja musia³a
stawiæ czo³a powa¿nym problemom z zaopatrzeniem i aby je rozwi¹zaæ znów
pomyla³a o swych koloniach, a szczególnie o afrykañskich posiad³ociach.
Jean-Pierre Dozon wyra¿a opiniê, ¿e w sumie I wojna wiatowa przyczyni³a
siê do w³¹czenia imperium do domeny pañstwa i jego istnienia w wiadomoci narodowej, czego nie dokona³o wiele dziesiêcioleci propagandy i ekspansji
kolonialnej. Nigdy dot¹d potrzeba kolonii, a szczególnie potrzeba Afryki, nie
wyrazi³a siê tak widocznie jak pod koniec tej szczególnie morderczej wojny,
w której Francja podlicza³a straty i stwierdza³a powa¿ny schy³ek swego spo³eczeñstwa. Imperium kolonialne uczestniczy³o w wojnie i w zwyciêstwie,
imperium wiadczy³o wiêc o rzeczywistoci istnienia »wiêkszej Francji«60.
* * *
Podsumowuj¹c ten etap, trwaj¹cy od po³owy XVII w. do koñca I wojny
wiatowej, trzeba stwierdziæ, ¿e rola, jak¹ kolonie odegra³y w budowie francuskiego mocarstwa, by³a ogromna. Jeli chodzi o koloniê Senegalu, rola ta
zdaje siê byæ podwójnie wa¿na, poniewa¿ by³a wrotami, przez które Francja
bez zaproszenia wtargnê³a do Afryki, hamuj¹c naturalny rozwój królestw
tego okresu. Oprócz eksploatacji zasobów naturalnych, uprawy produktów
tropikalnych dla metropolii, rozszerzenia wp³ywów i kultury francuskiej,
pierwsze kadry oraz wojskowi, którzy pomagali pacyfikowaæ i zarz¹dzaæ innymi terytoriami pochodzi³y z Senegalu. Nale¿y te¿ przypomnieæ znacz¹cy
udzia³ oddzia³ów senegalskich podczas I wojny wiatowej w armii francuskiej. Z drugiej strony, Francja mia³a dok¹d wysy³aæ swoich bezrobotnych,
którzy najczêciej na pocz¹tku pracowali w szkolnictwie i mia³a tak¿e nowe
rynki. W kolejnych latach udzia³ francuskiej Afryki umocni³ siê. Relacje
pomiêdzy tubylcami a Europejczykami doprowadzi³y do powstania swoistego
wiata francusko-afrykañskiego, który z perspektywy czasu by³ jednak korzystny tylko dla jednej strony. Z tego w³anie powodu trudno nam siê zgodziæ z opini¹ pierwszego prezydenta Senegalu Leopolda Sedara Senghora,
który uzna³ kolonizacjê za niezbêdne z³o. Tak twierdzi³, poniewa¿  jego
zdaniem  dziêki kolonizacji powsta³a infrastruktura i kraje afrykañskie
otrzyma³y jêzyk komunikacji miêdzynarodowej. Nale¿y jednak przypomnieæ,
¿e owa infrastruktura by³a budowana za pieni¹dze kolonii, przy u¿yciu miejscowej si³y roboczej, najczêciej eksploatowanej w nieludzkich warunkach.
Istotnie z pomoc¹ jêzyka francuskiego uda³o siê stworzyæ pierwsz¹ czarnoskór¹ senegalsk¹ elitê. Niektórzy nadal uwa¿aj¹, ¿e wykszta³cona elita senegalska zna doskonale jêzyk francuski i pos³uguje siê tym jêzykiem lepiej ni¿
inni Afrykanie. Senghor sam by³ profesorem gramatyki i poprawia³ pod
wzglêdem jêzykowym Konstytucjê pi¹tej Republiki Francuskiej. Jednak na60

J-P. Dozon, op. cit., s. 162.
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szym zdaniem rzeczywiste efekty tego procesu mo¿na poddaæ w w¹tpliwoæ,
jeli uwzglêdnimy fakt, ¿e nastêpuje on kosztem jêzyków miejscowych, a owa
elita polityczna, która zast¹pi³a kolonizatorów, nie potrafi³a uwolniæ siê od
wp³ywów francuskich i rzeczywicie broniæ interesów swojego narodu.
Rok 2010 jest rokiem obchodów 50-lecia wzglêdnie niepodleg³ego bytu
pañstw afrykañskich. Przedstawione czynniki historyczne z pewnoci¹ maj¹
wp³yw na katastrofalny bilans piêædziesiêciolecia niezale¿noci. Jednak¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e zarówno kiedy, jak i obecnie, nie brakuje nieodpowiedzialnych osób, zajmuj¹cych kierownicze stanowiska, gotowych sprzedaæ interesy narodowe za cenê jak najd³u¿szego pozostania u w³adzy. Pozostaje
jednak ¿ywiæ nadziejê, ¿e uda siê odwróciæ tragiczne losy kontynentu afrykañskiego dziêki zjednoczeniu niegdy sztucznie podzielonych krajów afrykañskich.
SUMMARY
This paper attempts to show the dominations process and the system of French
government on the territory of Senegal. The first contacts of France with Sub-Saharan Africa, colonial expansion are presented. The colony of Senegal, that was
the starting point of French colonialism in West Africa, is described with its resistance movements to colonial penetration. The realizations of the authorities representatives on the different stages of the French colonial empires construction, until the
end of the First World War, are also described. The role played by Blaise Diagne, the
first black deputy to French parliament is evocated. The author tries also to answer
to the main question which torments him: whether the colonization was really
a necessary evil?
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LWOWSKIEGO ZAKONU PRZENAJWIÊTSZEJ
TRÓJCY DZIE£O REDEMPCJI POLAKÓW
Z NIEWOLI TURECKIEJ W KOÑCU XVII WIEKU
W wydawanym w Krakowie w latach 18821936 r. roczniku Missye
Katolickie powiêconym problematyce misyjnej w wiecie sporo miejsca zajmuj¹ sprawy Afryki prze³omu XIX i XX w., a zagadnienie kwitn¹cego jeszcze
wówczas we wschodniej czêci kontynentu niewolnictwa jest jednym z najczêciej poruszanych w¹tków na ³amach tej publikacji. G³êboko poruszony
opisami niewyobra¿alnego dla Europejczyków bestialstwa powodowanego haniebnym procederem oraz straszliwych cierpieñ Murzynów, ówczesny redaktor i wydawca czasopisma, O. Marcin Czermiñski SJ1, przypomnia³ w 1905 r.
czytelnikom, i¿ jeszcze niespe³na dwiecie lat wczeniej podobny problem
istnia³ na po³udniowo-wschodnich kresach I Rzeczypospolitej2. Dziêki takiej
paraleli oraz przezornoci zakonnika-redaktora mo¿emy ods³oniæ ciekawy
fragment naszej historii.
Po abdykacji Jana Kazimierza, królem  w znacznej mierze dziêki poparciu stronnictwa proaustriackiego  zosta³ wybrany w 1669 r. nieudolny
i chorowity Micha³ Korybut Winiowiecki. Z racji znacz¹cych wp³ywów wymienionego stronnictwa na politykê zagraniczn¹ pañstwa, stymulowan¹ tak1

Societas Jesu  Zakon Towarzystwa Jezusowego (potocznie Zakon Jezuitów).
Mo¿na bez wahania postawiæ hipotezê, i¿ oba zjawiska by³y generowane przez system
spo³eczny, religijny i gospodarczy Imperium Osmañskiego. W miarê nasilania siê procesu wypierania Turcji z Europy, niewolnictwo w tej czêci wiata wygas³o w II po³owie XVIII w.
Przetrwa³o jednak a¿ do prze³omu XIX i XX w., w znacznie brutalniejszej formie na po³udniowych flankach Imperium, w Azji i Afryce. Stosunkowo d³ugie istnienie niewolnictwa  pomimo
usilnych przeciwdzia³añ mocarstw zachodnich z Wielk¹ Brytani¹ na czele  by³o mo¿liwe dziêki
zapotrzebowaniu na taki rodzaj si³y roboczej w rozleg³ym pañstwie tureckim oraz w innych
krajach muzu³mañskich.
2
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¿e przez habsbursk¹ ¿onê króla Eleonorê3, ówczesna Rzeczypospolita znalaz³a siê w orbicie antytureckich dzia³añ Austrii. Spodziewaj¹c siê powa¿nego
zagro¿enia ze strony ledwie rysuj¹cego siê polsko-austriackiego aliansu,
a tak¿e nastêpstw wczeniej podpisanego w Andruszowie (30 stycznia 1667 r.)
pokoju doczesnego z Rosj¹, którego jednym z nastêpstw mia³y byæ wspólne
dzia³ania militarne skierowane przeciw Turcji i jej lennikowi Chanatowi
Krymskiemu oraz wykorzystuj¹c antypolsk¹ irredentê atamana Piotra Doroszenki, su³tan Mehmed IV wypowiedzia³ 10 grudnia 1671 r. wojnê Rzeczypospolitej4 . W lipcu nastêpnego roku ok. 30-tysiêczna armia z³o¿ona z tatarskich oddzia³ów Chanatu Krymskiego oraz wspieraj¹cych je wojsk kozackich
Doroszenki przekroczy³a po³udniowo-wschodni¹ granicê kraju. Stoczon¹ 18 lipca z pu³kiem hetmana kozackiego Micha³a Chanenki oraz dywizj¹ koronnej
jazdy narodowej Karola £u¿yckiego bitw¹ pod £ady¿ynem, Imperium Otomañskie rozpoczê³o trwaj¹cy, a¿ do podpisania w 1699 r. pokoju w Kar³owicach, prawie trzydziestoletni okres zmagañ z Polsk¹.
Wydarzenia trzech ostatnich dekad XVII w. mia³y w dziejach I Rzeczypospolitej niezwykle brzemienne i d³ugofalowe nastêpstwa, zarówno na arenie
miêdzynarodowej, jak i wewnêtrznej. Pomijaj¹c kwestiê powa¿nych implikacji
zagranicznych, jakich dowiadczy³ wtedy kraj, a tak¿e heroicznego mêstwa
i niezwyk³ego powiêcenia ¿o³nierzy nielicznej armii, przypieszenia procesu
przemian w zbiorowej wiadomoci spo³ecznej  zw³aszcza wobec innowierców i obcych  oraz splotu wielu innych czynników, istotnym elementem
ówczesnego procesu dziejowego by³o równie¿ zagadnienie ponoszonych olbrzymich strat ludnociowych.
Badacz procesów demograficznych I Rzeczypospolitej Cezary Kuklo w swej
najnowszej publikacji napisa³: Liczne wojny toczone przez Rzeczpospolit¹
w po³owie XVII w. i jeszcze bardziej zwi¹zane z nimi klêski elementarne: od
po¿arów i grabie¿y, po g³ód i zarazy przynios³y niespotykan¹ wczeniej falê
zniszczeñ mieszkañcom wsi i miasteczek, których liczba przed potopem w Koronie (wraz z Ukrain¹) wynosi³a 1200 orodków. W Wielkopolsce, Ma³opolsce
i na Podlasiu zniszczenia budynków ocenia siê na ok. 60%, na Mazowszu
i Rusi Czerwonej nawet do trzech czwartych ogólnej zabudowy. Straty w potencjale ludzkim by³y trochê mniejsze i wynios³y ponad 40% wszystkich mieszkañców miast Korony5. Istotnym  choæ nie wymienionym wy¿ej  czynnikiem depopulacyjnym na Ukrainie, Podolu, Rusi Czerwonej i Wo³yniu by³ te¿
tatarsko-turecki jasyr.
Niemo¿liwe jest w obecnych czasach uzyskanie dok³adnych danych liczbowych odzwierciedlaj¹cych proces wyludnienia wsi. Nale¿y jednak s¹dziæ, i¿
by³o ono podobne lub nawet wiêksze ni¿ miast. W obu jednak przypadkach
tatarska branka oraz inne wspomniane okolicznoci przyczyni³y siê do wy3

Arcyksiê¿niczka Eleonora Habsbur¿anka by³a siostr¹ cesarza Leopolda I.
Zob. Historia dyplomacji polskiej 15721795, red. Z. Wójcik, t. II, Warszawa 1982,
ss. 220232.
5 C. Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 229.
4
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ludnienia wielu regionów kresów po³udniowo-wschodnich do tego stopnia, i¿
np. z istniej¹cych w po³owie XVII w. 253 orodków miejskich na Rusi Czerwonej po up³ywie stu lat pozosta³y zaledwie 226.
W sytuacji gospodarki, opartej prawie wy³¹cznie na produkcji rolnej, tak
powa¿ny ubytek r¹k do pracy oznacza³ zapaæ gospodarcz¹. Wieloletniego
wysi³ku wymaga³a odbudowa spalonych dworów, miast i wsi. Widz¹c to w³adza królewska oraz lokalna stara³a siê ró¿nymi sposobami przywróciæ równowagê gospodarcz¹ na wyniszczonych terenach, a Koció³ katolicki zrzeka³ siê
pobierania dziesiêciny, niekiedy nawet przez kilkadziesi¹t lat.
Niezwykle powa¿nym nastêpstwem tatarsko-tureckich najazdów by³a
nabrzmiewaj¹ca problematyka strat moralnych. W wiadomoci szerokich
rzesz spo³eczeñstwa rodzi³ siê ¿al, a nawet niechêæ do w³adz w³asnego kraju,
który nie tylko nie potrafi³ obroniæ mienia, ale tak¿e uchroniæ ludnoci przed
niewyobra¿alnymi cierpieniami i straszliwym poni¿eniem doznawanym
w obcej niewoli. Gremia rz¹dz¹ce ówczesn¹ Polsk¹ oraz hierarchia Kocio³a
katolickiego by³y w pe³ni tego wiadome.
Porywanie ludzi w jasyr by³o znan¹ w Polsce ju¿ od oko³o dwustu lat
narodow¹ tragedi¹, zarówno w szerszym wymiarze spo³ecznym, a tak¿e ludzkim, rodzinnym. Tymczasem na przestrzeni omawianych dziesiêcioleci XVII w.
rozmiary tej klêski siêgnê³y szczytu, a zw³aszcza podczas wojny toczonej
w latach 16721676. Niezwykle dramatyczna sytuacja ludnoci cywilnej, która znalaz³a siê na ty³ach armii tureckiej oblegaj¹cej Lwów, by³a jednym
z najwa¿niejszych motywów, które sk³oni³y ówczesnego hetmana wielkiego
koronnego Jana Sobieskiego do podjêcia zdecydowanych dzia³añ. W trakcie
b³yskotliwie przeprowadzonej pod wzglêdem taktyczno-operacyjnym, s³ynnej
wyprawy na pustosz¹ce kraj czambu³y tatarskie zdo³a³ on w dniach 514
padziernika 1672 r. uwolniæ kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi wziêtych do niewoli.
Skala zjawiska by³a wiêc ogromna.
Wprawdzie podpisany 17 padziernika 1676 r. traktat w ¯órawnie znacz¹co zahamowa³ proces bestialskich gwa³tów tatarsko-tureckich pope³nianych na ludnoci zamieszkuj¹cej omawiane rubie¿e Rzeczypospolitej, lecz
w czasie drugiej fazy prowadzonych w latach 16831699 wojen zagro¿enie
powróci³o. Nadal, czy to w wyniku dzia³añ wojennych czy w rezultacie ³upie¿czych rajdów oddzia³ów lub watach tatarskich w g³¹b terytorium kraju, wiele
ludzi traci³o wolnoæ, czêsto ¿ycie. Ciê¿ki by³ równie¿ los tych, którzy nie
z w³asnej woli stali siê poddanymi su³tana na terenach, które a¿ do podpisania pokoju w Kar³owicach w 1699 r. pozosta³y w granicach Imperium Otomañskiego.
Ludzi pojmanych do niewoli tatarskiej b¹d tureckiej starano siê uwalniaæ w ró¿ny sposób. Bogaci, których by³o na to staæ, wykupywali swych
bliskich na w³asn¹ rêkê, natomiast na uwolnienie biedniejszych próbowano
gromadziæ publiczne fundusze. Rodzi³a siê szlachetna idea lecz by przekuæ j¹
6

Zob. ibidem, s. 227.
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w czyn kto musia³ zaj¹æ siê doæ skomplikowan¹ oraz wymagaj¹c¹ odwagi
dzia³ania logistyk¹ przedsiêwziêcia.
Mo¿liwoæ rozwi¹zania tego problemu pojawi³a siê nieoczekiwanie. Po
zwyciêstwie wiedeñskim, udaj¹cy siê z darami i listem króla Jana III Sobieskiego do papie¿a Innocentego III, opat cystersów w Mogile i jednoczenie
sufragan krakowski Jan Kazimierz Denhoff przypadkowo zatrzyma³ siê
w Rzymie, na kwaterze obok klasztoru hiszpañskiego Zakonu Przenajwiêtszej Trójcy zakonników bosych7. Gdy dowiedzia³ siê, i¿ oo. trynitarze (tak ich
potocznie nazywano) zajmuj¹ siê wykupem ludzi z niewoli, poprosi³ króla,
aby zezwoli³ sprowadziæ zakon do Polski. Pomys³ spodoba³ siê Sobieskiemu,
zw³aszcza i¿ po utworzeniu w 1684 r. Ligi wiêtej nale¿a³o spodziewaæ siê
natê¿enia walk z Turcj¹. Ideê Denhoffa popar³a królowa Marysieñka, hetman wielki koronny, wojewoda ruski Stanis³aw Jan Jab³onowski i wielu
innych dostojników wieckich i kocielnych.
Otrzymawszy akceptacjê króla, Denhoff wyst¹pi³ do obraduj¹cej w tym
czasie w Madrycie kapitu³y generalnej Zakonu Przenajwiêtszej Trójcy
o wyra¿enie zgody na za³o¿enie klasztoru ich formu³y w Polsce. Uzyskawszy
j¹, zwróci³ siê w imieniu Jana III Sobieskiego i w³adz zakonu do papie¿a
prosz¹c o zatwierdzenie uchwa³y kapitu³y.
Maj¹c pozwolenie Innocentego XI, pierwsi czterej hiszpañscy mnisi przybyli 7 maja 1865 r. do Krakowa, a stamt¹d wyruszyli do Warszawy na
spotkanie z najwy¿szymi w³adzami wieckimi i kocielnymi. Król oraz nuncjusz papieski Pallavicini wyznaczyli Lwów miejscem ich przysz³ego osiedlenia i pracy8.
13 lipca 1685 r. z oo. trynitarze uroczycie wjechali do miasta. Towarzyszyli im hetman Stanis³aw Jan Jab³onowski i kasztelan krakowski Andrzej
7 Zakon Przenajwiêtszej Trójcy od Wykupu Niewolników zosta³ za³o¿ony przez Jana
z Mathy 6 lat po zakoñczeniu trzeciej wyprawy krzy¿owej. Powsta³ wiêc w okresie uci¹¿liwych
wojen toczonych przez krzy¿owców z islamem o panowanie nad Ziemi¹ wiêt¹, w trakcie
których wielu chrzecijan trafia³o do tureckiej b¹d arabskiej niewoli. Nabrzmiewaj¹cy problem
niewolnictwa wspó³wyznawców zainspirowa³ Jana z Mathy do podjêcia wysi³ku utworzenia
stowarzyszenia zakonnego zdolnego do wype³niania szlachetnej misji wykupu nieszczêsnych
ludzi, by mogli powróciæ do najbli¿szych, od których zostali oderwani przemoc¹. Papie¿ Innocenty III bull¹ Operante divine dispositionis zatwierdzi³ w 1198 r. regu³ê zakonu i od tego czasu
nast¹pi³ powa¿ny jego rozwój.
Zakoñczenie epoki wypraw krzy¿owych wcale nie oznacza³o kresu dzia³alnoci oo. trynitarzy. Poprzez wielowiekow¹ obecnoæ w Oriencie, a w zwi¹zku z tym dysponuj¹c dobr¹ znajomoci¹ wiata islamu, stanowili niezwykle cenny element gry politycznej, który by³ chêtnie wykorzystywany przez pañstwa europejskie, prowadz¹ce ró¿norak¹ dzia³alnoæ na styku z ¿ywio³em
arabsko-tureckim. G³ównie dlatego szczyt rozwoju oraz aktywnoci zakonu przypad³ na wieki
XVXVIII, w których oo. trynitarze portugalscy, francuscy, hiszpañscy i w³oscy wykupili
z niewoli islamskiej dziesi¹tki tysiêcy swych rodaków, a tak¿e na probê i z upowa¿nienia
w³adców wieckich torowali drogê europejskiej dyplomacji dzia³aj¹cej w prowincjach osmañskich po³o¿onych na wybrze¿u Afryki Pó³nocnej. OO. trynitarze bosi oddzielili siê od oo. trynitarzy trzewiczkowych na pocz¹tku XVII w.
8 Zob. oficjalna strona internetowa Zakonu Przenajwiêtszej Trójcy w Krakowie zatytu³owana Trynitarze w Polsce <http://www.trynitarze.krakow.ceti.pl>.
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Potocki9. Przyby³emu zakonowi byli wielce przychylni, a tak¿e s³u¿yli pomoc¹ materialn¹: biskup ³ucki Stanis³aw Witwicki, biskup przemyski Jan Stanis³aw Zb¹ski, biskup krakowski Jan Ma³achowski, biskup Pop³awski, wymieniony wczeniej hetman i wojewoda Stanis³aw Jan Jab³onowski, wojewoda
kijowski Marcin K¹tski, opat paradyski Kazimierz Szczuka oraz matka Jana
Kazimierza Denhoffa10.
Po kilkumiesiêcznych negocjacjach z kilkoma w³acicielami ró¿nych nieruchomoci, rad¹ miejsk¹, a tak¿e dziêki osobistej interwencji Jana III Sobieskiego, zakon naby³ 28 maja 1886 r. posiad³oæ po³o¿on¹ w obrêbie murów
miasta. 1 czerwca 1686 r. rada Lwowa zatwierdzi³a zakup11. Maj¹c znamienitych protektorów, którzy w dodatku nie szczêdzili na zakon pieniêdzy, oo.
trynitarze rozpoczêli budowê klasztoru. Dwa lata póniej przeprowadzili
pierwsz¹ w historii Polski zorganizowan¹ redempcjê, a nastêpne w latach
1690 i 1691.
Obszerne fragmenty przytoczonego ni¿ej dokumentu odzwierciedlaj¹
przebieg pierwszych trzech szlachetnych przedsiêwziêæ lwowskich zakonników. Natomiast redaktor czasopisma O. Czermiñski we wstêpie do publikacji
napisa³:
Ze starej ³aciñskiej kroniki OO. Trynitarzy w dawnej Polsce przechowywanej w rêkopisie w prywatnym rêku, podajemy naszym czytelnikom interesuj¹ce, a ma³o u nas znane szczegó³y wykupna niewolników. S¹dzimy, i¿ materia³
ten historyczny, stoj¹cy w zwi¹zku z misyami odleg³ej epoki, mo¿e mieæ wartoæ nie tylko dla historyka, ale i dla wielu rodzin, które korzysta³y
z b³ogos³awionego dzie³a wykupu, odzyskuj¹c utracone a drogie sobie osoby.
Tekst w t³omaczeniu podajemy bez zmiany treci12.
W pierwszej czêci rêkopisu jego autor podaje, i¿ zaledwie dwa lata od
momentu instalacji we Lwowie oo. trynitarze postanowili na pocz¹tek wykupiæ kilka osób z niewoli tureckiej. Wyposa¿eni w zebran¹ kwotê 3 919 z³p.,
podpisane przez króla papiery paszportowe i list ¿elazny hetmana Jab³onowskiego, o. Micha³ oraz pochodz¹cy z Kamieñca Podolskiego i znaj¹cy biegle
jêzyki polski, ormiañski, turecki, tatarski, w³oski i ³aciñski Ormianin brat
Micha³, wyruszyli 15 stycznia 1688 r. ze Lwowa w stronê po³o¿onego w województwie tarnopolskim przygranicznego wtedy Janowa. Przybywszy do wymienionej miejscowoci zgromadzili odpowiednie zapasy, a nastêpnie zawiadomili tureckie w³adze Kamieñca Podolskiego, i¿ pod¹¿aj¹ z misj¹ wykupu
ludzi z niewoli. 28 stycznia wyruszyli z Janowa, a 2 lutego stanêli w kamie-

9 Zob. ibidem. Natomiast zapis w analizowanym dokumencie wskazuje, ¿e oo. trynitarze
przybyli do Lwowa w dniu 14 lipca 1686 r. [Zob.] Kartka z dziejów okupu niewolników
w Polsce, w: Missye Katolickie. Czasopismo Ilustrowane Miesiêczne, red. X.M. Czermiñski,
Rocznik Dwudziesty Czwarty, Wydawnictwo Misyj Katolickich, Kraków 1905, s. 54.
10 Zob. Trynitarze w Polsce, <http://www.trynitarze.krakow.ceti.pl>.
11 Zob. ibidem.
12 Kartka z dziejów , s. 54.
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nieckiej twierdzy, gdzie zostali przyjêci przez majordoma urzêduj¹cego tam
tureckiego baszy. Osmañski dygnitarz dowiedziawszy siê z ust tego podw³adnego, z jak¹ kwot¹ przybywaj¹, okaza³ im wielk¹ przychylnoæ. Za uwolnienie ¿¹da³ jednak wiele. Pieniêdzy wystarczy³o na wykupienie tylko omiorga
ludzi13.
Nazajutrz, 3 lutego, eskortowani przez oddzia³ szeædziesiêciu ¿o³nierzy
tureckich przydzielonych im przez majordoma
w celu obrony nas przed
zasadzkami Kamieñczan i okrucieñstwami Tatarów14, zakonnicy wyruszyli w
stronê ówczesnej granicy turecko-polskiej. 8 lutego stanêli w Janowie, a po
kilku dniach we Lwowie.
S³owa dokumentu w kilku zdaniach przedstawiaj¹ ten podnios³y moment: Zatrzymalimy siê z niewolnikami na Przedmieciu Halickim. Dla pozdrowienia J. W. Imci hetmana Jab³onowskiego i z³o¿enia mu ho³du, jako
naj¿yczliwszemu naszemu opiekunowi. Przedstawilimy mu niewolników
przez nas wykupionych, prosz¹c, aby ich przyj¹³ pod szczególniejsz¹ ojcowsk¹
opiekê. Hetman na znak swojej ³aski i jako zadatek na przysz³oæ, wrêczy³
ka¿demu z niewolników sowit¹ ja³mu¿nê, wychwala³ nasze mi³osierdzie i niebieskie zgromadzenie i przyrzek³ w przysz³oci popieraæ nasze sprawy, jak
w³asne. Po za³atwieniu wszystkiego, urz¹dzilimy wed³ug przepisu naszego
ceremonia³u uroczyst¹ procesyê. W procesyi przyjêli udzia³ WW. OO. Karmelici trzewiczkowi, z których kocio³a wysz³a procesya urz¹dzona z zakonników
i niewolników, na przemiany rozstawionych. Gdymy tedy wchodzili do miasta, zbieg³y siê zewsz¹d ogromne t³umy ludu p³ci obojej, by ujrzeæ to nowe
widowisko i podziwiaæ owoce mi³osierdzia15.
Wykupiono zaledwie 8 osób lecz wydarzenie odbi³o siê szerokim echem
w ca³ej Rzeczypospolitej, dobitnie ukazuj¹c wyj¹tkowe znaczenie przedsiêwziêcia. Lwowscy oo. trynitarze byli wiadomi swego czynu, wiedzieli równie¿, i¿ transparentnoæ dzia³ania zadecyduje o hojnoci przysz³ych ofiarodawców, dlatego w protokole podsumowuj¹cym tê akcjê napisano:
Dla zaznajomienia potomnoci i zdania rachunku przed naszymi definitorami i wszystkimi w³adzê maj¹cymi, uwa¿amy za stosowne podaæ niniejsze
sprawozdanie.
Wydatki w czasie pierwszego okupu i lista niewolników.
1. Na kupienie wozu i dwu koni wydano 100 z³.
2. T³umaczom da³em trzy leony, które wynosz¹ 18 z³.
3. Na utrzymanie w Janowie przez 17 dni wydano 30 z³.
Na podró¿ do Kamieñca 5 z³.
Na prze¿ycie w Kamieñcu 4 z³.
1. Na wykupienie Jacka Chmielowskiego, ¿o³nierza, urodzonego w Krakowie, lat 36, w niewoli od 9 miesiêcy pozostaj¹cego, 100 leonów  600 z³.
13

Zob. ibidem.
Ibidem.
15 Ibidem, ss. 5556.
14
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2. Za Maryê Chmielowsk¹, urodzon¹ we Lwowie, lat 19, w niewoli od
9 miesiêcy, 600 z³.
3. Za Micha³a Chmielowskiego, urodzonego w wiêzieniu kamienieckim,
wieku 6 miesiêcy, 240 z³.
4. Za Jana Parczyñskiego, ¿o³nierza, w ¯uchowie urodzonego, lat 32,
w niewoli od roku, 450 z³.
5. Za Zygmunta Zacharyaszowicza, urodzonego w P³otelach na Litwie,
lat 22, w niewoli od pó³tora roku, 450 z³.
6. Za Katarzynê Jarczewsk¹, na Rusi zrodzon¹, lat 50, niewoli pó³tora
roku, 180 z³.
7. Za Walentyna Pi¹tnowskiego, ¿o³nierza, na Podlasiu urodzonego, lat
50, niewoli pó³tora roku, 390 z³.
8. Za Andrzeja Kopackiego, ¿o³nierza, urodzonego na Rusi, lat 35, niewoli dwa lata, 540 z³.
Majordomowi baszy za gocinnoæ i wstawiennictwo u swego pana, by
nas nie wiêzi³ i nie smaga³ rózgami, 180 z³.
Dla stra¿y, z rozkazu majordoma nas eskortuj¹cej, 30 z³.
Na utrzymanie w³asne i niewolników w podró¿y z Kamieñca do Lwowa,
45 z³.
Za furmanki najmowane dla niewolników i na prowiant dla naszych
koni, 83 z³.
Za obówie (sic!) i trzy czapki dla niewolników, 33 z³.
Na bieliznê dla dwóch niewolników, 3 z³.
Za dwa szkaplerze ma³e, które nieæ mieli niewolnicy w procesyi, 3 z³.16.
£¹cznie wydano 3984 z³p., w tym bezporednio na wykupienie ludzi
 3607 z³p.
Udana wyprawa do Kamieñca Podolskiego zachêci³a oo. trynitarzy do
kontynuacji dzia³ania. Autor rêkopisu powiêci³ temu zagadnieniu kilka
zdañ. Napisa³ m. in.: Po dokonaniu pierwszego wykupienia niewolników,
zda³o nam siê byæ stosownem i koniecznem prowadziæ dalej rozpoczête dzie³o.
Pe³ni otuchy, ufaj¹c sprzyjaj¹cej nam, acz zwodniczej fortunie, postanowilimy udaæ siê do Grodna na sejm walny i tam opisaæ ciê¿ki los niewolników
chrzecijañskich i wyprosiæ ja³mu¿nê na ich wykupienie. Jak uradzono, tak
wykonano. Wypowiedziawszy pokorn¹, ale ognist¹ mowê, opisuj¹c¹ wyrazicie
stan okrutny niewolników i zaniós³szy proby do przewietnych stanów Rzeczypospolitej senatorów, pos³ów i mo¿nych u¿ylimy pomocy i poparcia J.K.
Moci Królowej i Nuncyusza Apostolskiego Canthelma, naj¿yczliwszego naszego opiekuna, nadzieja nasza zawiedzion¹ nie by³a. Zebralimy tam bowiem
kilka tysiêcy z³otych, do których gdymy dodali ja³mu¿ny uzbierane na prowincyi, zgromadzenie postanowi³o w tym¿e roku 1690 urz¹dziæ now¹ wycieczkê w celu wykupienia niewolników17.
16
17

Ibidem, s. 56.
Ibidem, s. 111.
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Ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo napadu na zakonników zamierzaj¹cych przewoziæ znaczne sumy pieniêdzy  o czym powszechnie by³o wiadomo
 hetman Jab³onowski poradzi³ o. Micha³owi, aby jad¹c do Kamieñca z kolejn¹ misj¹ wykupu niewolników wybra³ inn¹ drogê, przez Czerlicê. Wyjazdu
nie uda³o siê jednak utrzymaæ w tajemnicy. Niedaleko Trembowli mnisi zostali napadniêci i obrabowani przez Kozaka Barabasza i jego kompanów.
Tylko b³yskawicznie przeprowadzona przez stacjonuj¹ce w Trembowli wojsko
akcja pozwoli³a uratowaæ ich od mierci. Pieni¹dze odzyskano, a z³oczyñcy
ponieli zas³u¿on¹ karê. Dotar³szy do Czerlicy o. Micha³ pozosta³ w tej miejscowoci natomiast 9 lutego 1690 r. wys³a³ do Kamieñca t³umaczy z okupem.
Grupa wykupionych przez nich z niewoli ludzi przyby³a 26 lutego do Czerlicy. Niebawem wszyscy wyruszyli do Lwowa. Tam, podobnie jak w 1688 r.,
urz¹dzono uroczystoci dziêkczynne18.
Podsumowuj¹c tê niebezpieczn¹ i pe³n¹ przygód wyprawê autor rêkopisu relacjonowa³: Ja za przez mi³osierdzie Chrystusowe zalecam Ojcom Redemptorom, aby siê nie wymawiali od tej pracy i nie zra¿ali siê przeciwnociami, ale ufni w Opatrznoæ Bosk¹, i¿ nic nie ma tak trudnego, coby w podjêtej
sprawie wykupienia niewolników nie by³o wynagrodzone wewnêtrzna pociech¹,
dok³adali ze swej strony pracy i powiêcenia dla tak podnios³ej sprawy mi³osierdzia Chrystusowego i wywi¹zywali siê najsumienniej ze swego zadania, aby nic
do ¿yczenia nie pozostawiono tak niewolnikom, jak i Ojcom Zgromadzenia19.
A oto treæ sprawozdania z dokonanej redempcji:
Wydatki i katalog wykupionych niewolników:
Wyp³acono d³ug za dwu niewolników, którzy dla braku pieniêdzy pozostali w Kamieñcu w czasie pierwszego wykupu, 270 z³p.; na zap³acenie d³ugu
zaci¹gniêtego wtedy¿ w konwencie lwowskim 350 z³p.; do kapsuli vulgo szkatu³a dla ekonoma baszy kamienieckiego 25 z³p.; na poprawienie wozu 4 z³p.;
na chor¹giew wykupienia niewolników 25 z³p.; na drogê do Trembowli
40 z³p.; na utrzymanie nasze w Trembowli 36 z³p.; t³umaczom 360 z³p.;
gociniec komendantowi i ¿o³nierzom z Trembowli za uwolnienie t³umaczów
i wrócenie zagrabionych pieniêdzy 30 z³p.; t³umaczom za fatygê i dla zachêty,
gdy¿ nauczeni dowiadczeniem lêkali siê puszczaæ w now¹ podró¿ 36 z³p.; na
utrzymanie wykupionych niewolników a¿ do Lwowa 73 z³p.; za furmanki dla
nas i dla niewolników a¿ do Lwowa 100 z³.; na obuwie i czapki dla niektórych
niewolników 39 z³p.; na utrzymanie niewolników we Lwowie i na wsparcie,
by mieli za co powróciæ do domu 80 z³.;
Niewolnicy:
1. Szlachetny Tomasz Radoszkowski, z województwa Wo³yñskiego, ¿o³nierz, urodzony na Podlasiu, lat 30, w niewoli rok 1, zap³acono 660 z³p.
2. Szlach. Micha³ Radwan, ¿o³nierz z wojew. Krakowskiego, lat 20,
w niewoli 1 rok, 360 z³p.
18
19

Zob. ibidem, s. 112.
Ibidem.
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3. Szlach. Stanis³aw D¹browski, ¿o³nierz z wojew. Ruskiego, ziemi sanockiej, lat 42, niewoli rok 1,540 z³p.
4. Szlach. Samuel Bakuliñski, ¿o³nierz z wojew. Trockiego, lat 30, niewoli rok 1,480 z³p.
5. Szlach. Stanis³aw Gatkowski, ¿o³nierz z wojew. Kaliskiego, lat 18,
niewoli rok 1,600 z³p.
6. Szlach. Micha³ Kaczkowski, ¿o³nierz z wojew. Wo³yñskiego, lat 36,
niewoli rok 1,360 z³p.
7. Szlach. Tomasz Koz³owski, ¿o³nierz z wojew. Podolskiego, lat 50, niewoli rok, 360 z³p.
8. Szlach. Micha³ Radzichowski, ¿o³nierz z wojew. Krakowskiego, lat 25,
niewoli 3 lata, 360 z³p.
9. Szlach. Andrzej Mogilnicki, ¿o³nierz z wojew. Sandomierskiego, lat 45,
niewoli rok 1,360 z³p.
10. Krzysztof Gawêcki, z wojew. Krakowskiego, lat 30, niewoli 4 lata,
690 z³p.
11. Szlach. Wiktorya Wa¿yñska, z wojew. Wo³yñskiego, 2 lata i 9 miesiêcy, niewoli 2 lata, 600 z³p.
12. Marya Anna Buczacka, 10 lat, niewoli rok 1 i 6 miesiêcy, 360 z³p.
13. Grzegorz Jurkulec, 15 lat, w niewoli 6 miesiêcy, 360 z³p.
Przy wymianie pieniêdzy polskich na tureckie, 260 z³p.
(Ogó³ wynosi 7.808 z³p.)
Dzia³o siê w roku 1690 w marcu20.
W nastêpnej czêci rêkopisu jego autor oznajmia:
Rozg³os o naszych poprzednich wycieczkach rozszed³ siê po ca³ej Rzeczypospolitej i zjedna³ dla nas przychylnoæ. Wrodzona Sarmatom hojnoæ
w ofiarach na wykupienie niewolników, wiêksze przyjê³a rozmiary21. Tym
razem, na wykupienie Polaków z tureckiej niewoli, lwowski zakon otrzyma³
pieni¹dze z Przemyla, Wini22, Zamocia, Sieradza, a nawet dalekiego Poznania, a nastêpnie: Zebrawszy tedy ja³mu¿nê od obywateli i od Rzeczypospolitej w tym roku 1691, niebieski nasz zakon postanowi³ urz¹dziæ trzy wykupy:
a to na chwa³ê Trójcy Przenajwiêtszej, na po¿ytek Rzeczypospolitej i na pochwa³ê i zaszczyt naszego Zgromadzenia. Wykupienie to dokonanem zosta³o za
porad¹ hetmana Jab³onowskiego przez t³umaczów, mymy pozostawali
w Trembowli, nic szczególnego wtedy nie zasz³o23.
Katalog wykupionych:
1. Szlachetny Jan Wilczyñski, lat 50, niewoli 1 rok i 2 miesi¹ce, z województwa Ruskiego, 1.260 z³p.
20

Ibidem, ss. 112113.
Ibidem.
22 S¹dowa Wisznia  miejscowoæ, w której odbywa³y siê sejmiki generalne województwa
ruskiego.
23 Kartka z dziejów , s. 113.
21
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2. Szlach. Piotr Makotski, ¿o³nierz z województwa Sieradzkiego, lat 33,
niewoli 1½ roku, 1.260 z³p.
3. Szlach. Antoni Zwoliñski, ¿o³nierz z wojew. Wo³yñskiego, lat 26, niewoli 6 miesiêcy, 520 z³p.
4. Szlach. W³adys³aw Zabokszycki, ¿o³nierz z wojew. Wo³yñskiego, lat 20,
niewoli lat 2 1/2, 120 z³p. i tatara,
5. Szlach. Stanis³aw Buratyñski, ¿o³nierz z wojew. Wo³yñskiego, lat 26,
niewoli 3 miesi¹ce, 600 z³p.
6. Szlach. Stefan Daszkiewicz, ¿o³nierz z wojew. Wo³yñskiego, lat 34,
niewoli 3 lata, 1.800 z³p.
7. Szlach Adam Jackowski, ¿o³nierz z wojew. Podlaskiego, lat 33, niewoli
1 1/2 roku, 120 z³p. i tatara,
8. Szlach. Ludwik To³kacz, z Litwy, ¿o³nierz, lat 30, niewoli 3 lata,
600 z³p.
9. Szlach. Aleksander Medyñski, z wojew. Wo³yñskiego, lat 30, niewoli
2 lata, 360 z³p.
10. Szlach. Andrzej Iskra, z wojew. Wo³yñskiego, lat 13, niewoli lat 2,
tatara.
11. Szlach. Jan Ta³ataj, ¿o³nierz z wojew. Wo³yñskiego, lat 36, niewoli
1 1/2 roku, 600 z³p. i tatara.
12. Szlach. Piotr Kordwanowski, z wojew. Ruskiego, lat 2, niewoli 1 rok,
dziecko, 600 z³p.
13. Szlach. Jan Wasilkowski, ¿o³nierz z Podola, lat 30, niewoli 2 lata
i 2 miesi¹ce, 1.200 z³p.
14. Szlach. Jan Krasowski, ¿o³nierz z wojew. Wo³yñskiego, lat 30, niewoli
1 rok, 600 z³p.
15. Szlach. Miko³aj Jaworski, z wojew. Sieradzkiego, lat 30, niewoli
2 lata, 600 z³p.
16. Szlach. Piotr Goszniewicz, z wojew. Ruskiego, lat 5, niewoli 1 rok,
tatara.
17. Szlach. Aleksander Buratyñski, ¿o³nierz z wojew. Mazowieckiego, lat
22, niewoli 1 rok, 4.200 z³p. i tatara.
18. Szlach. Jan Demidecki, z wojew. Ruskiego, lat 50, niewoli 1 rok,
600 z³p.
19. Szlach. Kasper Biesiadowski, z wojew. Ruskiego, lat 45, niewoli 7 lat,
210 z³p. i tatara.
20. Szlach. Jan Malinowski, ¿o³nierz z wojew. Podolskiego, lat 45, niewoli rok 1 1/4, 1.200 z³p.
21. Szlach. Konstanty Morawski, ¿o³nierz z wojew. Wo³yñskiego, lat 36,
niewoli 1 1/2 roku, 120 z³p. i tatara.
22. Szlach. Stefan Koêbiñski, ¿o³nierz z wojew. Ruskiego, lat 24, niewoli
1 1/2 roku, trzech tatarów.
23. Szlach. Stefan Hrynowiecki, ¿o³nierz z wojew. Wo³yñskiego, lat 36,
niewoli 1 1/2 roku, 960 z³p.
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24. Szlach. Stefan Dziuzdew, Siedmiogrodzianin, lat 30, niewoli 1 1/4,
roku, 600 z³p.
25. Szlach. Jakób Jasiñski, ¿o³nierz niemiecki, z wojew. Sandomierskiego, 60 lat, niewoli 4 lata, 180 z³p.
26. Szlach. Katarzyna, wojewodzianka ruska, lat 20, niewoli 1 rok,
2.160 z³p.
27. Szlach. Martyna albo Marcyanna Medyñska, wojew. wo³yñska, 20
lat, niewoli 2 lata, tatara.
28. Szlach Teresa Chomentowska, wojew. podolska, lat 26, niewoli
2 lata, 600 z³p. i 5 tatarów,
29. Szlach. Katarzyna Korczakowska, wojew. podolska, lat 60, niewoli
2 lata, 360 z³p.
30. Szlach. Zofia Janicka, wojew. ruska, lat 30., niewoli 9 miesiêcy, 900 z³p.
31. Szlach. Maryanna Janicka, wojew. ruska, lat 2, niewoli 9 miesiêcy,
480 z³.
32. Szlach. Helena Guz³owska, z miasta Potoku, lat 60, niewoli 6 miesiêcy, 480 z³p.
33. Szlach. Maciej z Konstantynowa, 4 lata, niewoli 2 lata, 420 z³p.
34. Szlach Jan Palecki, kozak z Konstantynowa, lat 36, niewoli 2 lata,
900 z³p.
35. Maksym Sisa z Konstantynowa, lat 50, niewoli 2 lata, 360 z³p.
36. Jan Pacio z Konstantynowa, lat 50, niewoli 2 lata, 600 z³p.
37. Teodor Pacio z Konstantynowa, lat 24, niewoli 2 lata, 600 z³p.
38. Konstanty Moliter z Kosowa, lat 40, niewoli 1 rok, 720 z³p.
39. Jacek Rusanowski z Konstantynowa, lat 40, niewoli 2 lata, 600 z³p.
40. Szlach. Stanis³aw Jankowski, ¿o³nierz z wojew. Wo³yñskiego, lat 30,
niewoli 1 1/2 roku, tatara.
41. Teodor Mazañski z Kosowa, lat 44, niewoli 1 rok,720 z³p.
42. Jacek z Kosowa, lat 33, niewoli 1 rok, 660 z³p.
43. Hieronim z Kosowa, lat 50, niewoli 1 rok, 678 z³p.
Przy wymianie pieniêdzy polskich na tureckie, 1.750 z³p. Za furmanki ze
Lwowa do Trembowli i na powrót, 286 z³p. T³umaczom 36 z³p. Z rozkazu
Jab³onowskiego dano na harem turecki 1.000 z³p. Brat Andrzej w Pomylu
wyda³ 93 z³p. ¯ydowi arendarzowi (faktorowi), ¿eby nas prêdzej w drogê wyprawi³ 30 z³p. Prze³o¿onemu konwentu lwowskiego za konie 26 z³p. Za prze¿ycie i utrzymanie w Przemylu, póki odebralimy pieni¹dze 64 z³p. Na podró¿
do Sieradzia dla odebrania pieniêdzy 37 z³p. Za konie 50 z³p. Braciszkowi
laikowi na drogê do Wini dla zabrania pieniêdzy 10 z³p. J W panu Dombrowskiemu 84 z³p. Biesiadowskiemu Kasprowi 60 z³p. Udaj¹cym siê w drogê do
Stanis³awowa da³em pro muriatica 17 z³. Na odbicie herbu Zgromadzenia
i Jab³onowskiego 84 z³p. Poprawienie kulbaki 2 z³p. Papier na rejestry 3 z³p.
Na podró¿ do Zamocia 10 z³p. Na podró¿ do Poznania dla odebrania pieniêdzy 100 z³p. Na podró¿ do Przemyla 10 z³p. Papier na obraz Matki Boskiej
4 z³p. Buty dla Tatara bêd¹cego u nas pod stra¿¹ 3 z³p. Dop³acono do wykupu
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Waleryana Baki z Litwy, który zap³aci³ swemi przy wymianie pieniêdzy 50 z³p.
Na ja³mu¿nê wiêniom, by mogli dojæ do domu 112 z³p. Ogó³em 33.619 z³p.24.
Zorganizowane w latach 1688-1691 przez lwowski Zakon Przenajwiêtszej Trójcy redempcje zaowocowa³y powrotem do kraju szeædziesiêciu czterech osób. Analiza treci przedstawionego dokumentu wskazuje, i¿ starano
siê przede wszystkim uwalniaæ ¿o³nierzy. Byli to przewa¿nie m³odzi ludzie
pochodz¹cy z terenu ca³ej Korony, lecz najwiêcej z województw po³udniowowschodnich, g³ównie z województwa wo³yñskiego. Uwolniono te¿ spor¹ grupê
osób cywilnych, w tym kobiet i dzieci, wród których by³y nawet niemowlêta.
Wykupienie szeciomiesiêcznego Micha³a Chmielowskiego, urodzonego w wiêzieniu kamienieckim, stanowi wzruszaj¹cy przyk³ad. Z obojgiem rodziców
dziecko wróci³o do Polski.
Na uwolnienie wymienionych w dokumencie osób wydatkowano kwotê
45 411 z³p. redni koszt wykupu jednego cz³owieka wyniós³ 709,55 z³p. Autorzy oficjalnej strony internetowej Zakonu Przenajwiêtszej Trójcy w Krakowie podaj¹, i¿ ich konwent zorganizowa³ pomiêdzy 1688 a 1770 r. 18 redempcji, w wyniku których uwolniono ponad 500 jeñców25. Gdyby na wykupienie
ka¿dego z nich wydano wyliczon¹ wy¿ej redni¹ dawa³oby to ogromn¹ kwotê
354 775 z³p. Jednak¿e liczbê tê nale¿y traktowaæ jako wysoce szacunkow¹.
Nie wiemy, ile osób wykupili oo. trynitarze ponad piêciuset, ponadto nie
wiemy, ile pieniêdzy przekaza³y Turkom i Tatarom osoby, które uwolni³y
swych bliskich na w³asn¹ rêkê. Trudno dzi dok³adnie obliczyæ koszty finansowe ca³ego dobroczynnego przedsiêwziêcia, jednak¿e przytoczone liczby
 chocia¿ w wielkim przybli¿eniu  wskazuj¹, i¿ musia³o ono poch³on¹æ
ogromne sumy. Wyprowadzone za granicê rodki finansowe przyczyni³y siê
do pog³êbienia kryzysu ekonomicznego w Rzeczypospolitej, natomiast pieni¹dze uzyskane za wykupionych oraz praca tych, którzy pozostali w niewoli,
wzmocni³y potencja³ wrogiej Turcji. Przebieg tej przygnêbiaj¹cej sprawy powinien stanowiæ przyczynek do g³êbokich refleksyjnych przemyleñ oraz podjêcia stosownych badañ. Ponadto powinnimy w pamiêci narodowej zachowaæ
g³êbok¹ wdziêcznoæ Zakonowi Przenajwiêtszej Trójcy za spe³nienie niezwykle zaszczytnej misji w naszych dziejach.
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SUMMARY
One of the most troublesome inconveniences, which existed in over three hundred-year of Polish-Ottoman neighbourhood, were Tatar and Turkish captivities.
Their disgraceful activities used to arise likely during wars waged between the two
countries. As in the 17th century the Polish-Lithuanian Commonwealth was in the
state of war with the Islamic Ottoman Empire for several times, the raised question
became particularly significant. The Ottoman captivity caused tremendous depopulation as well as contributed to serious economic collapse of a vast area of southeastern part of the country. After the victory of Vienna Polish authorities decided to
invite the Holy Trinity Order for it had been known for redemption of many Christians captured by Muslims in North Africa. The monks arrived in Poland and were
settled in Lwów in 1686. In the years of 1688-1770 they organized 18 redemptions,
set free over 500 captives paying a huge ransom for Ottoman officials.
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DZIA£ALNOÆ DOBROCZYNNA ZAKONÓW
I ZGROMADZEÑ ZAKONNYCH W WILNIE
W KOÑCU XVIII I PIERWSZEJ PO£OWIE XIX WIEKU
Od pocz¹tków chrzecijañstwa udzielanie pomocy potrzebuj¹cym by³o
dowodem przynale¿noci do Kocio³a. Do koñca XVIII w. pierwszoplanow¹
rolê w organizowaniu pomocy osobom ubogim, samotnym, chorym odgrywa³
Koció³ katolicki. Wynika³o to z jego pos³annictwa i realizowania przykazania
mi³oci do bliniego oraz obowi¹zku mi³osierdzia. Intensyfikacja zorganizowanej dzia³alnoci dobroczynnej Kocio³a nast¹pi³a po soborze trydenckim.
Zobowi¹zywa³ on duchownych do zak³adania i utrzymywania szpitali1 przy
klasztorach i w parafiach, nakazywa³ biskupom dokonywanie zapisów na
cele dobroczynne oraz przeznaczanie na potrzeby ubogich czêci dochodów
z dóbr kocielnych. Dobroczynna dzia³alnoæ Kocio³a przejawia³a siê jednak
nie tylko utrzymywaniem szpitali-przytu³ków, kolektami na wsparcie ubogich czy ja³mu¿n¹. Zaczê³y powstawaæ zgromadzenia zakonne oraz bractwa
mi³osierdzia, które za g³ówny cel stawia³y sobie organizowanie pomocy dla
najbardziej potrzebuj¹cych. Powo³ano miêdzy innymi zgromadzenie bonifratrów, sióstr mi³osierdzia (szarytek), boromeuszek, kamilianów, misjonarzy
w. Wincentego a Paulo. Dzia³alnoci¹ dobroczynn¹ na ziemiach polskich
zajmowa³o siê bractwo w. Rocha (rochici), kanonicy regularni w. Ducha,
siostry mi³osierdzia, lazaryci zwani w Polsce misjonarzami, bonifratrzy. Ich
1 Szpitale do koñca XVIII w. by³y jedynymi instytucjami roztaczaj¹cymi opiekê nad ubogimi.
By³y g³ównymi instytucjami charytatywnymi, pe³ni¹cymi rolê domów schronienia dla starców,
sierot, kalek. Jednoznaczna funkcja lecznicza szpitali i ich specjalizacja dokona³a siê w II po³owie
XIX w.; szerzej: Z. Podgórska-Klawe, Od hospicjum do wspó³czesnego szpitala. Rozwój historyczny problematyki szpitalnej w Polsce do koñca XIX wieku, Wroc³aw  Warszawa  Kraków
 Gdañsk  £ód 1981, s. 2767.
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charytatywna dzia³alnoæ obejmowa³a  obok pos³ugi w szpitalach i przytu³kach  do¿ywianie ubogich, opiekê nad sierotami, organizowanie tzw. banków pobo¿nych2.
W tradycji dobroczynnoci w Wilnie do koñca XVIII w. g³ówn¹ rolê tak¿e
odgrywa³o duchowieñstwo katolickie. Z inicjatywy biskupów wileñskich zak³adano szpitale, przytu³ki dla dzieci, konwikty dla ubogiej m³odzie¿y. Funkcjonowanie i zasiêg pomocy spo³ecznej, w okresie od redniowiecza do schy³ku
XVIII w., finansowane by³o w g³ównej mierze przez prywatnych darczyñców.
W drugiej po³owie XVIII w., pomimo ¿e mi³osierdzie chrzecijañskie nadal stanowi³o g³ówn¹ motywacjê prowadzenia zak³adów dobroczynnych, pañstwo stara³o siê przej¹æ nad nimi kontrolê i dokonaæ ich reorganizacji w celu
zwiêkszenia zakresu pomocy ubogim. Punktem wyjcia dla ustanowienia
centralnych organów, zajmuj¹cych siê opiek¹ nad ubogimi, by³o powo³anie
w 1768 r. Komisji Boni Ordinis. Mia³y one obj¹æ nadzorem fundacje dobroczynne i ustanowiæ przepisy dotycz¹ce najw³aciwszego u¿ycia funduszy oraz
zorganizowaæ odpowiedni¹ administracjê zak³adów dobroczynnych3.
W 1775 r. ustanowione zosta³y pierwsze w Polsce centralne organy organizuj¹ce dobroczynnoæ publiczn¹  Komisje Szpitalne. Ustanowiono osobn¹
komisjê dla Korony i osobn¹ dla Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. By³ to
wa¿ny krok w kierunku ujednolicania opieki nad ubogimi. Jednak¿e  jak
wskazuje Zofia Podgórska-Klawe  sam projekt, jak i piêcioletnie istnienie
komisji nie przynios³o w zakresie opieki znacz¹cego prze³omu. Komisje Szpitalne, które w zamyle twórców mia³y przeprowadziæ lustracjê funduszy szpitalnych, likwidowaæ szpitale parafialne i zak³adaæ w ka¿dym województwie
szpitale generalne oraz ustanowiæ przepisy wzglêdem udzielania pomocy materialnej ubogim, pomimo dobrych intencji, nie otrzyma³y w³adzy wykonawczej4.
W 1780 r. zak³ady dobroczynne przesz³y z powrotem pod nadzór Komisji
Boni Ordinis. W 1789 r., uchwa³ami Sejmu Czteroletniego, opiekê spo³eczn¹
powierzono Komisjom Porz¹dkowym Cywilno-Wojskowym i podporz¹dkowanym im deputacjom szpitalnym ustanowionym w ka¿dym województwie, które w zasadzie nie mia³y prawie mo¿liwoci ingerencji w sprawy zarz¹dów
zak³adów, a mog³y jedynie dokonywaæ lustracji dobroczynnych funduszy5.
Komisje wezwa³y duchowieñstwo do tworzenia nowych szpitali i szczegó³owych sprawozdañ z dzia³alnoci ju¿ istniej¹cych. Wyda³y one równie¿ szczegó³owe przepisy okrelaj¹ce zasady uprawiania ¿ebraczego rzemios³a, wpro2 R. £ukaszczyk, F. Woronowski, Dobroczynne duszpasterstwo, w: Encyklopedia Katolicka,
t. 3, Lublin 1985, s. 13851389; zob. te¿: K. Górski, Zarys dziejów pomocy charytatywnej
Kocio³a, Studia Pelpliñskie 1986, s. 135201; J. Majka, Kocielna dzia³alnoæ dobroczynna
w Polsce w XIX i I po³owie XX wieku, Zeszyty Naukowe KUL 1966, nr 12, s. 117135; Charitas
i opieka spo³eczna w ideologii, ramach postêpowania i praktyce spo³ecznoci wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVIXVIII wieku, pr. zb. pod red. U. Augustyniak i A. Karpiñskiego, Warszawa 1999.
3 A. Okolski, Dobroczynnoæ publiczna w Polsce, Niwa 1878, t. 13, s. 922940; zob. te¿
K. Koralewski, Opieka spo³eczna. Dobroczynnoæ publiczna, Warszawa 1918, s. 18.
4 Z. Podgórska-Klawe, op. cit., s. 5354.
5 K. Koralewski, op. cit., s. 1819.
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wadzaj¹c specjalne paszporty, które upowa¿nia³y ubogich do otrzymywania
pomocy i mia³y na celu zapobie¿enie zjawisku zawodowego ¿ebractwa6.
W 1791 r. nadzór nad instytucjami opieki spo³ecznej wszed³ w zakres dzia³alnoci Komisji Policji Obojga Narodów. Jej dzia³ania ograniczy³y siê do oczyszczenia z ¿ebraków i w³óczêgów miast oraz rewizji przychodów szpitali i przytu³ków7. W 1808 r. zakres obowi¹zków Komisji Szpitalnej Litewskiej zosta³
powierzony Magistraturze (Izbie) Powszechnej Opieki8.
Inspiratork¹ i realizatork¹ utworzenia w Rosji sieci magistratur by³a
Katarzyna II. W wydanym w 1775 r. Statucie do zarz¹dzania guberniami
Imperium Wszechrosyjskiego powo³a³a tzw. Magistratury (Izby) Opieki Spo³ecznej, które mia³y znajdowaæ siê w ka¿dej guberni lub namiestnictwie9. Podleg³e ministerstwu policji magistratury by³y pierwszym jednolitym systemem
pañstwowej opieki spo³ecznej w Rosji. Ich zadania by³y bardzo rozleg³e: opieka
nad ubogimi, nadzór nad szko³ami ludowymi, sierociñcami, szpitalami, przytu³kami, domami dla nieuleczalnie chorych i chorych umys³owo, domami pracy
i domami poprawczymi10. W ten sposób organizacja dobroczynnoci, tradycyjnie le¿¹ca w gestii Kocio³a, mia³a ulec zewiecczeniu.Objêcie t¹ reform¹ ziem
zaboru rosyjskiego by³o kwesti¹ czasu. W Wilnie Izbê powo³ano w 1808 r.11
Ka¿da gubernia, w celu sfinansowania Izb, mia³a otrzymaæ 15 tysiêcy
rubli jednorazowo z miejscowych dochodów12. By³a to kwota niewielka.
Z tego wzglêdu Izby czerpa³y rodki na utrzymanie z innych róde³  by³y to
g³ównie zapisy testamentowe i jednorazowe ofiary darczyñców, a tak¿e op³aty
s¹dowe13. Magistratury powo³ywano tam, gdzie by³y najwiêksze potrzeby
 przepe³nione szpitale, wzrastaj¹ca liczba bezdomnych na ulicach, liczni ¿ebracy. Z zakresu kompetencji Izb Powszechnej Opieki w 1802 r. zosta³ wy³¹czony nadzór nad szkolnictwem elementarnym, poniewa¿ utworzono wówczas
Ministerstwo Owiecenia Publicznego. Magistratury kontrolowa³y fundusze
publicznych zak³adów dobroczynnych, a prócz tego, w odró¿nieniu do Komisji
Szpitalnej Litewskiej, dysponowa³y sporym bud¿etem. Dzieje Dobroczynnoci
przytaczaj¹ dane z 1816 r., w którym stan posiadania wszystkich 53 magistratur w Rosji wynosi³ prawie szesnacie milionów rubli asygnacyjnych14.
6

J. Kurczewski, Biskupstwo wileñskie, Wilno 1912, s. 540542.
O urz¹dzeniach i administracyi szpitalów i wszelkich zak³adów dobroczynnych w Polszcze i Litwie od miesi¹ca lipca 1791 do po³owy listopada 1792, Dzieje Dobroczynnoci Krajowej
i Zagranicznej [dalej DDKIZ] 1820, s. 160168 i DDKIZ 1821, s. 384400.
8 O przesz³ych Kommissyach Szpitalnych Litewskich i o teranieyszey Magistraturze Powszechney Opieki w guberni litewsko-wileñskiey, DDKIZ 1820, s. 23.
9 I. Jaworski, Zarys powszechnej historii pañstwa i prawa, Warszawa 1978, s. 223227.
Zob. te¿ V. Cronin, Katarzyna Imperatorowa Wszechrosji, Warszawa 2000, s. 181207.
10 A. Soko³ow, Rosyjska dobroczynnoæ w zwierciadle historii, prze³. A. Malinowska, Sankt
Petersburg  Warszawa 2002, s. 19.
11 Ibidem, s. 3133.
12 O przesz³ych Kommissyach..., s. 34.
13 W guberni wileñskiej magistratura pobiera³a 25 rubli asygnacyjnych od wniesienia
sprawy do s¹du apelacyjnego i 200 rubli asygnacyjnych od s¹dów guberskich, zob. ibidem, s. 5.;
A. Soko³ow, op. cit., s. 2223.
14 O przesz³ych Kommissyach Szpitalnych..., s. 2.
7
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W sk³ad ka¿dej magistratury wchodzili: gubernator cywilny jako przewodnicz¹cy, marsza³ek gubernialny, inspektor administracji medycznej oraz
od jednego do kilku cz³onków-sêdziów15. Magistraturze wileñskiej podlega³y
wszystkie szpitale i przytu³ki funkcjonuj¹ce w miecie, czyli: szpital generalny, szpital sióstr mi³osierdzia (Sawicz), szpital Dzieci¹tka Jezus, szpital bonifratrów, szpital mariawitek, szpital ¿ydowski oraz od 1817 r. lazaret dla
¿o³nierzy garnizonowych. Stan bud¿etu Izby, podany w DDKIZ za rok 1819,
wynosi³ oko³o 200 tys. rubli asygnacyjnych16.
Pomimo zmian, jakie nast¹pi³y w organizacji pomocy ubogim w dobie
porozbiorowej, polegaj¹cych na próbie stworzenia pañstwowego systemu pomocy spo³ecznej, w rzeczywistoci do po³owy XIX w. nadal pierwszoplanow¹
rolê odgrywa Koció³ katolicki. Szpitale  przytu³ki, nad którymi nadzór
mia³y instytucje pañstwowe, nadal prowadzone by³y przez zakonników.
W dziejach dobroczynnoci wileñskiej zakonnicy wielokrotnie wyró¿niali
siê powiêceniem dla potrzebuj¹cych wsparcia ubogich i chorych. Pierwsze
wzmianki na temat ich dzia³alnoci na rzecz ubogich dotycz¹ drugiej po³owy
XVI w. Szczególnym heroizmem odznaczyli siê jezuici, którzy w czasie epidemii czarnej ospy w latach 15711573 nieli pomoc zrozpaczonej ludnoci.
Pomimo i¿ wiêkszoæ ksiê¿y i zakonników opuci³a miasto, rektor jezuitów
 Stanis³aw Warszewiecki  wraz z 11 ksiê¿mi pozosta³ w miecie i udziela³
pomocy zara¿onym17. Okresy g³odu i epidemii sprzyja³y zawi¹zywaniu siê
bractw. Podczas epidemii w roku 1624 w Wilnie utworzono bractwo w. Nikodema, które zajmowa³o siê opatrywaniem chorych i grzebaniem zmar³ych. Do
bractwa wstêpowa³y osoby z ró¿nych warstw spo³ecznych, wieccy i duchowni. Wyj¹tkowe powiêcenie wykaza³ zrzeszony w bractwie ksi¹dz Petri, który
sam pogrzeba³ 300 osób i zmar³ z wycieñczenia18.
Pierwsz¹ wzmiank¹, dotycz¹c¹ zorganizowanej pomocy ubogim w Wilnie,
jest informacja o ufundowaniu w 1514 r. szpitala w. Hioba, zwanego póniej
szpitalem Marii Magdaleny. Szpital-przytu³ek zosta³ za³o¿ony u wylotu ulicy
Biskupiej na Plac Katedralny przez pra³ata kapitu³y wileñskiej i doktora
medycyny  Marcina z Dusznik (Dusznickiego). Przeznaczony by³ na dziesiêciu  dwunastu ubogich19. W czasie po¿aru w 1748 r. sp³on¹³, a niewielki
fundusz szpitala wcielono w 1799 r. do Szpitala Generalnego w. Jakuba20.
Nie odnajdujemy ¿adnych informacji na temat pos³ugi chorym w szpitalu.
Szpital, którego administrowaniem przez pewien okres zajmowali siê
dominikanie, to za³o¿ony w 1536 r. szpital w. Trójcy przy kociele w. Ducha
15 Wiadomoci statystyczne o stanie Izb Powszechnej Opieki w roku 1811 i 1812, DDKIZ
1824, t. 6, s. 167172.
16 O przesz³ych Kommissyach Szpitalnych..., s. 4.
17 W. Zahorski, Z dziejów dobroczynnoci wileñskiej, w: Znad Wilii i Niemna. Pamiêci
Adama Mickiewicza i Tomasz Zana w 50 rocznicê ich zgonu, Wilno 1906, s. 6970.
18 Ibidem, s. 70.
19 J. Kurczewski, S³udzy Mi³osierdzia Chrystusowego. Kartka z dziejów dobroczynnoci
w Wilnie, w: Znad Wilii i Niemna..., s. 554.
20 Idem, Biskupstwo..., s. 357.
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(przemianowanym w po³owie XVII w. na koció³ w. Trójcy). Inicjatywa za³o¿enia szpitala-przytu³ku wysz³a od tronu  Zygmunt Stary powierzy³ jego
budowê horodniczemu zamku wileñskiego  Ulrykowi Hozjuszowi. Finansowanie szpitala mia³o pochodziæ z op³at przewozowych przez most na Wilii
oraz dobrowolnych zapisów. Dominikanie do 1552 r. pe³nili funkcjê nadzorcz¹
nad ubogimi w szpitalu; do nich równie¿ nale¿a³a pos³uga religijna, jednak
magistrat wileñski zrezygnowa³ z us³ug zakonu21.
Na pocz¹tku XVII w. przy kociele w. Stefana za³o¿ono szpital w. £azarza. Prawdopodobnie nazwa szpitala zwi¹zana jest z dzia³alnoci¹ bractwa
w. £azarza, o którego istnieniu w Wilnie zachowa³y siê szcz¹tkowe informacje; dzia³a³o ono najprawdopodobniej przy kociele w. Stefana. Inicjatorem
bractwa £azarza w Krakowie by³ Piotr Skarga. Bractwo zosta³o tam powo³ane w 1592 r. w zwi¹zku z epidemi¹, która przyczyni³a siê do szybkiego
wzrostu ¿ebractwa. Celem bractwa by³o roztaczanie nadzoru nad ubogimi,
kontrola ¿ebraków, udzielanie pomocy chorym. W Krakowie do zadañ bractwa nale¿a³a weryfikacja ubogich, których podzielono na chorych  odsy³anych do szpitali, oraz zdrowych, których przypisano do kocio³ów, pod którymi mogli domagaæ siê ja³mu¿ny. Bractwo rokrocznie rozdziela³o pomiêdzy
ubogich odzie¿ i obuwie; dba³o równie¿ o ich pochówek22. Byæ mo¿e funkcjonowanie bractwa w Wilnie zwi¹zane by³o równie¿ z postaci¹ Piotra Skargi.
Za za³o¿yciela szpitala uchodzi ksi¹dz Szymon Wysocki. Prawdopodobnie
zbudowano go na miejscu przytu³ku ufundowanego przez pañstwa Wierzbickich, o czym w reskrypcie z 1612 r., potwierdzaj¹cym za³o¿enie szpitala,
wspomina biskup Benedykt Wojna. Zgodnie z wol¹ fundatorów  rodziny
Wierzbickich zarz¹d szpitala nale¿a³ do wileñskiego magistratu, za nadzór
nad nim sprawowali wileñscy biskupi. Zaniedbania magistratu doprowadzi³y
w XVII w. do upadku szpitala. Trudno na podstawie posiadanych informacji
oceniæ rolê bractwa w. £azarza w funkcjonowaniu szpitala. Byæ mo¿e bractwo udziela³o pos³ugi ubogim przebywaj¹cym w zak³adzie. Podupad³y fundusz i zniszczony budynek szpitalny zosta³ wsparty przez biskupa Micha³a
Zieñkowicza, który przekaza³ 25 tys. z³otych na utrzymanie neofitów i konwertytów. W 1746 r. biskup wyda³ pozwolenie za³o¿enia przy szpitalu klasztoru dla zgromadzenia sióstr mariawitek23, które oko³o 1752 r. za³o¿y³y tu
21 Wiadomoæ historyczna o za³o¿eniu i funduszach dawnego szpitala w. Trójcy w Wilnie,
DDKIZ 1820, s. 243251; Dok³adnieysze szczegó³y historyczne o dawnym szpitalu w. Trójcy,
tudzie¿ o mocie na Wilii, DDKIZ 1823, t. 1, s. 161180.
22 J. Tazbir, Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, Warszawa 1983, s. 196197.
23 Mariawitki, czyli zgromadzenie sióstr Mariae Vitae, powo³ane w Wilnie przez ksiêdza
Józefa Stefana Turczynowicza, plebana kocio³a w. Stefana, który powiêci³ siê nawracaniu
¯ydów na katolicyzm. Kongregacja spotka³a siê z ch³odnym przyjêciem w rodowiskach ¿ydowskich, a tak¿e poród czêci duchowieñstwa katolickiego, czego skutkiem by³o skasowanie zgromadzenia. Kongregacjê przywrócono na Litwie, po interwencji u papie¿a Klemensa IV w 1770 r.;
zob. Krótka historia Sióstr Mariae Vitae napisana przez jedn¹ Mariawitkê, DDKIZ 1820,
s. 1833. O ich dzia³alnoci dobroczynnej i edukacyjnej w Wilnie informuje W³adys³aw Zahorski,
op. cit., s. 74.
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ochronkê dla neofitek i szko³ê dla dziewcz¹t. Od chwili wprowadzenia mariawitek szpital zacz¹³ zmieniaæ charakter. Siostry otacza³y opiek¹ przede
wszystkim przechodz¹ce na katolicyzm ubogie ¯ydówki. Ostatecznie w 1786 r.
mariawitki przejê³y szpital z funduszami bractwa w. £azarza, zwany od tego
czasu szpitalem mariawitek24. Szpital w XIX w. stanowi³ przytu³ek dla sierot
p³ci ¿eñskiej, wywodz¹cych siê z rodzin szlacheckich lub pochodzenia ¿ydowskiego, których matki przesz³y na wiarê katolick¹. W ci¹gu XIX w. rós³
w nim procent dzieci szlachetnie urodzonych. Siostry mariawitki prowadzi³y
szko³ê dla dziewcz¹t i stara³y siê o jak najlepsze wychowanie dla swoich
podopiecznych. Nale¿a³ on do mniejszych tego typu zak³adów w Wilnie. Kapita³y zak³adu by³y niewielkie, dawa³y oko³o 1500 rubli srebrnych [dalej: rbs.]
rocznego dochodu. W 1803 r. szpital zosta³ wsparty przez cara, który przeznaczy³ na jego utrzymanie oko³o 498 rbs. rocznie25. By³a to kwota niewielka, lecz dziêki niej zak³ad móg³ siê utrzymaæ, poniewa¿ kwota ta relatywnie
stanowi³a 1/3 jego ca³ego dochodu. Dla przyk³adu w 1806 r. ca³e zyski szpitala wynios³y 1404 rbs.26 Raporty szpitala mariawitek informuj¹, ¿e rednia
liczba utrzymywanych sierot wynosi³a 5060. Nad ich wychowaniem i edukacj¹ pieczê sprawowa³o 67 sióstr27.
Szpital przetrwa³ do 1864 r., kiedy to jego fundusze zosta³y w³¹czone do
Rady Opiekuñczej, a w murach zak³adu utworzono wiêzienie dla kobiet28.
Kolejny przytu³ek dla ubogich by³ dzie³em jezuitów, którzy w 1625 r.
przy kociele w. Józefa i Nikodema za Ostr¹ Bram¹ za³o¿yli szpital i bractwo (funkcjonuj¹ce pod t¹ sam¹ nazw¹  w. Józefa i Nikodema, uczniów
Chrystusowych), które za g³ówny cel postawi³o sobie opiekê nad ubogimi
chorymi i grzebanie zmar³ych29. 17 marca 1631 r. Zygmunt III Waza nada³
szpitalowi przywilej, a wielu znakomitych obywateli z³o¿y³o na jego dzia³alnoæ znaczne fundusze. Niestety, szpital w 1800 r. sp³on¹³, a jego fundusze
zasili³y szpital w. Jakuba30. W 1695 r. rodzina Platerów ufundowa³a niewielki szpital przy kociele ksiê¿y misjonarzy. Akt fundacyjny przewidywa³
utrzymywanie w nim 12 ubogich, jednak¿e z uwagi na zredukowanie funduszu w wyniku procesów liczbê miejsc zmniejszono do 631. O dalszych losach
24

Ibidem, s. 368.
Naznaczenie z Gabinetu Monarszego coroczney p³aty na fundusz Sióstr Mariawitek
w Wilnie, DDKIZ 1820, s. 298299.
26 J. Doroszko, op. cit., s. 296.
27 Litewskie Pañstwowe Archiwum Historyczne [dalej LPAH], Z. 390, nr inw. 3, t. 7,
Zarz¹d Wileñskiej Opieki Spo³ecznej, k. 23, 65, 132.
28 J. Kurczewski, Biskupstwo..., s. 358.
29 O szpitalu informuje równie¿ Adam Adamowicz  zob: Biblioteka Litewskiej Akademii
Nauk w Wilnie [dalej BLAN], syg. L-19/360, Praktyczne postrze¿enia niektórych lekarzy zebrane
przez A. Adamowicza, s. 171.
30 W Staro¿ytnociach polskich b³êdnie podana jest informacja o znajduj¹cym siê przy
szpitalu bractwie w. £azarza, które funkcjonowa³o przy kociele w. Stefana; zob. Wilno,
w: Staro¿ytnoci polskie, t. 2, Poznañ 1852, s. 702.
31 J. Kurczewski, Biskupstwo..., s. 367.
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szpitala-przytu³ku nie odnajdujemy ¿adnych informacji. W drugiej po³owie
XIX w. w miejscu szpitala funkcjonowa³ przytu³ek pod zarz¹dem towarzystwa za³o¿onego przez Katarzynê Potapow, zwanego Dobroczynn¹ Kopiejk¹32.
Nêkaj¹ca Wielkie Ksiêstwo Litewskie epidemia d¿umy by³a bezporedni¹
przyczyn¹ za³o¿enia kolejnego szpitala-przytu³ku w Wilnie, znanego pod nazw¹ szpitala rochitów. Fundatorem szpitala pod wezwaniem w. Rocha by³
Jan Jar³owicz, który w 1705 r. przywdzia³ habit franciszkañski i wykupuj¹c
w Wilnie dwa place na podzamczu, za³o¿y³ na nich szpital i kaplicê dla
ubogich. Szpital i przytu³ek przeznaczony dla nêdzarzy walaj¹cych siê pod
murami miasta zosta³ utworzony w porozumieniu z biskupem Kazimierzem
Brzostowskim. Szpital-przytu³ek prowadzili franciszkanie z wielkim powiêceniem. Otaczali opiek¹ nêdzarzy, których przybywa³o, szczególnie w okresie
g³odu z 1709 r. i epidemii d¿umy z lat 17101711. W czasie epidemii, która
zdziesi¹tkowa³a miasto, wszyscy zakonnicy, udzielaj¹cy pomocy chorym,
zmarli33. Wówczas biskup Brzostowski w 1713 r. na probê ksiêdza Karola
Lutkiewicza, za³o¿y³ Wspólnotê Braci Mi³osierdzia od w. Rocha  tzw. zakon
rochitów, których g³ównym zadaniem by³o ubogich chorych, sposobu mniemaj¹cych, pod murem le¿¹cych, do swego szpitala zabieraæ, onych opatrywaæ,
leczyæ, umar³ych, nawet na ulicach znalezionych, w³asnym kosztem grzebaæ34.
Nowy zakon otrzyma³ od biskupa w 1715 r. koció³ w. Stefana i znajduj¹cy
siê przy nim szpital35.
Szpital w. Rocha na podzamczu uleg³ zniszczeniu w czasie po¿aru
w 1748 r. Zosta³ jednak odbudowany, a jego fundusze powiêkszono. Pomimo
ograniczeñ co do liczby miejsc dla ubogich chorych, któr¹ ustalono na 40,
szpital przyjmowa³ znacznie wiêcej chorych. wiadczy o tym przytoczony
przez Kurczewskiego raport z 1790 r., który mówi o znajduj¹cych siê w nim
64 chorych i 27 sierotach. W latach 80. XVIII w. w zak³adzie pos³ugiwa³o
siedmiu braci rochitów. Mieli oni do pomocy dwóch felczerów i personel pomocniczy: kucharki, praczki itp. Sieroty trafiaj¹ce do zak³adu przekazywano do
wykarmienia op³acanym z funduszu mamkom. Rochici sami leczyli pacjentów, prowadzili te¿ w³asn¹ aptekê, na któr¹ wydawano przesz³o 2000 z³ rocznie36. Wizytacja szpitala z 1790 r. pokaza³a jednak wiele nadu¿yæ, do jakich
dosz³o w zak³adzie. Obok przeludnienia, trudnych warunków sanitarnych,
niedostatecznej opieki nad chorymi, wizytacja pokaza³a, ¿e do zak³adu nie
przyjmowano ju¿ ubogich chorych, lecz osoby z rekomendacji w³adz i zamo¿nych mieszkañców Wilna  lokajów, woniców itd. Przytu³ek straci³ wiêc
swoj¹ podstawow¹ funkcjê opieki nad najubo¿szymi. W zwi¹zku z tym in32

Zob. A. H. Kirkor, Przewodnik historyczny po Wilnie, Wilno 1880.
J. Kurczewski, S³udzy mi³osierdzia..., s. 57.
34 Cyt. za: W. Zahorski, Pierwsze szpitale wileñskie, Pamiêtnik Wileñskiego Towarzystwa
Lekarskiego 1925, z. 2, s. 69.
35 J. Kurczewski, Biskupstwo..., s. 360.
36 W. Zahorski, Pierwsze szpitale..., s. 70.
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spektor lekarski Eliasz Einholm i gubernator cywilny Fryzel rozpoczêli starania o jego zamkniêcie. W 1796 r. genera³-gubernator Niko³aj Repnin wyda³
postanowienie o likwidacji szpitala. W 1799 r. fundusze szpitala w. Rocha
zosta³y w³¹czone do szpitala generalnego37.
W 1640 r. przy kociele w. Anny powo³ano do ¿ycia bractwo w. Marcina,
które za g³ówny cel stawia³o sobie wpajanie m³odzie¿y nauki chrzecijañskiej, opiekê nad nawróconymi z protestantyzmu oraz opiekê nad ubogimi
cudzoziemcami. Bractwo za³o¿y³o przytu³ek, w którym pomoc mogli znaleæ
chorzy oraz potrzebuj¹cy obcokrajowcy. Szpital-przytu³ek znajdowa³ siê
w kamienicy przy ulicy Niemieckiej. W 1703 r. fundusz szpitalny przejêli
jezuici, a po ich kasacie przeszed³ on pod nadzór Komisji Edukacyjnej. Wówczas bractwo przeniesiono ponownie do kocio³a w. Anny (1798)38. Prawdopodobnie szpital wówczas przesta³ istnieæ. Bractwo utrzyma³o siê do 1812 r.,
kiedy podczas przemarszu wojsk napoleoñskich koció³ w. Anny uleg³ spustoszeniu.
Najwiêksze zas³ugi, poród zgromadzeñ funkcjonuj¹cych w Wilnie,
w zakresie niesienia pomocy ubogim chorym po³o¿y³o zgromadzenie sióstr
mi³osierdzia w. Wincentego a Paulo (szarytki). Biskup smoleñski Bogus³aw
Gosiewski, który w 1744 r. ufundowa³ szpital dla ubogich chorych na ulicy
Sawicz, przekaza³ na ten cel swój pa³ac wraz z przylegaj¹cymi placami
i kamienicami oraz sto tysiêcy z³otych, za w dokumencie fundacyjnym nadzór nad funduszem i szpitalem powierzy³ zgromadzeniu ksiê¿y misjonarzy.
Opiekê nad ubogimi w szpitalu objê³y siostry mi³osierdzia39. Ju¿ w 1748 r.,
podczas po¿aru miasta, szpital uleg³ prawie ca³kowitemu zniszczeniu. Dziêki
przedsiêbiorczoci superiora ksiê¿y misjonarzy w Wilnie, Tykwiñskiego, szpital odbudowano, w 1756 r. liczba przyjêtych chorych przekroczy³a setkê,
a w latach 70. XVIII w. szpital móg³ przyj¹æ ponad 200 pacjentów. Powiêkszaj¹ siê wówczas fundusze szpitalne dziêki hojnym darowiznom m.in. Józefa
Dowoyno-So³³ohuba, Jadwigi Ogiñskiej, Micha³a Pocieja i innych40. By³ to
jeden z najwiêkszych wileñskich szpitali w XVIII w.41
Szpital w okresie dzia³alnoci Komisji Szpitalnej mia³ pozycjê uprzywilejowan¹ poród innych tego typu instytucji, dziêki wstawiennictwu superiora
ksiê¿y misjonarzy, bêd¹cego dyrektorem szpitala sióstr mi³osierdzia  ksiêdza Andrzeja Pohla, który by³ czynnym cz³onkiem Komisji. Dziêki jego protekcji w 1795 r. szpital  obok sta³ych dochodów z fundowanych maj¹tków 
otrzyma³ dodatkowe ród³o wp³ywów w postaci op³at od zabaw publicznych
i przedstawieñ teatralnych. Stanowi³y one powa¿n¹ czêæ bud¿etu szpitala
i dziêki temu liczba przyjmowanych chorych i ubogich zaczê³a rosn¹æ; w po³owie
37 Ibidem, s. 7072; Jan Kurczewski podaje, ¿e fundusze szpitalne zosta³y w³¹czone do
szpitala w. Stefana, zob. Biskupstwo..., s. 362.
38 Ibidem, s. 363364.
39 S. Rosiak, Prowincja litewska Sióstr Mi³osierdzia, Wilno 1933, s. 199.
40 Ibidem, s. 205206.
41 J. Kurczewski, Biskupstwo..., s. 360361.
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1800 r. wynios³a 158 osób42. W 1803 r. siostry mi³osierdzia otrzyma³y nadanie starostwa miêdzyrzeckiego i ¿osielskiego43, dziêki czemu sytuacja finansowa szpitala Sawicz polepszy³a siê, a liczba przyjmowanych chorych zaczê³a
rokrocznie wzrastaæ. W 1807 r. w szpitalu udzielono pomocy ponad dwu
tysi¹com osób. rednia liczba osób przebywaj¹cych w szpitalu jednorazowo
waha³a siê od 200 do 250. By³o to ponad dwa razy wiêcej ni¿ formalnie
pozwala³y fundusze44.
Dochody tego zak³adu w pierwszym dwudziestoleciu XIX w. plasowa³y
siê na poziomie 79 tysiêcy rbs. rocznie. Pomimo nowych ofiar, czynionych na
ten zak³ad, jego dochody nie wzrasta³y jednak gwa³townie45. W celu obni¿enia kosztów wy¿ywienia pensjonariuszy siostry za³o¿y³y ogrody na obrze¿ach
miasta, które dostarcza³y warzyw kuchni szpitalnej46.
Liczba sióstr prowadz¹cych szpital waha³a siê od 11 do 1747. Zatrudniano kilkudziesiêcioosobowy personel pomocniczy oraz jednego chirurga. Szpital ten by³ uwa¿any za jeden z lepiej prowadzonych tego typu zak³adów
w miecie i zosta³ upatrzony na miejsce utworzenia kliniki Uniwersytetu
Wileñskiego. W pochlebnych s³owach na temat opieki sióstr mi³osierdzia
w szpitalu Sawicz wyra¿a³ siê Aleksander Fredro, który trafi³ tam zim¹
1812 r.48 Józef Frank, który miewa³ w nim wyk³ady kliniczne dla studentów
medycyny, o warunkach higienicznych utrzymywanych w zak³adzie wypowiada³ siê niezbyt pochlebnie: Zdarza³o siê, ¿e na jednym ³ó¿ku le¿a³o dwóch
chorych, a niekiedy po prostu umieszczano ich na pod³odze, któr¹ posypywano piaskiem, aby ukryæ brudy. £ó¿ek by³o ma³o i nie posiada³y one tablic dla
wpisywania nazwiska chorego i rodzaju choroby. Powietrze w salach by³o
zara¿one, poniewa¿ nie mia³y one wentylatorów, otwieranie za okien by³o
niemo¿liwe z powodu zimna49. Prawdopodobnie wp³yw na tak krytyczn¹
ocenê mia³a jego niechêæ do zgromadzenia sióstr mi³osierdzia i osobisty zatarg z prze³o¿on¹ szpitala. Ostatecznie w 1831 r. w szpitalu fundacji Gosiewskiego zaczê³y funkcjonowaæ podleg³e uniwersytetowi kliniki wewnêtrzna
i chirurgiczna, które  zdaniem Stefana Rosiaka  przynosi³y szpitalowi
jedynie straty i stanowi³y jawny wyzysk dla prowadz¹cych szpital i kliniki
42

S. Rosiak, op. cit., s. 206207.
Uposa¿enie sióstr mi³osierdzia w starostwa wymaga³o zgody w³adz rosyjskich. W 1803 r.
(7 stycznia) zosta³ wydany reskrypt, zgodnie z którym czwarta czêæ dochodów ze starostwa
miêdzyrzeckiego mia³a zasilaæ szpital fundacji Gosiewskiego, dochody ze starostwa ¿osielskiego
zosta³y przeznaczone na szpital Dzieci¹tka Jezus. Zob. Nadanie Starostw Miêdzyrzeckiego
i ¯osielskiego dla szpitalów Sióstr Mi³osierdzia w Wilnie, DDKIZ 1820, s. 297298.
44 LPAH, Z. 390, nr inw. 3, t. 7, Zarz¹d Wileñskiej Opieki Spo³ecznej, k. 41 i 62.
45 Do najwiêkszych ofiarodawców w pierwszych latach XIX w. nale¿eli: Micha³ Ogiñski
(1500 rbs.), Ignacy Dunin-lepæ (3000 rbs.), Ludwik i Helena Siestrzancewiczowie (150 000 z³
i dwa folwarki-Kuna i Purnuszki).
46 S. Rosiak, op. cit., s. 209.
47 Nazwiska sióstr podaje Stefan Rosiak, ibidem, s. 212213.
48 A. Fredro, op. cit., s. 6970.
49 J. Frank, op. cit., t. 1, s. 9395.
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sióstr50. W 1842 r., jak w wypadku wiêkszoci zak³adów dobroczynnych
utrzymywanych przez kler katolicki, zabrano szpitalowi zapisane mu dobra
ziemskie i gotówkowe, a nadzór nad nim przejê³a w³adza pañstwowa51.
Kolejnym szpitalem pod nadzorem sióstr mi³osierdzia by³ za³o¿ony
w 1787 r. z inspiracji generalnego wizytatora ksiê¿y misjonarzy i sióstr mi³osierdzia, Andrzeja Pohla, i dziêki funduszom Jadwigi z Za³uskich Ogiñskiej
szpital Dzieci¹tka Jezus52. By³ to pierwszy zak³ad w Wilnie przeznaczony
wy³¹cznie dla dzieci. Ogiñska ju¿ wczeniej pragnê³a obj¹æ opiek¹ osierocone
dzieci, ofiarowuj¹c 100 tysiêcy z³otych na szpital Sawicz53.
Sieroty dot¹d umieszczano wraz z doros³ymi w innych szpitalach wileñskich. Jadwiga Ogiñska zamierza³a stworzyæ szpital na wzór powo³anego
w Warszawie Szpitala Dzieci¹tka Jezus, w którym zapewniono by osieroconym dzieciom odpowiedni¹ opiekê, wychowanie i szansê na podjêcie pracy.
W realizacji projektu wspiera³ j¹ superior ksiê¿y misjonarzy Andrzej Pohl.
Budowa szpitala, rozpoczêta lipcu 1787 r., trwa³a do 1791 r. Uroczystoæ
otwarcia szpitala mia³a miejsce 17 padziernika 1791 r.54 Opiekê nad wychowankami szpitala sprawowa³y siostry mi³osierdzia. Zak³ad znalaz³ wielu hojnych dobroczyñców, dziêki czemu jego fundusz stale siê powiêksza³.
W chwili otwarcia znalaz³o tam miejsce sto sierot. Dodatkowe wsparcie finansowe szpitala stanowi³y ustalone w 1797 r. op³aty z zabaw publicznych
i przedstawieñ teatralnych. W 1798 r. kawalerowie orderu w. Stanis³awa,
mieszkaj¹cy na Litwie, zostali zobowi¹zani do corocznej op³aty w wysokoci
80 z³otych polskich na rzecz szpitala55.
W pierwszych dekadach XIX w., gdy na skutek wojen i epidemii z roku
na rok ros³a liczba porzuconych i osieroconych dzieci, zak³ad zyskiwa³ na
popularnoci. Przyjmowa³ on dzieci porzucone na ulicach lub przys³ane przez
policjê, dzieci wiêniów lub zes³añców, potomstwo matek dotkniêtych chorob¹
i przebywaj¹cych w szpitalach lub niebêd¹cych w stanie zapewniæ niemowlêtom wy¿ywienia56.
W szpitalu jednorazowo przebywa³o od 150 do 300 dzieci, g³ównie dziewczynek. Wiêkszoæ pensjonariuszy zak³adu stanowi³y dzieci porzucone w kocio³ach, pod krzy¿em na Zarzeczu, przerzucane przez mury szpitala. Utrzymanie w szpitalu znajdowa³y równie¿ dzieci osierocone  raport Komisji
Szpitalnej z 1803 r. informowa³ o przebywaj¹cych w zak³adzie sierotach po50

S. Rosiak, op. cit., s. 217218.
Ibidem, s. 221.
52 Za³o¿ono go za bram¹ Subocz, st¹d te¿ popularnie nazywano go szpitalem Subocz lub
domem podrzutków.
53 S. Rosiak, op. cit., s. 227; idem, Zak³ad Dzieci¹tka Jezus w Wilnie, Wilno 1934, s. 124;
zob. te¿ BLAN, syg. L-19/1313, Pami¹tka ¿ycia [...] Andrzeja Pohla, Wilno 1821, s. 1314.
54 Otwarcie Szpitala Dzieci¹tka Jezus w Wilnie, DDKIZ 1821, s. 399400.
55 S. Rosiak, Prowincja..., s. 232.
56 J. Moszczyñski, op. cit., s. 181.
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chodzenia szlacheckiego i mieszczañskiego57. miertelnoæ w szpitalu by³a
bardzo du¿a: 2030%58. Wynika³o to g³ównie z faktu, ¿e trafiaj¹ce do szpitala
niemowlêta by³y na skraju wyczerpania fizycznego.
Niemowlêta przebywa³y pod opiek¹ mamek, karmi¹cych po dwoje dzieci
i otrzymuj¹cych za to odzie¿, wy¿ywienie oraz 7,5 rbs. rocznie. Najdro¿sze
by³o w³anie utrzymanie niemowl¹t  72 rbs. rocznie. Dzieci starsze da³o siê
wy¿ywiæ i ubraæ za 30 rbs. rocznie. Wychowanków chêtnie oddawano do
obcych rodzin. Je¿eli zainteresowanych przyjêciem dziecka nie znaleziono,
starano siê o podstawowe wykszta³cenie dla podopiecznych i w miarê mo¿liwoci nauczenie zawodu. Dzieci by³y utrzymywane w domu do 14 roku ¿ycia.
W szpitalu funkcjonowa³a szko³a. Siostry mi³osierdzia uczy³y dziewczynki
g³ównie czytania, pisania, haftów, uprawy ogrodu. Ch³opcy mieli wynajêtego
nauczyciela. Starsi ch³opcy uczêszczali do szko³y ksiê¿y misjonarzy59.
rednie dochody szpitala w pierwszych dekadach XIX w. wynosi³y 89
tys. rbs. Opiekê nad dzieæmi sprawowa³o 1011 sióstr. Nadzór medyczny nad
wychowankami nale¿a³ do jednego lekarza. Dodatkowo zatrudniano kilkanacie mamek oraz niañki do opieki nad niemowlêtami60.
W 1809 r. Magistratura Powszechnej Opieki, w celu ograniczenia liczby
dzieci w zak³adzie Dzieci¹tka Jezus, zaproponowa³a, by ch³opców powy¿ej
szóstego roku ¿ycia oddawaæ do rz¹dowych zak³adów wojskowych, a dziewczynki oddawaæ na wychowanie do obywateli ziemskich, a tak¿e nie przyjmowaæ dzieci, których jedno z rodziców ¿yje61. Ze sprawozdania z wizytacji
zak³adu w 1828 r. dowiadujemy siê o panuj¹cych w nim warunkach. Siostry
skar¿y³y siê na brak mamek, co przyczynia³o siê do wysokiej liczby zgonów
niemowl¹t. Niemowlêta mia³y osobn¹ salê, dziewczynki powy¿ej 6. roku ¿ycia
zajmowa³y trzy sale, ch³opcy jedn¹. Nad 249 dzieæmi opiekê sprawowa³o
9 sióstr, a na 110 niemowl¹t przypada³o tylko 26 mamek. Najciê¿szy okres
dla szpitala nast¹pi³ w okresie represji polistopadowych, gdy ofiarnoæ ludzi
mala³a, a liczba sierot ros³a. W 1842 r. rz¹d pozbawi³ siostry wszystkich
maj¹tków. Rada Opiekuñcza wprowadzi³a zarz¹d nad szpitalem, ustali³a kuratora i liczbê dzieci  maksymalnie 80 niemowl¹t, 20 ch³opców i 20 dziewczynek. Aby dziecko mog³o trafiæ do zak³adu, musia³o przejæ biurokratyczn¹
drogê (policja, Rada Opiekuñcza). Pomimo tego siostry nadal przyjmowa³y do
domu dzieci aresztowanych, w³óczêgów, ubogich. Wówczas w³adze ustali³y
op³atê za ka¿de ponadliczbowe dziecko w wysokoci 2 rbs. miesiêcznie.
W latach 50. XIX w. siostry utrzymywa³y nawet ponad 800 dzieci62.
57

S. Rosiak, Prowincja..., s. 233.
W 1806 r. z 408 dzieci, które znalaz³y schronienie w szpitalu, 82 zmar³o; zob. J. Doroszko,
op. cit., s. 295.
59 S. Rosiak, Prowincja..., s. 233234.
60 LPAH, Z. 390, nr inw. 3, t. 7, Zarz¹d Wileñskiej Opieki Spo³ecznej, k. 2526 i 63;
J. Doroszko, op. cit., s. 295297.
61 S. Rosiak, Prowincja..., s. 236.
62 Idem, Zak³ad..., s. 1517.
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Najwiêkszy wileñski szpital  szpital generalny pod wezwaniem w. Jakuba, za³o¿ony w 1799 r. na przedmieciu £ukiszki  zosta³ równie¿ w 1808 r.
powierzony administracji sióstr mi³osierdzia. Do tej pory kierownictwo nad
nim z ramienia Komisji Szpitalnej sprawowa³ zakon dominikanów. Wed³ug
rejestrów szpitalnych z lat 18051806 wiêkszoæ pacjentów szpitala stanowi³y osoby starsze  w roku 1805 szpital mia³ na utrzymaniu 160 starców,
a w 1806  a¿ 259. Wiêkszoæ pacjentów by³y to osoby cierpi¹ce na choroby
weneryczne. rednia liczba pacjentów jednorazowo wynosi³a oko³o 300 osób.
Obok chorych i niedo³ê¿nych w szpitalu przebywa³o na sta³e 33 wiêniów.
Personel medyczny sk³ada³ siê z jednego lekarza i trzech chirurgów. Do
nadzoru nad chorymi zatrudniano w sumie 2829 osób. Dochód roczny szpitala wynosi³ 1116 tys. rbs.63
W 1808 r. funkcja naczelnego lekarza w szpitalu powierzona zosta³a
profesorowi Augustowi Bécu, który opracowa³ plan jego reorganizacji64. Polega³a ona przede wszystkim na usuniêciu z niego wiêniów i utworzeniu
osobnych oddzia³ów dla chorych wenerycznie i po³o¿nic. Plany reorganizacji
daj¹ niepochlebny obraz szpitala przed 1808 r.65
Budynki szpitalne, dawniej nale¿¹ce do klasztoru dominikanów, poddano
remontom oraz przebudowie, poniewa¿ wiêkszoæ nie spe³nia³a podstawowych wymogów medycznych. Magistratura ustali³a limity miejsc w szpitalu
 od 1808 r. mo¿na by³o przyj¹æ bezp³atnie na fundusz szpitalny 115 osób
i 30 osób za op³at¹66. Liczba pensjonariuszy szpitala by³a jednak znacznie
wy¿sza  w 1809 r. w szpitalu utrzymywano od 250 do 300 osób, czyli prawie
dwa razy wiêcej, ni¿ przewidywa³y przepisy67. Dochody szpitala by³y za
znacznie ni¿sze, ni¿ przewidywano. Ze sta³ych róde³, jak okreli³a magistratura, szpital mia³ otrzymywaæ 11 898 rbs. W rzeczywistoci dochody szpitala
w latach 18081812 plasowa³y siê w granicach 56 tysiêcy rbs. rocznie68.
Pos³uga chorym by³a pe³niona przez osiem sióstr mi³osierdzia. Sprawy
religijne pozostawiono w gestii zakonu dominikanów, który mia³ obowi¹zek
bezp³atnego grzebania zmar³ych pacjentów szpitala na swoim cmentarzu.
Dodatkowo zatrudniano personel pomocniczy. Fachowa opieka medyczna powierzona zosta³a lekarzowi naczelnemu szpitala oraz jednemu chirurgowi69.
63 BLAN, rkps. F 151 1844, Wiadomoæ o liczbie chorych, niedo³êgów, ¿ebraków, dzieci,
sierot, osób do dozoru gospodarstwa i pos³ugi u¿ytych, o dochodach i wydatkach szpitalów
wileñskich, w ci¹gu roku 1805 z rejestrów tych¿e szpitalów wyjêta, k. 12; J. Doroszko, Wiadomoæ o liczbie chorych, niedo³êgów, ¿ebraków, dzieci i sierot, osób do dozoru gospodarstwa
i pos³ugi u¿ytych, [...]. Z rejestrów tych¿e szpitalów wyjêta, DDKIZ 1820, s. 286288 i 291293.
64 S. Rosiak, Prowincja..., s. 253.
65 Ibidem, s. 253254.
66 Na funduszu bezp³atnym mo¿na by³o umieciæ 50 osób cierpi¹cych na choroby weneryczne, 10 po³o¿nic, 5 osób chorych umys³owo, 50 starców. P³atne miejsca przeznaczone by³y dla
20 chorych wenerycznie, 5 po³o¿nic i 5 chorych umys³owo, zob. ibidem, s. 255.
67 LPAH, Z. 390, nr inw. 3, t. 7, Zarz¹d Wileñskiej Opieki Spo³ecznej, k. 39.
68 Ibidem, k. 39, 61, 126.
69 W 1809 r. na stanowisku chirurga zatrudniono doktora Szlegela, po nim miejsce zaj¹³
Bigulski; zob: S. Rosiak, Prowincja..., s. 255257.
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Jak wynika z powy¿szych danych, opieka nad chorymi nie by³a wystarczaj¹ca. Dwóch lekarzy medycyny na 300 pacjentów to bardzo niewiele. Szpital
generalny do po³owy XIX w. nadal pe³ni³ rolê przytu³ku, o czym wiadcz¹
chocia¿by liczby pensjonariuszy  ponad po³owê stanowi³y osoby w podesz³ym wieku i inwalidzi.
Zgromadzeniu sióstr mi³osierdzia zosta³a tak¿e powierzona opieka nad
pensjonariuszami domu Wileñskiego Towarzystwa Dobroczynnoci. Do 1840 r.
ubogim i chorym w tej placówce pos³ugiwa³y mariawitki. Dowiadczenia szarytek w prowadzeniu zak³adów dobroczynnych nie usz³y uwadze zarz¹dowi
Towarzystwa Dobroczynnoci, który zwróci³ siê do generalnego wizytatora
ksiê¿y misjonarzy  Józefa Bohdanowicza  o zgodê na przys³anie czterech
sióstr70. Mia³y one pomagaæ przede wszystkim w administracji i utrzymaniu
domu, edukacji ubogich, opiece nad chorymi. Ostatecznie pos³ugê w domu
dobroczynnoci do 1880 r. pe³ni³o 6 sióstr71.
Jednym z najd³u¿ej funkcjonuj¹cych szpitali wileñskich by³ za³o¿ony
przez biskupa wileñskiego Abrahama Wojnê szpital bonifratrów przy kociele
wiêtego Krzy¿a. Zakon bonifratrów72 zyska³ na ziemiach polskich w XVII
i XVIII w. du¿¹ popularnoæ, dziêki swojej dzia³alnoci opiekuñczej i medycznej73. Przywilej fundacyjny biskupa z 11 maja 1635 r. nadawa³ zakonowi
bonifratrów w Wilnie kaplicê w. Krzy¿a i przyleg³e do niego budynki  dom
kaznodziejski i dom inwalidów (schronisko dla osób starszych i chorych stanu duchownego)74. Liczne fundusze z³o¿one na rzecz zakonu75 doprowadzi³y
do zorganizowania szpitala-przytu³ku dla osób ze wszystkich stanów, zarówno wieckich, jak i duchownych. Nale¿y podkreliæ, ¿e zakon bonifratrów
prowadzi³ szpitale, które realizowa³y cele stawiane ówczenie przed tymi
instytucjami. Podobnie by³o w Wilnie, gdzie za³o¿ony przez nich szpital,
70 BLAN, rkps. F 2731739, Wileñskie Towarzystwo Dobroczynnoci [...] Do Wielmo¿nego
Xiêdza Józefa Bohdanowicza [...] z dnia 1 padziernika 1840 roku, k. 12.
71 S. Rosiak, Prowincja..., s. 277281.
72 Zakon bonifratrów, nosz¹cy te¿ nazwy braci mi³osierdzia, Jana Bo¿ego, bonifratelów, zosta³ za³o¿ony przez towarzyszy Jana Bo¿ego, który w 1540 r. w Grenadzie za³o¿y³
pierwszy szpital. Po mierci Jana Bo¿ego w 1550 r. jego towarzysze kontynuowali zainicjowan¹
przez niego dzia³alnoæ  opiekê nad chorymi, zak³adaj¹c szpitale w Madrycie, Lucernie i Kordobie. Z czasem pos³uga chorym, ubogim i opuszczonym, jak¹ nieli zakonnicy, sta³a siê znana
w ca³ej Europie; zob. J. Dachniewski, Bonifratrzy, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1985,
s. 799801; ¯ywot Jana Bo¿ego, za³o¿yciela zakonu Braci Mi³osierdzia, czyli Bonifratelów,
DDKIZ 1820, s. 454460.
73 Najstarszym polskim domem zakonnym by³ konwent w Krakowie, za³o¿ony w 1609 r.
przez Waleriana Montelupi-Wilczogórskiego. W XVII i na pocz¹tku XVIII w. na ziemiach polsko-litewskich powo³ano 17 konwentów.
74 S. Rosiak, Bonifratrzy w Wilnie. Szkic z dziejów opieki spo³ecznej w Wilnie, Wilno 1928,
s. 3235; BLANW, syg. L-19/2-179, E. Tyszkiewicz, Wiadomoæ historyczna o zgromadzeniach
i fundacjach mêskich i ¿eñskich rzymsko-katolickich klasztorów w diecezji wileñskiej, Wilno
1858, s. 2325.
75 Najwiêkszymi fundatorami byli m.in. Krzysztof Radziwi³³, Marcin ¯agiel, Aleksander
Giedrojæ.
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w odró¿nieniu do funkcjonuj¹cych szpitali: w. Trójcy, w. Józefa i Nikodema,
w. £azarza, podj¹³ siê zadania leczenia pacjentów. Zakonnicy najczêciej
sami sporz¹dzali leki76, zwracali uwagê na odpowiedni¹ dietê77, dbali o warunki higieniczne78. Zazwyczaj liczba pacjentów przewy¿sza³a liczbê miejsc
(liczba ³ó¿ek w XVIII i na pocz¹tku XIX w. nie przekracza³a 14, w czasie
epidemii czy klêsk g³odowych przyjmowano nawet 40 chorych). Do pos³ugi
chorym przypisano omiu braci zakonnych, którzy czuwali nad pacjentami
przez ca³¹ dobê. Pomimo starañ i powiêcenia, z jakim zakonnicy wykonywali swoje powinnoci, miertelnoæ w szpitalu by³a du¿a  w latach 17091710
wynosi³a oko³o 14%79. Do bonifratrów trafiali najczêciej ciê¿ko chorzy
z najubo¿szych warstw, poniewa¿ regu³a zakonu nakazywa³a nieodp³atne
chowanie zmar³ych. Tradycja przypisuje bonifratrom opiekê nad chorymi
umys³owo. Rosiak, analizuj¹c ksiêgi chorych, wskazuje, ¿e specjalizacja szpitala nast¹pi³a dopiero w XIX w., kiedy zaczêto do bonifratrów kierowaæ
z innych szpitali osoby pozbawione w³adz umys³owych. Wczeniej odnotowuje
siê pacjentów cierpi¹cych na ró¿ne dolegliwoci, zarówno dotkniêtych chorobami wenerycznymi, jak i cierpi¹cych na choroby zakane, a w czasie wojen
 rannych. Zakonnicy Jana Bo¿ego przyjmowali pacjentów o ró¿nym pochodzeniu spo³ecznym. Najwiêkszy odsetek stanowili ubodzy, starcy niezdolni do
samodzielnego funkcjonowania, zubo¿ali szlachcice, rzemielnicy, osierocone
chore dzieci, a tak¿e cudzoziemcy80.
Po przejêciu kontroli nad zak³adami dobroczynnymi przez Komisjê Szpitaln¹ Litewsk¹ i Magistraturê Powszechnej Opieki, szpital bonifratrów by³
najmniejszym szpitalem w Wilnie. Dziêki wysokiemu poziomowi us³ug, jakie
bonifratrzy wiadczyli ubogim chorym, fundusze szpitala w roku 1799 nie
zosta³y w³¹czone do szpitala generalnego i utrzyma³ on swoj¹ niezale¿noæ.
Bonifratrzy posiadali najmniejszy kapita³ ze wszystkich szpitali wileñskich, st¹d te¿ ich dochody nie by³y zbyt wysokie. Jak podaje raport zamieszczony w Dziejach Dobroczynnoci, w 1805 r. do bud¿etu szpitalnego trafi³y
1723 rbs.81 Na tym poziomie utrzyma³y siê dochody szpitala w latach kolejnych, nie przekraczaj¹c pu³apu 2000 rbs.82 Rocznie liczba przyjmowanych
76 Znani byli z zio³olecznictwa. Szpital nie posiada³ apteki, ale w razie potrzeby dokonywano zakupów lekarstw w aptekach miejskich. Kwoty wydane na medykamenty s¹ niewielkie.
77 Starano siê przygotowywaæ posi³ki pe³nowartociowe. Dostosowywano menu w zale¿noci od schorzenia pacjenta.
78 Pacjenci otrzymywali szpitaln¹ odzie¿ i obuwie. £ó¿ka chorych by³y opisane, posiada³y
swoje numery ewidencyjne i charakterystykê choroby pensjonariusza; zob. Dodatek do historycznej wiadomoci o zakonie Braci Mi³osierdzia..., DDKIZ 1822, s. 203206.
79 Procent ten powiêkszali przyjmowani zakanie chorzy. W czasie epidemii d¿umy
w latach 17101711 zmar³o szeciu braci, zob. S. Rosiak, Bonifratrzy..., s. 7276.
80 Ibidem, s. 77.
81 J. Doroszko, op. cit., s. 286.
82 LPAH, Z. 390, nr inw. 3, t. 7, Zarz¹d Wileñskiej Opieki Spo³ecznej, k. 64; zob. te¿: Stan
Klasztoru i Szpitala Braci Mi³osierdzia czyli Bonifratelów w Wilnie [...] z roku 1821, DDKIZ
1822, s. 205216.
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pacjentów w pierwszym trzydziestoleciu XIX w. nie przekroczy³a 150 osób.
Szpital posiada³ tylko jedn¹ salê, gdzie mo¿na by³o zmieciæ maksymalnie
40 ³ó¿ek dla chorych83. Zgodnie z wol¹ fundatora opiekê nad chorymi mia³o
pe³niæ omiu braci zakonnych84. W praktyce w pierwszym trzydziestoleciu
XIX w. liczba braci pe³ni¹cych dy¿ur przy chorych waha³a siê od 10 do 13.
Bonifratrzy zatrudniali jednego lekarza i kilka osób personelu pomocniczego85.
Zak³ady dobroczynne w Wilnie
Nazwa szpitala

Rok
Nazwisko
za³o¿enia za³o¿yciela/fundatora

Administracja
szpitala

Szpital w. Hioba i Marii
Magdaleny

1514

Marcin z Dusznik

Szpital w. Trójcy

1536

Zygmunt Stary,
Ulryk Hozjusz

dominikanie,
proboszcz,
magistratura

ok. 1612

Szymon Wysocki

mariawitki

Szpital w. £azarza



Szpital Antokolski

1620

Szpital Zarêbacki





Szpital w. Józefa i Nikodema

1625



Dom Emerytów

1626

Szpital Bonifratrów

1635



bonifratrzy

Szpital w. Marcina

1640



Bractwo w. Marcina

Szpital przy kociele Ksiê¿y
Misjonarzy

1695

rodzina Platerów

Szpital Rochitów

1705

Jan Jar³owicz

Szpital Sawicz

1744

Bogus³aw Gosiewski

siostry mi³osierdzia

Szpital Dzieci¹tka Jezus

1787

Jadwiga Ogiñska

siostry mi³osierdzia

Szpital Bazylianów



Szpital Unicki Spaski

1561

Szpital Generalny pod
wezwaniem w. Jakuba

1799

Wileñskie Towarzystwo
Dobroczynnoci

1807

Piotr Korkonos



jezuici

Eustachy Wo³³owicz


Zygmunt August

Jan Nepomucen
Kossakowski,
Józef Frank




franciszkanie, rochici



siostry mi³osierdzia
mariawitki,
siostry mi³osierdzia

ród³o: zestawienie w³asne.
83

Czterdziestu chorych szpital przyj¹³ w 1812 r.  byli to przede wszystkim ¿o³nierze
armii napoleoñskiej. rednio w szpitalu przebywa³o kilkunastu pensjonariuszy.
84 S. Rosiak, Bonifratrzy..., s. 55.
85 LPAH, Z. 390, nr inw. 3, t. 7, Zarz¹d Wileñskiej Opieki Spo³ecznej, k. 64; J. Doroszko,
op. cit., s. 286.
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Pomimo niewielkich funduszy, jakimi rozporz¹dzali bonifratrzy, zak³ad
przez nich prowadzony, podobnie jak w wiekach poprzednich, równie¿ i w wieku
XIX sta³ na najwy¿szym poziomie. W ród³ach podkrela siê wysoki poziom
higieny zachowywany w zak³adzie oraz szczególn¹ troskê o chorych, przejawian¹ przez zakonników. Zahorski, charakteryzuj¹c dzia³alnoæ szpitala, pisze:
Szpital ten chocia¿ szczup³y i maj¹cy wiele braków, by³ istnem dobrodziejstwem dla miasta86. O pozytywnej ocenie spo³ecznej, jak¹ zak³ad bonifratrów zyska³ w pierwszej po³owie XIX w., wiadcz¹ ofiary na rzecz szpitala 
niewielkie sumy zapisywane przez rzemielników, urzêdników, aktorów87.
W 1836 r. wydano ukaz, odnonie szpitali prowadzonych przez bonifratrów w guberniach pó³nocno-zachodnich, zgodnie z którym zak³ady te mia³y
istnieæ do chwili, a¿ wymr¹ wszyscy bracia. Ostateczna likwidacja zakonu Jana
Bo¿ego w Wilnie nast¹pi³a 3 sierpnia 1843 r.88 Prowadzony przez nich szpital,
którego fundusze przejê³a Rada Opiekuñcza, zosta³ przekszta³cony w oddzia³
dla umys³owo chorych (dom ob³¹kanych), który funkcjonowa³ do 1903 r.89
Obok zak³adania przytu³ków i szpitali przejawem dzia³alnoci dobroczynnej by³o równie¿ finansowanie owiaty najubo¿szych. W omawianym okresie
(XVIXVIII w.) powo³ano w Wilnie szereg konwiktów, które mia³y umo¿liwiæ
ubogiej m³odzie¿y (g³ównie szlacheckiej) zdobycie wykszta³cenia, bêd¹cego
szans¹ na poprawê losu. Donacje edukacyjne dotyczy³y przede wszystkim
m³odzie¿y p³ci mêskiej. W przypadku ubogich dziewcz¹t dbano raczej o zapewnienie funduszów posagowych.
Prekursorem tej formy dzia³alnoci charytatywnej w Wilnie by³ biskup
wileñski  Walerian Protasewicz. Przekaza³ on w 1579 r. na kszta³cenie niezamo¿nych synów szlacheckich trzy domy i sklep. Dziêki temu darowi za³o¿ono
pierwszy w Wilnie internat, w którym ubodzy ch³opcy otrzymywali pe³ne
utrzymanie na czas nauki90 . Organem nadzoruj¹cym fundusz Bursy Waleriañskiej, zgodnie z wol¹ Protasewicza, by³a kapitu³a wileñska. Nastêpnie
przeszed³ on pod zarz¹d zakonu jezuitów, a po jego rozwi¹zaniu w 1773 r.
trafi³ do KEN. Po utworzeniu Okrêgu Naukowego Wileñskiego fundusz Protasewicza przeszed³ na rzecz Uniwersytetu Wileñskiego91 .
W 23 lata po ufundowaniu pierwszego konwiktu dla ubogiej m³odzie¿y
kanonik kapitu³y wileñskiej, Ambro¿y Bejnart, dokona³ hojnego zapisu na
drugi wileñski internat92. Ten otwarty na potrzeby spo³eczne filantrop, zna86

W. Zahorski, Pierwsze szpitale..., s. 72.
Przyk³adem mo¿e byæ zapis aktora Franciszka Nowickiego z 1814 r., który ofiarowa³
8000 z³, rezerwuj¹c tam do¿ywotnie miejsce dla siebie.
88 Czterej ostatni bracia zakonni z konwentu bonifratrów w 1836 r. zostali przeniesieni do
klasztoru ojców misjonarzy; ibidem, s. 88.
89 J. Moszczyñski, op. cit., s. 179.
90 J. Kurczewski, Biskupstwo..., s. 320. Na temat tej fundacji odnajdujemy te¿ krótk¹
notatkê w Dziejach Dobroczynnoci, zob. Skazówka do dobroczynnoci polskiej i litewskiej
w czasach naydawniejszych, DDKIZ 1820, s. 585.
91 J. Kurczewski, Biskupstwo..., s. 320.
92 Skazówka do dobroczynnoci..., s. 257.
87
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ny miêdzy innymi z licznych zapisów na wileñskie szpitale, odda³ ufundowany przez siebie konwikt przy ulicy Skopowej pod nadzór kapitu³y. Inicjatywa
Bejnarta znalaz³a licznych zwolenników, którzy swoimi darowiznami poszerzyli fundusz Bursy Ambrozjañskiej93.
W testamencie sporz¹dzonym w 1618 r. przez sêdziego ziemskiego oszmiañskiego, Jana Miko³aja Korsaka, znalaz³ siê zapis na utrzymanie 20 uczniów
z ubogich rodzin. Fundator na ten cel przeznaczy³ maj¹tek Jasiew w powiecie oszmiañskim, 800 kop groszy litewskich (tj. 2000 z³) oraz dom drewniany
w Wilnie94. Kierownictwo bursy zosta³o powierzone kapitule, która pocz¹tkowo zorganizowa³a internat w zapisanym w testamencie domu, na miejscu
którego z czasem zbudowano internat murowany i ulokowano w nim równie¿
ubog¹ m³odzie¿ z konwiktu Bejnarta95.
O kolejnej fundacji na kszta³cenie niezamo¿nych szlachciców informuje
w Dziejach Dobroczynnoci Micha³ Poliñski. Hrabia Antoni Kazimierz Sapieha, w 1729 r. sprowadzaj¹c do Wilna pijarów, za³o¿y³ przy zakonie fundusz
dla 6 ubogich uczniów. Zakon pijarów, zgodnie z wol¹ fundatora, zajmowa³
siê ich edukacj¹. Nadzór nad funduszem zosta³ powierzony nuncjuszowi papieskiemu i kapitule wileñskiej. Wybór uczniów, którym bêdzie udzielona
pomoc, nale¿a³a do fundatora, za po jego mierci obowi¹zek ten spad³ na
jego spadkobierców. Pomimo ¿e Sapieha zastrzeg³ konwikt dla m³odzie¿y
szlacheckiej, pijarzy zazwyczaj utrzymywali 23 ch³opców z miasta, sporód
których wykszta³cenie pobierali tylko ci wykazuj¹cy odpowiednie predyspozycje. Wszyscy utrzymywani ubodzy ch³opcy pozostawali pod bezporedni¹
opiek¹ zatrudnionego przez zakon dozorcy, który obok kwestii wychowawczych kontrolowa³ systematycznoæ w przygotowywaniu siê do zajêæ96.
W 1737 r. powsta³ kolejny konwikt, przeznaczony dla 7 uczniów. Fundatorem by³ Daniel Szyszko, kasztelan nowogródzki, który przekaza³ na ten cel
maj¹tek Siemianowszczyzna z folwarkiem Zawiadyñ. Pocz¹tkowo zarz¹d nad
funduszem sprawowa³a kapitu³a, nastêpnie kierownictwo przejêli jezuici, doprowadzaj¹c do jego powiêkszenia (utrzymywano nawet 70 uczniów). Po kasacie jezuitów konwikt zosta³ wcielony do internatu podlegaj¹cego Szkole
G³ównej97.
93 Ksi¹dz Kuncewicz, proboszcz kocio³a w. Nikodema, przekaza³ na konwikt 5000 z³,
z dochodów biskupich w 1606 r. przekazano 8000 z³, w 1640 r. ksi¹dz Tomasz Szeliga przekaza³
1250 z³, w 1643 r. pra³at Marcin ¯agiel 2150 z³ i w 1672 r. ksi¹dz Jan Kuncewicz zapisa³
kamienicê przy ulicy Zamkowej nr 185; zob. J. Kurczewski, Biskupstwo..., s. 320; M. Poliñski,
Wiadomoæ o znajduj¹cych siê w Okrêgu Cesarskiego Wileñskiego Uniwersytetu funduszach czyli
konwikatach na utrzymanie i edukacjê ubogiej m³odzi s³u¿¹cych [...], DDKIZ 1820,
s. 609; Wypis z testamentu X Marcina ¯agiella roku 1643 d. 5 lipca uczynionego [...], DDKIZ
1820, s. 212214.
94 Fundacja Bursy Korsakowskiej w Wilnie. Wyj¹tek z testamentu Fundatora, DDKIZ
1820, s. 614.
95 M. Poliñski, op. cit., s. 609.
96 Ibidem, s. 610.
97 J. Kurczewski, Biskupstwo..., s. 320.
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W 1750 r. przy zakonie bazylianów zosta³ ufundowany przez hrabiego
Gabriela Dominika Szankowskiego Sawaniewskiego konwikt dla 4 uczniów
pochodzenia szlacheckiego. Hrabia zapisa³ na ten cel maj¹tek Wojczany (inna
jego nazwa to Sankopole) w województwie wileñskim oraz kamienicê w Wilnie przy ulicy ¯ydowskiej. W zapisie fundacyjnym zastrzeg³ pierwszeñstwo
dla dzieci z rodzin Sawaniewskich, Peglowskich i Ko³³¹tajów98. Bazylianie,
podobnie jak pijarzy, obok przewidzianych 4 uczniów utrzymywali z funduszu kilkunastu ubogich ch³opców z miasta99.
Obok wiêkszych donacji na rzecz ucz¹cej siê m³odzie¿y czyniono ofiary
na utrzymanie w okresie nauki 12 uczniów, zastrzegaj¹c przy tym rodzinê,
która ma prawo z fundacji korzystaæ. Przyk³adowo w Dziejach Dobroczynnoci odnajdujemy informacje o fundacji ksiêdza Jana Wicherta dla dwóch
ubogich uczniów. Darczyñca w 1790 r. przekaza³ na ten cel Szkole G³ównej
w Wilnie swój zbiór minera³ów, zastrzegaj¹c, by w internacie przy uczelni
zarezerwowano dwa miejsca dla ubogich uczniów z rodziny Wichertów.
W 1821 r. z funduszu korzystali dwaj gimnazjalici z tej rodziny100.
Jak wynika z powy¿szych analiz, zapisy dobroczynne na edukacjê mia³y
zasiêg ograniczony. Kilku- b¹d kilkudziesiêcioosobowe konwikty nie rozwi¹zywa³y problemu dostêpu do nauki ubogich.
Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e do koñca XVIII w. dobroczynnoæ
w Wilnie spoczywa³a w rêkach Kocio³a, a jej g³ównym ród³em by³a zasada
mi³osierdzia wobec blinich. Pañstwo nie partycypowa³o w finansowaniu pomocy spo³ecznej, chocia¿ w³adza by³a niekiedy inicjatorem zak³adów dobroczynnych. Szpitale-przytu³ki, g³ówne formy organizacyjne pomocy ubogim,
utrzymywano przede wszystkim z nadañ wieckich, czasem duchownych oraz
dobrowolnej ja³mu¿ny, zbieranej do skarbon ustawianych w kocio³ach. Fundowanie dobroczynnych zak³adów stanowi³o swoist¹ drogê do zbawienia. Wyjednanie zbawienia poprzez modlitwê ubogich, którzy byli zobowi¹zywani do
uczestnictwa w nabo¿eñstwach za fundatorów, odgrywa³o w XVXVII w. najwa¿niejsz¹ rolê. Na plan drugi schodzi³a kwestia zapobiegania rosn¹cemu
pauperyzmowi. Powo³ywanie dobroczynnych zak³adów wi¹za³o siê zazwyczaj
z rosn¹cymi potrzebami. Bractwa mi³osierne formowa³y siê w okresach szczególnie trudnych dla mieszkañców Wilna  tj. podczas epidemii czy klêsk
g³odowych. Zak³ady opiekuj¹ce siê najubo¿szymi ustanawiano najczêciej
w klasztorach b¹d przy kocio³ach. Opieka nad pensjonariuszami, ich utrzymanie i administracja nale¿a³y do zakonników.
Zmiany, jakie dokona³y siê na prze³omie XVIII i XIX w., polega³y na
roztoczeniu przez pañstwo kontroli nad organizacj¹ pomocy spo³ecznej do tej
pory podlegaj¹cej Kocio³owi. Pomimo to zak³ady dobroczynne w Wilnie nad98 Fundacja konwiktu Sawaniewskiego w Wilnie. Zapis fundatora, DDKIZ 1821,
s. 107115.
99 M. Poliñski, op. cit., DDKIZ 1820, s. 611.
100 Idem, op. cit., DDKIZ 1821, s. 459.
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zorowane najpierw przez Komisjê Szpitaln¹ Litewsk¹, a nastêpnie Izbê Powszechnej Opieki, w I po³owie XIX w. by³y nadal prowadzone i administrowane przez zakony rzymskokatolickie101. Trzy najwiêksze szpitale by³y prowadzone przez szarytki, jeden prowadzi³ konwent mariawitek, jeden nale¿a³ do
zakonu bonifratrów. Zak³ady te utrzymywa³y siê z w³asnych funduszy (czyli
najczêciej du¿o wczeniejszych donacji i zapisów testamentowych) i bardzo
cile zazêbia³y siê z podstawami ekonomicznymi zakonów. Jak wskazuj¹
raporty, wiêkszoæ zak³adów mia³a wiêksze wydatki ni¿ przychody. Trudnoci
finansowe szpitali wynika³y z jednej strony z problemów ze ci¹ganiem nale¿noci z zapisów testamentowych czy maj¹tków, z drugiej za z brakiem
wsparcia ze strony pañstwa. Organy nadzorcze nad szpitalami wspomaga³y
je finansowo tylko w wyj¹tkowych sytuacjach  gdy chodzi³o o reorganizacjê
czy przebudowê zak³adów. Utrzymanie i opieka nad podopiecznymi nale¿a³a
do zakonników. Siêgali oni po ró¿ne rodki  w celu obni¿enia kosztów utrzymania pacjentów wykazywali aktywnoæ w pozyskiwaniu dodatkowych rodków materialnych (kwesty, skarbony). Pomimo tych starañ byt ekonomiczny
szpitali by³ niestabilny.
Komisja szpitalna i magistratura decydowa³y o liczbach przyjmowanych
chorych i zmniejsza³y limity miejsc, je¿eli dochody szpitala mala³y. Niejako
na drugim miejscu stawiano potrzeby spo³eczne. Wzrost liczby osieroconych
dzieci w zwi¹zku z klêskami elementarnymi czy wojnami nie mia³ wp³ywu
na zwiêkszenie liczby miejsc w przytu³kach. Pomimo to w okresach szczególnie ciê¿kich dla mieszkañców miasta zakony wileñskie stara³y siê dostosowywaæ do rosn¹cych potrzeb, zwiêkszaj¹c liczbê przyjmowanych bezdomnych,
chorych i sierot.
SUMMARY
Until the end of the 18th century, charitable operations in Vilnius remained the
domain of the Catholic Church, and they were founded on the moral obligation to
love ones neighbor. The state did not contribute financially to social welfare, although many charitable institutions were initiated by the authorities. Hospital shelters,
the main type of organizations helping the needy, were financed mostly from secular
trusts as well as church grants and church collections. Financial support for charity
was believed to increase the donors chances of salvation. In the 15th to the 17th
century, the main focus was on eliciting prayer support from the poor who were
under obligation to attend mass honoring the sponsors. The prevention of poverty
was of secondary importance. In most cases, charity institutions were founded in
response to growing social need. Charity groups were formed in times of particular
hardship for the people of Vilnius, such as epidemics and famines. Most welfare
institutions were seated in monasteries and church facilities. The monks were responsible for administering shelters and caring for their beneficiaries.
101 Wyj¹tek stanowi³ szpital ¿ydowski, którego administracja nale¿a³a do rady wybranej
sporód mieszkañców wyznania moj¿eszowego.
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NAPOLEOÑSKI WYWIAD NA ROSJÊ
W KSIÊSTWIE WARSZAWSKIM PRZED WOJN¥
1812 ROKU
Epoka wojen napoleoñskich przynios³a rozwój wywiadu wojskowego
i zwiêkszenie zakresu jego dzia³ania. B³yskawiczne kampanie, rozgrywane na
terytorium przeciwnika, i szukanie rozstrzygniêcia w walnej bitwie narzuca³y
dowódcom koniecznoæ precyzyjnego rozpoznania si³ nieprzyjaciela oraz terenu planowanych dzia³añ i nastrojów ludnoci1. Nie inaczej by³o i w przededniu wojny francusko-rosyjskiej w 1812 r. To decyduj¹ce starcie miêdzy dwoma najwiêkszymi mocarstwami europejskimi mia³o okreliæ przysz³oæ polityczn¹ Europy na kolejne lata. St¹d ogromna waga tej wojny dla obu stron
i wielkie znaczenie zadania, jakie zosta³o postawione przed wywiadami wojskowymi obu przeciwników.
Opracowanie dzia³alnoci wywiadów wojskowych obu stron przed wojn¹
1812 r. przekracza mo¿liwoci jednego artyku³u. Zajmiemy siê zatem tylko
1

Kszta³towanie siê i rozwój wywiadu napoleoñskiego jest przedmiotem pracy J. Savanta
Les espions de Napoléon, Paris 1957. J. Skowronek w Z magnackiego gniazda do napoleoñskiego wywiadu. Aleksander Sapieha, Warszawa 1992, tak przedstawia zmiany, jakie dokona³y siê
w ówczesnym wywiadzie: Wielkie konflikty zbrojne okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej
i Napoleona przynios³y ogromny rozwój tej specyficznej a wa¿nej dziedziny pogranicza wojskowoci i polityki. Coraz wiêcej skomplikowanych czynników politycznych i ideologiczno-propagandowych okrela³o przygotowania i losy tych wojen. Dla maksymalnego zwiêkszenia swych
szans ka¿da ze stron stara³a siê uzyskaæ mo¿liwie pe³ne informacje o potencjale militarnym
przeciwnika, stanie jego si³ zbrojnych, przygotowaniach i planach wojennych, ale nie ogranicza³a ju¿ swych zainteresowañ do tego tradycyjnego zakresu. Istotn¹ rolê zaczyna³y graæ raporty
o nastrojach spo³eczeñstwa, sytuacji gospodarczej i politycznej pañstwa, docieranie do polityków
i rodowisk opozycyjnych, a przede wszystkim  oddzia³ywanie na opinie i nastroje spo³eczeñstwa przeciwnika przez odpowiednie akcje propagandowe (s. 233234).
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wywiadem napoleoñskim, dzia³aj¹cym na terenie Ksiêstwa Warszawskiego,
pomijaj¹c pozosta³e obszary i aspekty funkcjonowania napoleoñskiego systemu szpiegowskiego. Sk³aniaj¹ nas do tego trzy powody: polska specyfika tego
wywiadu, fakt, i¿ dostarcza³ on Napoleonowi stosunkowo najwiêcej informacji o Rosji oraz niemo¿noæ ogarniêcia ca³oci funkcjonowania agentury napoleoñskiej przed wojn¹ 1812 r.2
Napoleoñski wywiad na Rosjê w Ksiêstwie Warszawskim obejmowa³ w³asny wywiad wojskowy Ksiêstwa oraz agenturê szpiegowsk¹, organizowan¹
przez rezydentów francuskich w Warszawie  Jeana Charlesa Serrê i Edouarda Bignona. Znaczna czêæ materia³ów ród³owych do wywiadu wojskowego,
przechowywana w Archiwum Ministerium Wojny Ksiêstwa Warszawskiego
w Archiwum G³ównym Akt Dawnych w Warszawie, zosta³a niestety bezpowrotnie stracona w 1944 r.3 Musimy wobec tego polegaæ na edycjach ród³owych,
w których zachowa³a siê czêæ tych materia³ów. Najwa¿niejsze z nich to
L. Marguerona Campagne de Russie, gdzie zamieszczonych jest wiele raportów genera³a Aleksandra Ro¿nieckiego4, a tak¿e Korespondencja ks. Józefa
Poniatowskiego z Francj¹, wydana przez Adama Ska³kowskiego5 oraz korespondencja genera³a Józefa Zaj¹czka z marsza³kiem Ludwikiem Davoutem,
opublikowana równie¿ przez A. Ska³kowskiego w jego pracy O czeæ imienia
polskiego6. Przedwojenne edycje polskie wykorzystuj¹ te¿ materia³ z archiwów francuskich, jak Archives historique de la Guerre, Archives administratives de la Guerre, Archives du Ministère des Affaires Étrangères czy Archives
Nationales. W ca³oci na francuskich archiwaliach oparte jest wydawnictwo
Marcelego Handelsmana Instrukcje i depesze rezydentów francuskich w Warszawie 180718137. Wydawca wykorzysta³ depesze J. Serry i E. Bignona,
2 Zarys tej problematyki zosta³ przedstawiony w artykule: D. Milewski, Ôpaíöóçcêaÿ
paçâeäêa ïpoòèâ Poccèè â Ãepöoãcòâe Bapøaâcêoì äo âoéíû 1812 ãoäa, w: Oòe÷ecòâeííaÿ âoéía 1812
ãoäa è poccèécêaÿ ïpoâèíöèÿ. Coáûòèÿ. Ëþäè. Ïaìÿòíèêè. Maòepèaëû Bcepoccèécêoé íay÷íoé
êoíôepeíöèè, red. B. Áeccoíoâ, H. Êoòëÿêoâa, E. Haçapÿí, Maëoÿpocëaâeö 2004, s. 192200. Ostatnie
studium na ten temat: K. Bobiatyñski, Wywiad dzia³aj¹cy z terenu Ksiêstwa Warszawskiego
przed wojn¹ 1812 roku, Teka Historyka 2001, z. 20, s. 1959.
3 Zob. A. Stebelski, Akta Ministerium Wojny Ksiêstwa Warszawskiego oraz Komisji Rz¹dowej Wojny Królestwa Polskiego 18071832, w: Straty archiwów i bibliotek warszawskich
w zakresie rêkopimiennych róde³ historycznych. T. 1, Archiwum G³ówne Akt Dawnych, red.
A. Stebelski, Warszawa 1957, s. 265275.
4 L. Margueron, Campagne de Russie, Paris 18971906. B. Paw³owski w Polski wywiad
przed kampani¹ 1812 roku, w: Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. Studia
z historii wojskowoci, Warszawa 1962, powo³uje siê czêsto na L. Marguerona, podaj¹c
w przypisie, s. 230, i¿ Raporty Ro¿nieckiego w doæ znacznej iloci drukowane s¹ u Marguerona [...] Margueron te¿ og³osi³ szereg relacyj innych osób  jako za³¹czniki do pism ks. Józefa
Poniatowskiego i Zaj¹czka.
5 Korespondencja ks. Józefa Poniatowskiego z Francj¹, wyd. A. M. Ska³kowski, t. 3 i 4,
Poznañ 19281929.
6 A. M. Ska³kowski, O czeæ imienia polskiego, Lwów 1908.
7 Instrukcje i depesze rezydentów francuskich w Warszawie 18071813, wyd. M. Handelsman, t. 1 i 2, Kraków 1914.
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zachowane w archiwum ministerstwa spraw zagranicznych w Pary¿u w dziale Pologne: tomy 324327 raporty J. Serry i tomy 327330 i 332335 oraz
Pologne Supplément 17 raporty E. Bignona8. Edycja ród³owa M. Handelsmana oraz pamiêtniki E. Bignona, wydane przez Janusza Iwaszkiewicza
pod tytu³em Polska w r. 1811 i 18139, s³u¿¹ do odtworzenia organizacji
i funkcjonowania siatki szpiegowskiej, kierowanej przez rezydentów francuskich w Warszawie.
Kryzys francusko-rosyjski
Sojusz, zawarty w 1807 r. w Tyl¿y pomiêdzy Napoleonem a Aleksandrem
I, którego wyrazem by³o przyst¹pienie Rosji do blokady kontynentalnej, og³oszonej przez Napoleona w zdobytym Berlinie 21 listopada poprzedniego roku,
a dla którego cesarz Francuzów zrezygnowa³ z odtworzenia pañstwa polskiego i likwidacji pruskiego  pierwsze, by nie dra¿niæ cara, drugie, by go sobie
pozyskaæ  zawarty zosta³ przez Rosjê wbrew jej oczywistym interesom
i utrzymaæ siê móg³ tak d³ugo, jak d³ugo bardziej siê ba³a sprzymierzonej
Francji, ni¿ cierpia³a z powodu nadszarpniêtego presti¿u i strat w handlu po
zamkniêciu portów dla statków brytyjskich10. Rozumia³ to Napoleon, st¹d
 gdy po haniebnej kapitulacji genera³a Piotra Duponta pod Bailen w lecie
1808 r., która uderzy³a nie tyle w potêgê, ile w powagê Cesarstwa, niszcz¹c
mit o niezwyciê¿onoci jego wojsk11  przed osobistym udaniem siê za Pireneje, gdzie spodziewa³ siê szybko doprowadziæ sprawy do porz¹dku, zorganizowa³ s³ynne spotkanie erfurckie z carem Aleksandrem, maj¹ce wobec ca³ej
Europy udokumentowaæ niewzruszonoæ francusko-rosyjskiego przymierza
i przyjani obu cesarzy12. Europa, a ju¿ najmniej Austria, nie da³a siê wszak¿e zwieæ, o czym przekona³ siê Napoleon w roku nastêpnym. Dwuznaczne
zachowanie siê wojsk rosyjskich w czasie kampanii austriackiej 1809 r., oficjalnie sprzymierzonych, a w rzeczywistoci utrudniaj¹cych dzia³ania Polakom i id¹cych na rêkê Austriakom, musia³o przekonaæ Napoleona o nieszczeroci Aleksandra wobec  b¹d co b¹d narzuconych mu  zobowi¹zañ13.
Dlatego te¿ natychmiast zdezawuowa³ swego ambasadora w Petersburgu
Caulaincourta, gdy ten powa¿y³ siê spisaæ z kanclerzem rosyjskim Rumiancewem 4 stycznia 1810 r. konwencjê, której artyku³ pierwszy g³osi³, i¿ Le
Royaume de Pologne ne sera jamais rétabli [Królestwo Polskie nie bêdzie
nigdy przywrócone], która zdyskredytowa³aby go w oczach Polaków i da³a
8

Ibidem, s. XXXXI.
E. Bignon, Polska w r. 1811 i 1813, wyd. J. Iwaszkiewicz, Wilno 1921.
10 B. Dundulis, Napoléon et la Lithuanie en 1812, Paris 1940.
11 R. Bielecki, Wielka Armia, Warszawa 1995, s. 32.
12 M. ¯ywczyñski, Historia powszechna 17891870, Warszawa 1996, s. 145.
13 O zachowaniu siê wojsk rosyjskich w Galicji w 1809 r. patrz B. Paw³owski, Historia
wojny polsko-austriackiej 1809 r., Warszawa 1935, s. 390395 i 412419.
9
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potê¿ny atut do rêki carowi14. Wyrazem odwrócenia sojuszy by³o te¿ austriackie ma³¿eñstwo Napoleona, na które zgodzi³ siê Wiedeñ, zastraszony
perspektyw¹ maria¿u rosyjskiego. Dla Napoleona odmówienie mu rêki siostry cara, ksiê¿ny Katarzyny, by³o dowodem tego, i¿ Aleksander nie chce
utrwalenia sojuszu z Francj¹. Musia³ zatem pozyskaæ sobie Austriê, ¿e za
car wyda³ tymczasem siostrê za syna ksiêcia oldenburskiego, Napoleon anektowa³ w grudniu 1810 r. owo ksiêstwo. Oburzony Aleksander otworzy³ ukazem z 31 grudnia 1810 r. porty rosyjskie dla statków i towarów brytyjskich,
zrywaj¹c tym de facto sojusz z Napoleonem15. Narastaj¹cy kryzys zaczyna³
groziæ wybuchem wojny, a jej bezporednim powodem mia³a byæ sprawa polska16. Da³ temu wyraz Napoleon, mianuj¹c w 1811 r. nowym ministrem
spraw zagranicznych po Champagnym Hugona Bernarda Mareta, ksiêcia
Bassano, znanego ze swych polskich sympatii oraz wysy³aj¹c w tym¿e roku
do Warszawy nowego rezydenta, Edouarda Bignona, poniek¹d dla tych samych powodów17. To nie Francja jednak d¹¿y³a do tej wojny, choæ Napoleon
spodziewa³ siê, ¿e jest nieunikniona. Wci¹¿ toczy³ wojnê w Hiszpanii, która
odejmowa³a mu pe³n¹ swobodê manewru. Liczy³ tedy, ¿e starcie z Rosj¹ uda
siê odwlec, a jednoczenie podsyca³ opór Turcji, prowadz¹cej wówczas wojnê
z carem, pragn¹c, by wi¹za³a si³y rosyjskie w chwili, gdy ju¿ dojdzie do
wojny. Dla tych samych powodów car z jednej strony chcia³ jak najszybciej
koñczyæ konflikt z Turcj¹, a z drugiej uderzyæ na Francjê, kiedy ta nie by³a
jeszcze gotowa do starcia. Rosjanie te¿ zaczêli polityczne i wojskowe przygotowania do tej wojny, a pierwszym zadaniem polskiego i francuskiego wywiadu sta³o siê rozpoznanie tych przygotowañ i uprzedzenie o nich Napoleona,
aby zd¹¿y³ przygotowaæ siê do obrony18.

14 Napoleon do J. Champagnyego, Pary¿ 6 II 1810 r., w: L. Margueron, op. cit., t. 1, s. 5255.
Tam¿e konwencja z 4 I 1810 r., s. 5152, przypis 2 i kontrpropozycja Napoleona z 9 II 1810 r.,
s. 5354. Napoleon odrzuca³ stwierdzenie o nieodbudowaniu Polski, ale zarazem zobowi¹zywa³
siê nie pomagaæ do tego, aby nie dra¿niæ Rosjan: Mon but est de tranquilliser la Russie (list do
J. Champagnego, s. 52). Zob. te¿ B. Dundulis, op. cit., s. 7980.
15 Ibidem, s. 78. B. Dundulis omawia te¿ ogólnie przyczyny i przebieg konfliktu, jaki
zrodzi³ siê miêdzy Napoleonem a Rosj¹.
16 Ibidem, s. 78: Si la guerre de Russie éclata à propos du blocus continental, elle fut
grandement facilitée par la méfiance incurable du tsar à l`égard des intentions de Napoléon sur
la Pologne.
17 Nominacja Mareta nast¹pi³a 18 IV 1811 r.  Cyrkularz ministra spraw zagranicznych,
Pary¿, 18 IV 1811 r., w: Instrukcje i depesze..., t. 1, nr 197, s. 320. O kontaktach Bignona
z Polakami zob. J. Skowronek, op. cit., s. 231232. Na temat dotychczasowej kariery E. Bignona zob. K. Bobiatyñski, op. cit., s. 29, i D. Nawrot, Litwa i Napoleon w 1812 roku, Katowice
2008, s. 134-135.
18 B. Dundulis, op. cit., s. 82  Les premières mesures de préparation à la guerre furent
prises par les Russes. Przyczyny wybuchu wojny francusko-rosyjskiej w 1812 r. omawia
M. Kukiel, Wojna 1812 roku, t. 1, Kraków 1937; por. te¿ J. Skowronek, op. cit., s. 232233.
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Rosyjskie przygotowania wojskowe
Ju¿ wiosn¹ 1810 r., kiedy tylko car zorientowa³ siê, i¿ Napoleon nie
zgodzi siê na niedopuszczenie do odbudowania Polski, rozkaza³ wzmocniæ
garnizony pograniczne19. Wszelako¿ dopiero zim¹ 1810/1811 r. zbrojenia rosyjskie nabra³y tempa, wskazuj¹c wyranie na przygotowywanie siê cara do
wojny. W padzierniku 1810 r. w pe³nym toku by³y ju¿ prace fortyfikuj¹ce
linie Dwiny i Dniepru, miasta Dyneburg, Bobrujsk i Mozyr, a jednoczenie
badano brody nad Niemnem20. Wojska z g³êbi kraju przesuwa³y siê w stronê
zachodnich granic Rosji, a zarazem nasili³a siê dzia³alnoæ szpiegowska ze
strony Rosjan21. Co gorsza, zaczê³y chodziæ pog³oski o maj¹cym nast¹piæ
porozumieniu rosyjsko-pruskim, które musia³y wywo³aæ zrozumia³e zaniepokojenie w Ksiêstwie Warszawskim. Kiedy w lutym 1811 r. dosz³o do zaburzeñ
na l¹sku, rz¹d pruski natychmiast wykorzysta³ okazjê dla wys³ania tam
znacznej liczby wojska, co doprowadzi³o do okr¹¿enia Ksiêstwa przez odciêcie
go od Saksonii i okupuj¹cych Niemcy Francuzów22. W marcu 1811 r. ksi¹¿ê
Józef Poniatowski nie tylko ¿e uwa¿a³ za pewne doniesienia o rosyjsko-pruskich przygotowaniach wojennych  si³y Rosjan na granicy ocenia³ na 7080
tysiêcy  ale i bra³ pod uwagê ewentualnoæ spotkania króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III z carem Aleksandrem23.
Rosjanie nie zaniedbywali zreszt¹ akcji politycznej, obok bowiem gestów
w stronê w³asnych polskich poddanych próbowa³ car przeci¹gn¹æ na swoj¹
stronê tak¿e Ksiêstwo Warszawskie. Ofensywny plan wojenny rosyjski zak³ada³ bowiem szybkie opanowanie Ksiêstwa i wdarcie siê przy pomocy pruskiej
do Niemiec, zanim Francuzi zd¹¿¹ siê skoncentrowaæ. Prawdopodobnym by³oby wówczas odniesienie zwyciêstwa nad podzielonymi wojskami francuskimi w Niemczech, co musia³oby sk³oniæ cz³onków Zwi¹zku Reñskiego do wyst¹pienia przeciw Napoleonowi i wsparcia Rosjan w decyduj¹cym starciu
z cesarzem Francuzów. Starcie owo, gdyby rzecz posz³a pomylnie, mog³oby
siê odbyæ gdzie nad Renem, a w ka¿dym b¹d razie w g³êbi Niemiec, z dala
od granic rosyjskich. Aby jednak plan ten siê powiód³, nale¿a³o szybko uporaæ
siê z pierwsz¹ przeszkod¹ stoj¹c¹ na drodze do Niemiec, czyli Ksiêstwem
19

B. Dundulis, op. cit., s. 82: Au printemps de 1810, lorsque s`élevèrent les divergences
de vues au sujet de la Pologne, après la guerre d`Autriche, le tsar ordonna le renforcement des
garnisons près de la frontière et la mise en état des places fortes.
20 J. Poniatowski do L. Davouta, 20 X 1810 r., w: Korespondencja ks. Józefa..., t. 3, nr 349,
s. 95. Na temat rosyjskich zbrojeñ zob. D. Nawrot, op. cit., s. 5759.
21 J. Poniatowski do Fryderyka Augusta, Warszawa, 28 I 1811 r., w: Korespondencja ks.
Józefa..., t. 3, nr 381, s. 144 i ten¿e do tego¿, Warszawa, 31 I 1811 r., ibidem, nr 383, s. 147.
Nieco póniej, wiosn¹ 1812 r., dzia³a³a ju¿ w Bia³ymstoku rosyjska placówka wywiadowcza,
kierowana przez Józefa Turskiego  zob. D. Nawrot, op. cit., s. 110.
22 J. Poniatowski do L. Davouta, Warszawa, 10 I 1811 r., ibidem, nr 375, s. 138, ten¿e do
Fryderyka Augusta, Warszawa, 25 II 1811 r., ibidem, nr 398, s. 166, ten¿e do tego¿, Warszawa,
28 II 1811 r., ibidem, nr 401, s. 169170.
23 Raport J. Poniatowskiego, Warszawa, 14 III 1811 r., ibidem, nr 411, s. 179181.
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Warszawskim i jego armi¹24. Dowiadczenia austriackie z 1809 r. wskazywa³y, ¿e potrafi siê ono d³ugo i skutecznie opieraæ, a gdyby nawet uleg³o
w koñcu przewadze najedców, da³oby Napoleonowi swym oporem czas na
zebranie armii i zagrodzenie Rosjanom drogi do Niemiec. Wtedy generaln¹
bitwê stoczyæ by trzeba bez niemieckiej pomocy, bêd¹c w dodatku os³abionym
walkami z Polakami.
Polaków trzeba by³o wiêc albo szybko wykoñczyæ  st¹d starania rosyjskie o pozyskanie wspó³udzia³u Prusaków  albo zgo³a przeci¹gn¹æ na swoj¹
stronê. Da³oby to Rosjanom tak wielkie korzyci, i¿ car Aleksander zdecydowa³ siê podj¹æ próbê wysondowania przywódców Ksiêstwa, przede wszystkim
ksiêcia Józefa Poniatowskiego, choæ równa³o siê to odkryciu przed nimi wrogich zamiarów wobec Napoleona. Uznano wszak¿e widocznie w Petersburgu,
i¿ przygotowañ wojennych na tak¹ skalê, jakie prowadzono w Rosji, ukryæ
i tak siê nie da, a nawet gdyby nie uda³o siê sk³oniæ Polaków do wspó³pracy,
to przynajmniej wzbudzi³oby siê podejrzenia Napoleona co do ich wiernoci
i zasia³o nieufnoæ miêdzy Francuzów a ich najwierniejszych sprzymierzeñców, a to ju¿ by³oby niema³ym osi¹gniêciem25.
W tym celu zaanga¿owa³ car swego dawnego bliskiego wspó³pracownika,
ksiêcia Adama Jerzego Czartoryskiego, któremu w styczniu 1811 r. zleci³
udaæ siê do Warszawy i wybadaæ nastroje kó³ rz¹dz¹cych, a w szczególnoci
7. jeli bêdzie sposobnoæ widzenia siê z Poniatowskim, w takim razie
8. postaraæ siê go pozyskaæ, przek³adaj¹c mu trudnoæ odnowienia Polski
przez Francjê, srogoæ nieuniknionej st¹d wojny, zniszczenie ca³ego kraju
i surowe rodki, jakich musia³aby chwyciæ siê Rosja dla swojej obrony; przeciwnie 9. jeli Polacy oddadz¹ siê Rosji, to istnienie ich by³oby niew¹tpliwym.
Polska odbudowuje siê przez przy³¹czenie jej do Rosji, Austria wynagradza
siê [za Galicjê] Wo³oszczyzn¹, czêci¹ Mo³dawii oraz swymi starymi posiad³ociami: Dalmacj¹, Wenecj¹, czêci¹ W³och i Tyrolem; 10. jeli te i podobne
wywody wstrz¹sn¹ przekonaniem ks. Poniatowskiego i bêd¹ przez niego
przyjête, w takim razie 11. przygotowaæ w tej mierze papiery i umówiæ siê
z nim o dzia³aniach26. Czartoryski, choæ raczej bez przekonania, podj¹³ siê
tej misji, a stan¹wszy w pocz¹tku lutego 1811 r. w Warszawie, otrzyma³
drugie pismo od cara, podaj¹ce si³ê wojsk rosyjskich, zgromadzonych nad
granicami Ksiêstwa i gotowych do uderzenia na Francjê, co mia³o przekonaæ
go o powadze propozycji carskiej. Spotkawszy siê z ks. Józefem, przed³o¿y³
24 J. Poniatowski do Napoleona, Warszawa, 18 II 1811 r., ibidem, nr 393, s. 156160,
depesza E. Bignona, Warszawa, 29 III 1811 r., w: Instrukcje i depesze, t. 1, nr 186, s. 299302.
25 S. Askenazy, Ksi¹¿ê Józef Poniatowski, Jerozolima 1944, s. 190: Cesarz rosyjski postanowi³ uprzedziæ przeciwnika, mia³o cisn¹æ mu rêkawicê, uderzyæ na niego wiosn¹ 1811 r.
Chodzi³o o to, aby porwaæ za sob¹ Polskê, skoro Polska w gruncie rzeczy by³a g³ówn¹ sprê¿yn¹
zatargu, przedmiotem przysz³e walki i nagrod¹ zwyciêstwa. Zob. te¿ korespondencja A. Czartoryskiego z carem z zimy 1810/1811 r. w: A. Czartoryski, Pamiêtniki ks. Adama Czartoryskiego
i korespondencja jego z cesarzem Aleksandrem I, t. 2, Kraków 1905, s. 144161.
26 Cyt. za: S. Askenazy, op. cit., s. 190191.
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mu Czartoryski ¿yczenia i propozycje rosyjskie, popieraj¹c je pokazaniem
obu pism, atoli nic nie wskóra³, gdy¿ Poniatowski stanowczo odmówi³ ich
przyjêcia. Tak to rosyjska próba przeci¹gniêcia Polaków na swoj¹ stronê od
razu spali³a na panewce, a jedynym jej skutkiem by³o dowodne przekonanie
polskiego ministra wojny o gro¿¹cym napadzie27. Poniatowski nie omieszka³
powiadomiæ o tym natychmiast Napoleona w specjalnym raporcie, pisanym
18 lutego 1811 r. Donosi³ w nim, i¿ car przyj¹³ projekt og³oszenia siê królem
polskim, i¿ w³adze cywilne i wojskowe Ksiêstwa Warszawskiego badane s¹
przez umylnych wys³anników, czy nie by³yby gotowe przejæ na stronê mocarstwa gwarantuj¹cego przywrócenie niepodleg³ej Polski w dawnych granicach, i ¿e Prusy gotowe s¹ w tym wspó³dzia³aæ. Dodawa³, i¿ Rosjanie licz¹ na
to, ¿e zaanga¿owany w Hiszpanii Napoleon nie zd¹¿y zebraæ na czas wojska
dla dania im skutecznego odporu, a tymczasem oni, zalawszy Ksiêstwo jazd¹
i og³osiwszy króla w Warszawie, opanuj¹ twierdze nadodrzañskie i wywo³aj¹
powszechne powstanie w Niemczech. To wszystko staæ siê ma przy przyjaznej
dla Rosji neutralnoci Austrii. I choæ  co mog³o podwa¿aæ wagê raportu,
przynosz¹cego tak rewelacyjne wieci  Poniatowski przyzna³, ¿e il m`est
impossible d`entrer dans le détail des moyens dont je me suis servi pour
surprendre le secret de ce dessein [jest dla mnie niemo¿liwe wejæ w szczegó³y rodków, którymi pos³u¿y³em siê, aby zdobyæ tajniki tego planu], to
jednak la certitude des renseignements que j`ai obtenus, est telle, qu`il ne
m`est point permis de douter, et que je n`hésite pas un instant à garantir
à Votre Majesté, sur mon honneur, que ce que je viens de Lui exposer, est
effectivement le plan qui dans ce moment occupe la pensée de l`Empereur
[Aleksandra I] [pewnoæ wiadomoci, które otrzyma³em, jest taka, ¿e nie
pozwala mi wcale w¹tpiæ i ¿e nie waham siê ani chwili gwarantowaæ i rêczyæ
moim honorem Waszej Wysokoci, ¿e to, co Mu przed³o¿y³em, jest rzeczywicie
planem, który w tej chwili zajmuje myl cara], a poza tym les notions que j`ai
sur mouvements de troupes dans les provinces limitrophes russes, sont entièrement d`accord avec les mesures qu`exige la partie du système de la Russie
qui concerne le Duché [wiadomoci, które mam na temat ruchów wojsk
w rosyjskich prowincjach przygranicznych, zgadzaj¹ siê zupe³nie ze rodkami,
których wymaga czêæ systemu rosyjskiego, która dotyczy Ksiêstwa]28.
Z uwagi na specyficzn¹ proweniencjê przekazywanych Napoleonowi informacji jasne jest, i¿ Poniatowski nie chcia³ jej zdradzaæ29  ale te¿ rzeczy
takie s¹ czym niezwyk³ym i niemal w ogóle siê nie zdarzaj¹: by³o to przecie¿
odkrycie kart przez jedn¹ ze stron w przeddzieñ planowanej przez ni¹ agresji. To tak nieprawdopodobne, i¿ ³atwo poczytane byæ mog³o za nieprawdziwe,
za celowo sfa³szowane lub co najmniej przesadzone. Istotnie, w licie do
marsza³ka Ludwika Davouta z 24 marca 1811 r. Napoleon okreli³ polskie
27

Ibidem, s. 190191.
J. Poniatowski do Napoleona, Warszawa, 18 II 1811 r., w: Korespondencja ks. Józefa...,
t. 3, nr 393, s. 156160.
29 S. Askenazy, op. cit., s. 191193.
28
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alarmy jako des bêtises [g³upstwa], mniemaj¹c zapewne, ¿e s¹ to objawy
histerii ze strony kraju frontowego, zagro¿onego wojn¹, a jednoczenie pragn¹cego jej i chc¹cego pobudziæ do niej cesarza30. Mimo swej wagi, informacje uzyskane przez Poniatowskiego od cara za porednictwem Czartoryskiego
nie nale¿¹ do efektów rutynowego wywiadu, którym mamy siê tu zajmowaæ.
Mieszcz¹ siê jednak w szerzej pojêtym temacie, obejmuj¹cym drogi i sposoby
zbierania wiadomoci o Rosji przed wojn¹ 1812 r., poza tym za daj¹ pe³ny
obraz rosyjskich planów agresywnych wobec Napoleona, ¿ywionych jeszcze
na wiosnê 1811 r. To, ¿e nie dosz³o do ich realizacji, czego prawie chce siê
¿a³owaæ, albowiem taka inwazja rosyjska do Niemiec mia³aby skutek ca³kiem
inny od póniejszej inwazji francuskiej do Rosji  jak u¿ala siê w swych
pamiêtnikach Bignon31  by³o byæ mo¿e skutkiem odmowy wspó³dzia³ania ze
strony Polaków. W ka¿dym razie chybiona akcja Aleksandra pobudzi³a niew¹tpliwie przeciwników do energiczniejszego postarania siê o zebranie dok³adnych wiadomoci o sile i planach armii rosyjskiej. I choæ ksi¹¿ê Józef
Poniatowski uskar¿a³ siê na trudnoci w komunikacji miêdzy Ksiêstwem
Warszawskim a Rosj¹, utrudniaj¹ce zdobywanie informacji32, wywiad na Rosjê dzia³a³ ju¿ wczeniej, obudzony pierwszymi rosyjskimi manewrami
w 1810 r. i zachêcony przez szykuj¹cego prêdzej czy póniej rozprawê z Rosj¹
Napoleona. Teraz mia³ siê rozwin¹æ i zintensyfikowaæ, zobaczmy jednak, jakie by³y jego pocz¹tki.
Wywiad Ksiêstwa przed 1811 r.
Wywiad wojskowy, budowany w³asnymi si³ami Ksiêstwa Warszawskiego,
by³ wielce niedoskona³y. W Sztabie Generalnym nie by³o ¿adnego wydzielonego do tych celów organu, a wiadomoci o przeciwniku przychodzi³y od podprefektów pogranicznych powiatów, dowódców oddzia³ów kawalerii, pilnuj¹cych granicy  by³ to tzw. wywiad miejscowy  b¹d te¿ od nielicznych zrazu,
anonimowych korespondentów, jak hr. Tadeusz Morski33. Wa¿n¹ rolê odgrywa³y odwiedziny Polaków z Ksiêstwa u rodzin mieszkaj¹cych poza jego granicami, co bywa³o wykorzystywane jako przykrywka dla misji szpiegowskich.
Wysy³ano zatem za granicê oficerów, rzekomo do rodzin b¹d te¿ pod pozo30 Napoleon do L. Davouta, Pary¿, 24 III 1811 r., w: L. Margueron, op. cit., t. 2, s. 106.
Zob. te¿ francuski raport dla L. Davouta, K³ajpeda, 16 IX 1810 r., którego autor, pisz¹c
o polskich doniesieniach o zbrojeniach rosyjskich, uwa¿a, ¿e s¹ one przesadzone, gdy¿ Polacy
d¹¿¹ do sk³ócenia Francji z Rosj¹ i wywo³ania wojny, po której spodziewaj¹ siê odbudowania
niepodleg³ej Polski  ibidem, t. 1, s. 190. Por. tak¿e B. Paw³owski, Polski wywiad przed kampani¹ 1812 r., s. 228, i M. Kukiel, op. cit., s. 183.
31 E. Bignon, op. cit., s. 42.
32 Les obstacles que le gouvernement [rosyjski] oppose à toute communication avec notre
pays, rendent très difficile une connaissance exacte de ce qui se passe dans ces provinces
[rosyjskich pogranicznych]  J. Poniatowski do Napoleona, Warszawa, 18 II 1811 r., w: Korespondencja ks. Józefa..., t. 3, nr 393, s. 159.
33 J. Skowronek, op. cit., s. 238.
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rem poszukiwania dezerterów czy zakupu koni. Zdarza³o siê  jak przed
wojn¹ z Austri¹ w 1809 r., kiedy to do Galicji ruszyli Aleksander Ro¿niecki
i Micha³ Sokolnicki  i¿ tych zadañ podejmowali siê nawet genera³owie. Ju¿
w trakcie dzia³añ wojennych korzystano z us³ug informatorów i emisariuszy sporód miejscowej ludnoci, co sz³o tym ³atwiej, i¿ walki toczy³y siê na
ziemiach polskich34.
Widzimy wiêc, i¿ aparat wywiadu nie by³ w Ksiêstwie nale¿ycie zorganizowany, co mog³o byæ poniek¹d skutkiem uzale¿nienia pañstwa od Francji,
która sama zajmowa³a siê wywiadem, wyrêczaj¹c w tym swoich wasali. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e i wywiad napoleoñski, nastawiony na zbieranie bardzo pragmatycznych informacji  w przeciwieñstwie np. do rosyjskiego, który
uprawia³ dodatkowo szerok¹ kampaniê propagandow¹ tak na Ba³kanach, jak
i w Niemczech, zwrócon¹ przeciw dominacji francuskiej i kreuj¹c¹ cara na
liberalnego wyzwoliciela uciskanych ludów35  przed 1811 r. przeszed³ okres
zahamowania w rozwoju. By³ to mo¿e wynik panuj¹cego od 1809 r. pokoju
 oczywicie jeli nie braæ pod uwagê Hiszpanii36. Wywiad francuski bowiem,
zorganizowany i powi¹zany cile z armi¹, uaktywnia³ siê podczas przygotowañ do wojny. Na co dzieñ informacje przychodzi³y poprzez raporty policyjne,
z których co 10 dni sporz¹dzano generalne wyci¹gi dla cesarza. Funkcjonowa³o to wietnie za czasów ministerium Fouchego, atoli po objêciu ministerstwa przez hr. Jana Savaryego w 1810 r., wierniejszego, ale mniej uzdolnionego, system zacz¹³ szwankowaæ37.
Ksiêstwo Warszawskie korzysta³o zatem pocz¹tkowo z francuskiego wywiadu armijnego, kierowanego ze sztabu marsza³ka Davouta, który jednak
wyjecha³ w drugiej po³owie 1808 r.38 Tradycyjne ród³o informacji, jakim by³y
ambasady francuskie, zawodzi³o wzglêdem Rosji zupe³nie, gdy¿ ambasador
Armand Caulaincourt da³ siê Rosjanom wodziæ za nos  okazywa³ zreszt¹
carowi uwielbienie kto wie czy nie wiêksze, ni¿ swemu w³adcy39. Policja
Ksiêstwa, kierowana fatalnie przez Aleksandra Potockiego, zupe³nie siê nie
liczy³a, jeli idzie o zbieranie informacji wywiadowczych40. Pozostawa³ zatem
34 Charakterystyka wywiadu Ksiêstwa na podstawie B. Paw³owski, op. cit., s. 227,
i J. Skowronek, op. cit., s. 238239.
35 O wywiadzie rosyjskim zob. J. Skowronek, op. cit., s. 234236.
36 Os³abienie aktywnoci wywiadu napoleoñskiego po 1809 r. akcentuje J. Savant, op. cit.,
s. 261.
37 Ibidem, s. 123134, i J. Skowronek, op. cit., s. 238.
38 B. Paw³owski, op. cit., s. 227.
39 M. Kukiel, op. cit., s. 181. wiadcz¹ o tym zreszt¹ same pamiêtniki ambasadora
 A. Caulaincourt, Wspomnienia z wyprawy na Moskwê 1812 r., t³um. I. £yga, Gdañsk 2006,
s. 4041. O tym, ¿e Napoleon zdawa³ sobie sprawê z nieudolnoci swego ambasadora w Petersburgu, który nie wiedzia³ nic o przesuniêciu siê wojsk rosyjskich nad granice Ksiêstwa Warszawskiego, dowiadujemy siê z listu cesarza do J. Champagnego, Pary¿, 25 IV 1811 r.,
w: L. Margueron, op. cit., t. 2, s. 189.
40 Davout [...] ostrzega Poniatowskiego przed wszystkimi wiadomociami, jakie by otrzyma³ za porednictwem ministra policji Aleksandra Potockiego, poniewa¿ nie stoi on na wysokoci zadania  B. Paw³owski, op. cit., s. 231.
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ów niedoskona³y system, jaki opisalimy wy¿ej, oraz agentura, któr¹ organizowaæ zwyk³ w takich wypadkach rezydent francuski41.
Wywiad w³asny Ksiêstwa
Wywiadem wojskowym Ksiêstwa Warszawskiego kierowa³ szef Sztabu
Generalnego, genera³ Stanis³aw Fiszer42 . Dzia³alnoæ w wielkim stylu rozwin¹æ mia³ on wszak¿e dopiero wiosn¹ 1811 r., natomiast o zimowych przygotowaniach rosyjskich do wtargniêcia do Ksiêstwa otrzymywa³ Poniatowski raporty, przychodz¹ce w ramach nakrelonego wy¿ej systemu. Jego stosowanie
stawa³o siê wszak¿e coraz trudniejsze i coraz mniej efektywne, gdy¿ przygotowuj¹cy siê do wojny Rosjanie wzmogli czujnoæ, na co uskar¿a³ siê ks.
Poniatowski43. Mimo to uda³o siê w tym okresie Poniatowskiemu zebraæ
i przekazaæ  przede wszystkim marsza³kowi Davoutowi  wiadomoci o fortyfikowaniu Dyneburga, Mozyru i Bobrujska, o czym pisa³em ju¿ wy¿ej, oraz
o rozpoznawaniu pozycji nad Niemnem przez genera³a d`Auvray44 , ci¹g³ych
przesuniêciach wojsk rosyjskich ku granicy  o czym Poniatowski donosi³
Fryderykowi Augustowi m.in. w sierpniu45 i listopadzie 1810 r.46  czy
wreszcie zak³adaniu magazynów w zachodnich guberniach Rosji47. Przy oka41

O tej roli rezydentów francuskich zob. m.in. M. Kukiel, op. cit., s. 181.
Depesza E. Bignona, Warszawa, 9 IV 1811 r., w: Instrukcje i depesze, t. 1, nr 191,
s. 310311, B. Paw³owski, op. cit., s. 229, M. Kukiel, op. cit., s. 184.
43 La frontière est gardée avec la plus grande exactitude et on ne laisse entrer personne
sans un passeport russe. Un officier qui avait été envoyé dernièrement pour réclamer des
déserteurs, n`a point obtenu le passage  J. Poniatowski do J. Serry, Warszawa, 10 XII 1810 r.,
w: Korespondencja ks. Józefa..., t. 3, nr 365, s. 124125.
44 J. Poniatowski do L. Davouta, Warszawa, 20 X 1810 r., ibidem, nr 349, s. 95  Le
colonel Auvray du génie qui a servi anciennement dans l`armée polonaise, a été chargé de
reconnaître sur le Niémen les points susceptibles de défense, et les endroits qui, soit par le peu
de profondeur du courant, soit par leur position, offrent des facilités pour passer cette rivière.
Zob. te¿ M. Kukiel, op. cit., s. 182.
45 D`après les derniers rapports de la frontière une division de troupes russes a été
rapprochée de Brzeæ et ses cantonnements assignés dans les environs de cette ville
 J. Poniatowski do Fryderyka Augusta, Warszawa, 9 VIII 1810 r., w: Korespondencja ks.
Józefa..., t. 3, nr 322, s. 58.
46 D`après les derniers rapports qui me sont parvenus de la frontière russe, il paraît
certain que les corps qui étaient en marche pour se rapprocher du théâtre de la guerre
[z Turcj¹], ont reçu ordre de s`arrêter. Une division russe, cantonnée jusqu`ici dans les environs
de Niewie¿, vient de recevoir un nouvel emplacement plus voisin de nos frontières et occupe la
ligne depuis Brzeæ jusqu`à Grodno. On assurait, au départ de courrier, que 14 régiments de
différentes armes avaient ordre de se rassembler en Lithuanie; mais cette nouvelle mérite
encore une confirmation  ten¿e do tego¿, Warszawa, 22 XI 1810 r., ibidem, nr 357, s. 113.
47 J. Poniatowski do J. Serry, Warszawa, 10 XII 1810 r., ibidem, nr 365, s. 125: Les
magasins des subsistances établis sur plusieurs points dans les provinces limitrophes russes
n`avaient point excédé jusqu`ici la proportion ordinaire des troupes qui devaient en tirer leurs
distributions. On vient actuellement de donner l`ordre d`acheter pour le compte d`état dans ces
gouvernements 200 m. mesures de blé et 16 mille mesures de légumes. Cette disposition donne
lieu à conjectures qu`on plus grand nombre de troupes sera porté de ce côté. O tych poczynaniach rosyjskich i odkryciu ich przez Polaków zob. te¿ M. Kukiel, op. cit., s. 182.
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zji mamy te¿ powiadczenie podobnej dzia³alnoci ze strony przeciwnika,
bowiem w styczniu 1811 r. uda³o siê policji Ksiêstwa uj¹æ pewnego Kurlandczyka, który za paszportem gubernatora obwodu bia³ostockiego Siemiona
A. Szczerbinina przyby³ do Ksiêstwa i popad³ w podejrzenie o uprawianie
szpiegostwa na rzecz Rosji48.
Z tym wszystkim widzimy jednak, ¿e s¹ to informacje, choæ niew¹tpliwie
cenne, ale zbyt ogólne. Poniatowski pisze o poszczególnych dywizjach, nie
precyzuj¹c ich charakteru, sk³adu i przynale¿noci do wiêkszych grup armii
czy korpusów49. Musia³o to budziæ uzasadniony sceptycyzm tak u Napoleona,
jak i u Davouta, którzy chêtnie zapoznaliby siê z ordre de bataille wojsk
rosyjskich, by móc sobie wyrobiæ jakie zdanie na ich temat. Zamiast tego
Polacy raczyli ich obszernymi memoria³ami polityczno-wojskowymi w rodzaju tego, jaki wykoncypowa³ gen. Micha³ Sokolnicki50. Dlatego Davout poleci³
31 marca 1811 r., ju¿ po s³ynnym raporcie Poniatowskiego dla Napoleona
z 18 lutego, aby minister wojny Ksiêstwa postara³ siê o wys³anie za granicê
rosyjsk¹ zaufanych osób dla sprawdzenia dotychczas otrzymanych wiadomoci, zarówno co do wojsk zbieraj¹cych siê nad granic¹, jak i tych nadci¹gaj¹cych dopiero z Turcji51.
W kwietniu 1811 r. ksi¹¿ê Józef uda³ siê osobicie do Pary¿a, oficjalnie,
aby w imieniu narodu pogratulowaæ cesarzowi narodzin syna, króla Rzymu,
nieoficjalnie, aby go przekonaæ o prawdziwoci poprzednich swych doniesieñ
i rzeczywistoci rosyjskiego zagro¿enia52. W kraju tymczasem gen. Fiszer
48 J. Poniatowski do Fryderyka Augusta, Warszawa, 28 I 1811 r., w: Korespondencja ks.
Józefa..., nr 381, s. 144145, i ten¿e do tego¿, Warszawa, 31 I 1811 r., ibidem, nr 383, s. 147.
49 Por. np. J. Poniatowski do L. Davouta, Warszawa, 8 VI 1810 r., ibidem, nr 306, s. 47,
gdzie pojawiaj¹ siê les troupes russes i quelques faibles postes de cosaques; ten¿e do tego¿,
20 X 1810 r., ibidem, nr 349, s. 95 si on en croit les rapports, dix bataillons y sont employés
à Dynabourg et douze à Bobruysk, ale nic wiêcej o nich, a i to si on en croit les rapports!;
ten¿e do Fryderyka Augusta, Warszawa, 22 XI 1810 r., ibidem, nr 357, s. 113 pojawiaj¹ siê une
division russe i 14 régiments de différentes armes. Dopiero z czasem informacje staj¹ siê
bardziej dok³adne  J. Poniatowski do J. Serry, Warszawa, 10 XII 1810 r., ibidem, nr 365, s. 124
il se trouve actuellement dans les gouvernements de Miñsk, Wilno et Grodno 3 divisions de
troupes russes lesquelles par l`arrivée aux corps de leurs 3es bataillons se montent à près de 50
mille hommes [...] Ces troupes ont avec eux leur artillerie czy ten¿e do Fryderyka Augusta,
Warszawa, 28 II 1811 r., ibidem, nr 400, s. 168, gdzie obok danych o zgromadzonym przez
Rosjan prowiancie i przeniesieniu parku artyleryjskiego z Niewie¿a do Bobrujska mówi
o zwiêkszeniu siê wojsk rosyjskich nad granicami Ksiêstwa o 3 nowe dywizje, co powoduje, i¿
sans compter les troupes stationnées un peu plus loin, les forces qui se trouvent dans la
proximité de nos frontières, se montent à plus de 70,000 hommes. Nadal jednak dok³adnoæ
danych liczbowych ogranicza siê w tych raportach do près de i plus de.
50 J. Skowronek, op. cit., s. 249250; równie¿ ks. Aleksander Sapieha popisa³ siê podobnym memoria³em polityczno-wojskowym na jesieni 1811 r., aczkolwiek  jak chce J. Skowronek
 trzyma³ siê on bardziej realiów ni¿ bujaj¹ce w ob³okach dywagacje gen. Sokolnickiego (ibidem,
s. 250254).
51 B. Paw³owski, op. cit., s. 229.
52 J. Poniatowski do L. Davouta, Warszawa, 3 IV 1811 r., w: Korespondencja ks. Józefa...,
t. 3, nr 428, s. 212, S. Askenazy, op. cit., s. 193.
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przyst¹pi³ do organizowania wywiadu na wiêksz¹ skalê. Wys³a³ zatem pu³kownika Jana Krukowieckiego do Lwowa w celu przeprowadzenia wywiadów
na Rosjê od strony tureckiej i wzd³u¿ granicy galicyjskiej, a jednoczenie
pu³kownika Tadeusza Tyszkiewicza na pogranicze litewskie i majora Kazimierza Dziekoñskiego dla wybadania rejonu miêdzy Tykocinem a Kry³owem53. Bignon w swej depeszy z 10 kwietnia 1811 r. donosi, i¿ genera³ Fiszer
pos³a³ dwóch wy¿szych rang¹ oficerów dla zbadania granic z Prusami i Austri¹ i zweryfikowania nap³ywaj¹cych stamt¹d wiadomoci54.
Genera³ Józef Zaj¹czek, który po wyjedzie ks. Poniatowskiego do Pary¿a obj¹³ w zastêpstwie naczeln¹ komendê wojsk Ksiêstwa55, równie¿ w licie
z 10 kwietnia 1811 r. do marsza³ka Davouta pisa³, i¿ voyant beaucoup de
contradictions dans les rapports qui me parviennent dès différentes endroits,
je viens d`envoyer des officiers de confiance sur la frontière pour me procurer
des renseignements plus positifs [widz¹c wiele sprzecznoci w raportach,
które przychodz¹ do mnie z ró¿nych miejsc, wys³a³em zaufanych oficerów
nad granicê, ¿eby mi przynieli pewniejsze wiadomoci]56 . Jeden z nich mia³
rozpoznaæ pogranicze litewsko-¿mudzkie i dotrzeæ a¿ do Królewca, drugi mia³
dzia³aæ miêdzy Tykocinem a Kry³owem a¿ po granicê galicyjsk¹, trzeci za
mia³ udaæ siê do samej Galicji57. Trzy dni potem gen. Zaj¹czek donosi³ Davoutowi o wynikach misji pu³kownika Krukowieckiego do Lwowa, z którego ten
dopiero co wróci³. Uda³o mu siê dotrzeæ do raportów sporz¹dzonych przez
oficerów austriackich, znajduj¹cych siê przy armii rosyjskiej, walcz¹cej
z Turkami, z których wynika³o, i¿ ta armia, po spustoszeniu terenów na
prawym brzegu Dunaju, utrzymywa³a siê ju¿ tylko w Ruszczuku i dwóch
pozycjach na prawym brzegu Dunaju, a wiêkszoæ jej wycofa³a siê na lewy
brzeg i se dirige en grande partie tant par Brac³aw vers la Livonie, que par
Mohilow et Kamieniec vers les frontières du Duché [Warszawskiego] [kieruje siê w du¿ej czêci tak przez Brac³aw ku Inflantom, jak przez Mohylów
i Kamieniec ku granicom Ksiêstwa]58.
Tymczasem jednak raporty oficerów wys³anych na Litwê by³y raczej
uspokajaj¹ce. Major Kazimierz Dziekoñski w swym pierwszym raporcie
z Tykocina donosi³, i¿ w ca³ym obwodzie bia³ostockim il n`y a, dans ce
moment, qu`un bataillon du régiment de Po³ock à Bia³ystok et deux régi53

M. Kukiel, op. cit., s. 184.
Deux officiers supérieurs, chargés de parcourir dans toute leur étendue les frontières,
l`un du côté de la Prusse et l`autre vers l`Autriche, recueillir des renseignements exacts et
vérifier, autant qu`il dépendra d`eux, ce qu`il peut y avoir de vrai ou de faux dans les avis qui
arrivent de toutes parts  depesza E. Bignona, Warszawa, 10 IV 1811 r., w: Instrukcje
i depesze..., t. 1, nr 192, s. 310311.
55 J. Poniatowski do L. Davouta, Warszawa, 3 IV 1811 r., w: Korespondencja ks. Józefa...,
t. 3, nr 428, s. 212: Je laisse le commandement à Mr le général Zaionchek  B. Paw³owski,
op. cit., s. 229.
56 J. Zaj¹czek do L. Davouta, Warszawa, 10 IV 1811 r., w: O czeæ imienia..., s. 368.
57 Ibidem, s. 368, B. Paw³owski, op. cit., s. 229.
58 J. Zaj¹czek do L. Davouta, Warszawa, 13 IV 1811 r., w: O czeæ imienia..., s. 369370.
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ments de cosaques [znajduj¹ siê w tej chwili tylko batalion z pu³ku po³ockiego w Bia³ymstoku i dwa pu³ki kozaków] Je³owajskiego i P³atowa59. 25 kwietnia 1811 r. donosi³ o powrocie pu³kownika Tadeusza Tyszkiewicza, wed³ug
którego na Litwie i Wo³yniu by³y tylko cztery dywizje rosyjskie. Tak¿e major
K. Dziekoñski pisa³ z Tykocina, ¿e wiêkszoæ informacji o ruchach wojsk
rosyjskich okaza³a siê fa³szywa. Czy¿by wiêc nie by³o siê czego obawiaæ?
Genera³ Zaj¹czek przyznawa³, ¿e nie wie, czy wiadomoci, otrzymane przez
ks. Poniatowskiego przed jego wyjazdem do Pary¿a, s¹ bardziej autentyczne
ni¿ te, które nap³ynê³y póniej  wszelako¿ omiela siê stwierdziæ, i¿  selon
moi, la plus certaine de toutes les nouvelles que nous reçumes, est celle que
le général Henry Wolodkowicz a donnée. Cet officier m`a écrit de Minsk, au
mois de mars, que l`armée russe, cantonnée en Lithuanie, est forte de 75 000
hommes, et que les généraux, ainsi que les officiers de cette nation, parlaient
de la guerre avec la France comme d`une chose immanquable [wed³ug mnie,
najpewniejsza ze wszystkich wiadomoci, które otrzymalimy, jest ta od gen.
H. Wo³odkowicza. Ten oficer napisa³ mi z Miñska w marcu, ¿e armia rosyjska, rozmieszczona na Litwie, liczy 75 tys. ludzi i ¿e zarówno genera³owie,
jak i oficerowie rosyjscy mówili o wojnie z Francj¹ jako o rzeczy pewnej].
A wiêc jednak? Na wszelki wypadek gen. Zaj¹czek zapowiedzia³ wys³anie
kolejnych czterech zaufanych oficerów nad granicê z zadaniem obserwowania
Rosjan. Postanowi³ równie¿ wys³aæ wywiadowcê do Mo³dawii, by zorientowa³
siê w stanie rzeczy miêdzy Rosjanami a Turkami i potwierdzi³, czy cztery
dywizje rosyjskie rzeczywicie opuci³y Mo³dawiê i skierowa³y siê na Podole60.
I có¿ o tym s¹dziæ? Ksi¹¿ê Poniatowski honorem rêczy³ za prawdziwoæ
informacji o maj¹cym rych³o nast¹piæ uderzeniu rosyjskim na zachód i osobicie wybra³ siê przekonywaæ o tym cesarza, a tymczasem genera³ Zaj¹czek
donosi³ o si³ach tak s³abych, znajduj¹cych siê w zachodnich guberniach Rosji,
i¿ nie wystarczy³yby nawet do obrony, có¿ dopiero do ataku! On sam przyznawa³ wszak¿e, ¿e nadci¹ga³y armie z frontu tureckiego, dla pewnoci jednak
postanowi³ rzecz tê sprawdziæ. I choæ wojska rosyjskiego u granic Ksiêstwa
by³o ma³o, Rosjanie mówili o wojnie z Francj¹ jako czym nieuniknionym.
59

Ten¿e do tego¿, Warszawa, 20 IV 1811 r., ibidem, s. 371.
Fragmenty raportu gen. Zaj¹czka: Selon cet officier [T. Tyszkiewicza], il n`y a dans la
Lithuanie et dans la Volhinie que 4 divisions russes. Ces troupes y ont hiverné, ce sont elles qui
on fait quelques mouvements vers le Bug, mouvements qui ont été annoncés pour hostiles;
L`autre officier qui est le major Dziekoñski, n`est pas encore de retour, mais il nous mande de
Tykocin que la majeure partie des notions que l`on nous a données sur les mouvements des
armées russes, sont fausses; J`ignore si les renseignements qu`a reçus le prince Poniatowski
avant son départ pour Paris, ont été plus authentiques que ceux qui nous sont parvenus depuis
cette époque [...]; actuellement il sera établi 4 officiers de confiance sur les 4 différents points
de la frontière; leur tâche sera d`observer tout ce qui se passera chez les Russes, pour nous en
avertir. Nous avons également expédié un homme, très entendu et très sûr, en Moldavie pour
savoir où en sont les choses entre les Turcs et les Russes, ainsi que pour nous apprendre au
vrai, si les 4 divisions russes ont quitté ce pays là et sont entrées en Podolie, comme on nous l`a
mandé, il y a quelques jours. Ibidem, s. 372373.
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Nic dziwnego wiêc, ¿e marsza³ek Davout w licie do Zaj¹czka z 29 kwietnia
grzmia³, wytykaj¹c mu sprzecznoci w raportach i brak danych o aktualnym
miejscu przebywania czêci wojsk rosyjskich, które wycofano z Wo³oszczyzny
ku granicom Ksiêstwa Warszawskiego61. Domaga³ siê od gen. Zaj¹czka dok³adnych informacji co do liczby i jakoci wojsk rosyjskich, szczegó³owego
wyliczenia dywizji i pu³ków, rozmieszczenia ich i magazynów, nazwisk dowódców oraz zorganizowania kontrwywiadu poprzez stworzenie specjalnego
biura, maj¹cego badaæ wszystkich przyjezdnych z Rosji i dezerterów62.
Sprzecznoci w raportach polskiego wywiadu, tak irytuj¹ce Davouta, wynika³y poniek¹d st¹d, i¿ nie poddawano ich zrazu w Warszawie ¿adnej selekcji i posy³ano do kwatery marsza³ka w Hamburgu wszystkie doniesienia,
nawet te najmniej prawdopodobne i dopiero w sztabie marsza³ka przeprowadzano ich weryfikacjê63. U³atwia³y j¹ nadsy³ane mu równie¿ niezale¿nie raporty od dowodz¹cego w Gdañsku Jana Rappa i od by³ego adiutanta Davouta,
podpu³kownika Józefa Szymanowskiego, który z w³asnej inicjatywy wyzyskiwa³ urlop w Galicji dla prowadzenia wywiadu na Podolu i donosi³ zebrane
informacje marsza³kowi. Podobnie i Napoleon otrzymywa³ mnóstwo sprzecznych informacji, które weryfikowa³ dopiero u ministra spraw zagranicznych,
Mareta, utalentowany urzêdnik Lelorgne d`Ideville64.
Doæ ³atwo te¿ chyba bêdzie wyjaniæ sprzecznoci w raportach, gdy
zwa¿y siê na czas ich powstania. Oto Poniatowski alarmowa³ o gro¿¹cej
inwazji w lutym, a w marcu jeszcze genera³ Jan Henry-Wo³odkiewicz donosi³
o bojowych nastrojach w rosyjskim korpusie oficerskim65. Raporty z kwietnia
zdaj¹ siê wskazywaæ na cofanie siê Rosjan znad granicy, choæ jednoczenie
ci¹gane by³y armie naddunajskie. Wydaje siê, i¿ t³umaczyæ to trzeba rezygnacj¹ cara Aleksandra z podjêcia ofensywy na Francjê wiosn¹ 1811 r. po
tym, jak przekona³ siê, i¿ nie uda mu siê przeci¹gn¹æ na swoj¹ stronê Polaków. Rzecz ta nie by³a jednak jeszcze znana Francuzom i Polakom, st¹d
latem 1811 r. obserwujemy dziwne zjawisko, wyra¿aj¹ce siê w przygotowa61 Tous les rapports sont contradictoires. On voit bien, qu`il y a une partie de troupes de
Walachie, qui sont en marche pour se porter sur les frontières du Grand Duché mais où sont
ces troupes maintenant? Je n`ai encore entendu que des on dit à cet égard. Personne ne dit
avoir vu. Le rapport de votre officier de Tykocin [...] contredit presque tous les autres. Cyt. za
B. Paw³owski, op. cit., s. 230.
62 Ibidem, s. 229230.
63 Ibidem, s. 230231, i M. Kukiel, op. cit., s. 184.
64 L. Davout do Napoleona, Hamburg, 21 V 1811 r., do³¹cza list J. Szymanowskiego
z Galicji, w: L. Margueron, op. cit., t. 2, s. 327328. Zob. te¿ M. Kukiel, op. cit., s. 184185;
o dzia³aniach pana Lelorgne d`Ideville tak pisze J. Savant, op. cit., s. 262: Sa tâche consiste,
à la veille de la campagne de Russie, à réunir, confronter, analyser, synthétiser les renseignements de tous ordres concernant l`organisation et la force des armées étrangères. La qualité de
son travail est digne d`éloges, puisque des généraux adverses, quand les archives de Napoléon
tomberont entre leurs mains, déclareront que les états dressés par Lelorgne leur semblent
avoir été dérobés dans les chancelleries européennes.
65 J. Zaj¹czek do L. Davouta, Warszawa, 25 IV 1811 r., w: O czeæ imienia..., s. 373.
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niach obu stron do obrony i cofaniu swych magazynów w g³¹b kraju66. Dopiero póniej Napoleon nabra³ przekonania, i¿ w tym roku Rosjanie nie uderz¹,
co wp³ynê³o równie¿ na zmianê profilu dzia³alnoci wywiadu  od zbierania
informacji o wrogu w celu obrony przejdzie on do zbierania takich¿e w celu
zaatakowania go.
Intensyfikacja wywiadu wiosn¹ 1811 r. wyra¿a³a siê te¿ w przesuniêciu
przez gen. Zaj¹czka ku wschodnim granicom Ksiêstwa szeciu pu³ków kawalerii, rozlokowanych w rejonie Lublina, Siedlec i Ostro³êki, nad którymi dowództwo powierzy³ inspektorowi jazdy, gen. Aleksandrowi Ro¿nieckiemu67.
Jego g³ównym zadaniem by³a organizacja wywiadu pogranicznego, z czego
wywi¹za³ siê bardzo dobrze, mimo pocz¹tkowych braków, widocznych w tradycyjnym nadsy³aniu sprzecznych informacji68.
Wiadomoci o przeciwniku dochodzi³y tak¿e do Warszawy od ró¿nych
osób postronnych znad granicy  jak z £om¿y, Mariampola, Augustowa, Terespola czy Kry³owa  zarówno od komenderuj¹cych tamtejszymi posterunkami pogranicznymi oficerów, jak i od urzêdników czy wszelkiego rodzaju innych osób69. W 1811 r., a zw³aszcza w pierwszej po³owie nastêpnego, rozwiniêto szerok¹ dzia³alnoæ wywiadowcz¹ we wspó³pracy z Francuzami, o czym
tak pisze Janusz Iwaszkiewicz: Roi³o siê podówczas na Litwie od agentów
polsko-francuskich, którzy pod przybranemi nazwiskami przedostawali siê
tutaj z Ksiêstwa Warszawskiego. W Smoleñsku, Miñsku, Mohylewie i innych
miastach pojawiali siê szpiedzy polsko-francuscy w wielkiej iloci pod postaci¹ akrobatów, nauczycieli, artystów, muzykantów, lekarzy i mnichów wêdrownych, w guberni miñskiej zjawi³o siê wielu geometrów, zajmuj¹cych siê
sporz¹dzaniem planów okolicznych miejscowoci. Skutkiem tego minister
wojny zarz¹dzi³, aby osób, przyby³ych z Ksiêstwa Warszawskiego, nie dopuszczano do ogl¹dania fortec oraz zdejmowania z nich planów, w razie za,
66 E. Bignon, op. cit., s. 52: Jednak¿e, zaledwie zaczêto u nas cofaæ w ty³ zak³ady wojskowe, usuwaæ od granic szpitale i magazyny, kiedy doniesiono nam, ¿e podobny ruch odbywa siê
równoczenie w prowincjach polsko-rosyjskich. Z obu stron obawiano siê napadu i posy³ano
sobie grobê i obawê. Zob. te¿ D. Nawrot, op. cit., s. 62.
67 J. Zaj¹czek do L. Davouta, Warszawa, 10 IV 1811 r., w: O czeæ imienia , s. 368: Votre
Altesse [Davout] me permettra encore de La prévenir qu`il m`a paru sous différents rapports
indispensable de rassembler chaque régiment de cavalerie aux environs d`une de ses garnisons,
principalement pour procurer par là plus de facilité aux chefs de corps de les exercer, ce qu`il
serait presque impossible, s`ils étaient dispersés par compagnies, comme ils l`ont été pendant
l`hiver. Dès que chaque régiment sera rassemblé, de cette manière je me propose de les réunir
autant que possible deux à deux, en choisissant des points qui sans donner le moindre ombrage
à nos voisins, nous mettront en mesure pour tous les cas. Les points que j`ai choisis sont: pour
le 11-me et 16-e  Lublin et les environs, 12-e et 13-e  Siedlce, 8-me et 15-me  Ostro³êka....
Zob. tak¿e B. Paw³owski, op. cit., s. 229.
68 Ibidem, s. 229 i 232.
69 Zob. liczne raporty z kwietnia  czerwca 1811 r., w: L. Margueron, op. cit., t. 2, s. 254256,
289291, 321323, 328333, 343346, 348349, 351354, 357361, 367369. Zob. te¿ B. Paw³owski, op. cit., s. 230.
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gdyby jakie osoby narodowoci polskiej, francuskiej lub ¿ydowskiej dopytywa³y siê o iloci i sytuacje wojsk, winny byæ natychmiast aresztowane. Raporty wspó³czesne w³adz rosyjskich przepe³nione s¹ wiadomociami o rozmaitych osobnikach, podejrzanych o szpiegostwo; nie pomaga³y najostrzejsze
zarz¹dzenia, gdy¿ przy licho funkcjonuj¹cej policji osobnikom tym udawa³o
siê zawsze omin¹æ czujnoæ w³adz70. Abymy wszelako nie popadli w zbytni¹
euforiê, zacytujmy dla równowagi s³owa Bignona: Oko³o tego czasu [w 1811 r.]
granica od Rosji sta³a siê prawie niedostêpn¹; gdy przeciwnie granica Ksiêstwa ci¹gle by³a otwart¹, a¿ do chwili zerwania pokoju. Oficerowie rosyjscy,
mianowicie Litwini w s³u¿bie moskiewskiej, przybywali bez przeszkody do
Warszawy dla obserwowania nas71.
Wywiad francuski na terenie Ksiêstwa
Zaniepokojony och³adzaniem siê stosunków francusko-rosyjskich, Napoleon 12 padziernika 1810 r. wyda³ poprzez okólnik ministerstwa spraw
zagranicznych rozkaz zorganizowania wywiadu na Rosjê poselstwom w Warszawie i Sztokholmie72. Warto chyba przytoczyæ jego fragment, który wyjania nam, co te¿ spodziewa³ siê dowiedzieæ Napoleon o Rosji:
S. M. désire être informé(e) du nombre de troupes que la Russie entretient
sur chacune de ses frontières. Ainsi, Monsieur, vous tâcherez de vous procurer un état exact des divisions de l`armée russe stationnées en Lithuanie et
sur les frontières limitrophes du duché de Varsovie, de leur emplacement,
nom(s) et de la force des régiments, qui les composent, tant infanterie que
troupes à cheval et artillerie, des généraux qui commandent ces divisions.
Vous surveillerez leurs mouvements et vous saurez quelle augmentation ces
corps ont pu recevoir, quels sont les détachements qu`ils ont éprouvé(s). Vous
êtes autorisé à prendre avec discrétion et prudence les mesures nécessaires
pour être régulièrement instruit de l`état et des mouvements de ces troupes73
[Jego Wysokoæ ¿yczy sobie byæ poinformowanym o liczbie wojsk, które Rosja
utrzymuje na ka¿dej ze swych granic. Tak wiêc, Panie, postaracie siê uzyskaæ
dok³adny stan dywizyj armii rosyjskiej stacjonuj¹cych na Litwie i na granicach przyleg³ych do Ksiêstwa Warszawskiego, ich rozmieszczenie, nazwy
i si³ê pu³ków, z których z³o¿one s¹ dywizje, zarówno piechoty, jak i jazdy
i artylerii, a tak¿e genera³ów, którzy dowodz¹ tymi dywizjami. Bêdziecie
ledziæ ich ruchy i poznacie, jakie uzupe³nienia mog¹ otrzymaæ te korpusy
i jakie si³y od nich odkomenederowano. Macie prawo dyskretnie przedsiê70

J. Iwaszkiewicz, Litwa w roku 1812, Kraków 1912, s. 54.
E. Bignon, op. cit., s. 43; wskazuje on tam na radcê legacji rosyjskiej, Jana Protazego
Anstetta, spe³niaj¹cego funkcje szpiegowskie, o czym Bignon donosi te¿ w swoich raportach
 depesze E. Bignona, Warszawa, 10 IV 1811 r., w: Instrukcje i depesze..., t. 1, nr 192, s. 311,
i tego¿, Warszawa, 11 IV 1811 r., ibidem, nr 193, s. 313.
72 Cyrkularz ministerium spraw zagranicznych, Pary¿, 12 X 1810 r., ibidem, t. 1, nr 151,
s. 260261; M. Kukiel, op. cit., s. 182.
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wzi¹æ rodki konieczne, aby zapewniæ wam regularne wiadomoci o stanie
i ruchach tych wojsk].
Ten okólnik zainicjowa³ oficjalnie francusk¹ akcjê wywiadowcz¹ i wyznaczy³ jej podstawowe cele, aczkolwiek nie precyzowa³ sposobów zbierania informacji. Z tego, co wiemy o rosyjskich przygotowaniach wojennych, przyznaæ
nale¿y, ¿e by³ ju¿ najwy¿szy czas na ich rozpoznanie. Tego samego zreszt¹
dnia odebra³ cesarz relacjê od gen. Rappa z Gdañska o wyniku misji wys³anego przezeñ oficera, który informowa³ o przygotowaniach rosyjskich74. Wys³a³ te¿ cesarz agenta ministerstwa spraw zagranicznych Thiarda, który est
un homme fort dangereux et un des agents secrets les plus habiles dont le
gouvernement français se soit servi75 [jest cz³owiekiem bardzo niebezpiecznym i jednym z najzdolniejszych sporód tajnych agentów, którymi pos³uguje
siê rz¹d francuski], w celu zbadania Rosji oraz Dezyderego Ch³apowskiego,
wówczas szefa szwadronu76. Sam rezydent, Jean Charles Serra, stosuj¹c siê
do polecenia Napoleona, nie tylko, ¿e zbiera³ informacje od wywiadu przygranicznego, w którym wybija³ siê podprefekt Tykocina, Bellefroid, ale i zorganizowa³ w dobrach Czartoryskich w Terespolu w³asn¹ agencjê wywiadowcz¹77.
Poniewa¿ jednak Serra polega³ przede wszystkim na informacjach otrzymywanych od w³adz warszawskich, które jesieni¹ 1810 r. nie dysponowa³y
jeszcze dobrym wywiadem, nie móg³ dostarczaæ wiadomoci szczególnie cennych78. I byæ mo¿e dlatego w³anie zast¹piony zosta³ przez nowego rezydenta, Edouarda Bignona, mianowanego na to stanowisko 25 grudnia 1810 r.79
Przyby³ on do Warszawy dopiero w marcu 1811 r., a g³ównym jego zadaniem
by³o zorganizowanie wywiadu na Rosjê80. Od ówczesnego  wci¹¿ jeszcze
 ministra spraw zagranicznych Cesarstwa, Jana Champagny`ego, otrzyma³
zaraz po przyjedzie, 28 marca, depeszê precyzuj¹c¹ des renseignements
que S. M. désire et qu`elle pense que vous pouvez lui procurer [wiadomoci,
których Jego Wysokoæ ¿¹da i o których myli, ¿e bêdzie Pan w stanie mu
dostarczyæ]. A zatem domagano siê szczegó³ów statystycznych na temat zachodnich ziem rosyjskich, opisu dróg i ich stanu oraz zaludnienia na trasach
spodziewanego ataku (na Moskwê, Petersburg i Kijów), wiadomoci o biegu
73 Cyrkularz ministerium spraw zagranicznych, Pary¿, 12 X 1810 r., w: Instrukcje i depesze..., t. 1, nr 151, s. 260.
74 M. Kukiel, op. cit., s. 182.
75 Correspondance de Nesselrode, t. 3, s. 302, cyt. za: Instrukcje i depesze..., t. 1, s. 263,
przypis 1.
76 O misji Thiarda zob. Instrukcje i depesze..., t. 1, s. 263, przypis 1, i M. Kukiel, op. cit.,
s. 182. Tam¿e o D. Ch³apowskim.
77 Depesza J. Serry, Warszawa, 5 I 1811 r., w: Instrukcje i depesze..., t. 1, nr 166, s. 273274;
o roli Bellefroida zob. M. Kukiel, op. cit., s. 182.
78 Ibidem, s. 181.
79 J. Skowronek, op. cit., s. 232.
80 Ibidem, s. 240. Jeszcze 16 III 1811 r. E. Bignon by³ przyjmowany na audiencji przez
króla saskiego w Drenie  depesza E. Bignona, Warszawa, 6 IV 1811 r., w: Instrukcje
i depesze..., t. 1, nr 181, s. 293294.
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i brzegach Dwiny i Dniepru, które mog³y byæ przeszkod¹ dla wojsk napoleoñskich, a tak¿e o zaludnieniu kraju i mo¿liwociach aprowizacyjnych, jak
równie¿ o podziale administracyjnym, g³ównych miejscowociach  za takie
uznano miasteczka i wsie powy¿ej 1 tys. mieszkañców  oraz
o odleg³ociach pomiêdzy tymi miejscowociami81.
Zaraz po przybyciu odby³ Bignon rozmowê z ks. Poniatowskim na temat
otrzymanych przez tego ostatniego planów rosyjskiej inwazji. Relacjonuj¹c j¹
w swej depeszy z 29 marca, pisze, i¿ le prince Joseph pense que, depuis Riga
jusqu`à Brzeæ, tant sur la frontière même qu`à une petite distance dans
l`intérieur du territoire russe, il y a près de 130 000 hommes82 [ksi¹¿ê Józef
uwa¿a, ¿e miêdzy Ryg¹ a Brzeciem, tak na granicy jak i w ma³ej odleg³oci
w g³êbi terytorium rosyjskiego, znajduje siê prawie 130 tys. ¿o³nierzy].
W celu sprawdzenia tych rewelacji nale¿a³o jak najszybciej zorganizowaæ
w³asny wywiad. Na pocz¹tek Bignon zapozna³ siê z osi¹gniêciami swego
poprzednika83. Nie przedstawia³o siê to zachêcaj¹co. Wiadomoci od wywiadu polskiego  Ro¿niecki  jakie otrzyma³ w koñcu kwietnia Bignon, mówi³y
o maksimum 150 tys. Rosjan, którzy mogli byæ u¿yci przeciw Ksiêstwu84.
Obawy przed rosyjskim atakiem by³y tak du¿e, i¿ Bignon wyznaje, ¿e
[w kwietniu] odebralimy rozkaz: 1-sze. ci¹gn¹æ oddalone korpusy, a w ty³
cofn¹æ zak³ady wojskowe, 2-gie. Materia³y artyleryjskie u¿yæ na obronê kraju
lub je zabezpieczyæ, 3-cie. Zak³adaæ magazyny miêdzy Wis³¹ a Odr¹.
81

On désire avoir : 1) des détails statistiques sur la Moldavie, la Podolie, la Wolhynie,
l`Ukraine, les marrais de Miñsk, les marrais de Piñsk, la Samogitie, la Livonie et la Courlande.
2) une description des routes ci après, en indiquant la nature du pays sous le rapport de la
viabilité, des subsistances, de la population et des habitations à 2 lieues de distance dans les
terres à droite et à gauche, savoir: de Varsovie à Moscou par Grodno et Wilna, de Wilna à St.
Pétersbourg, de Thorn à Wilna par K(o)wno, de K(o)wno à Pétersbourg, de Tilsit à Pétersbourg
par Memel et Riga, de Wilna à Kiow, de Lemberg à Kiow, de Dubno par Wilna à Kiow. 3) des
détails topographiques et statistiques sur le cours et les bords de la Dwina depuis sa source,
sur le cours et les bords du Borysthène. Il faut bien déterminer la population des villes et des
villages, la largeur des rivières, le gissement de leurs rives, plates ou élevées; les productions
du pays et les ressources qu`il peut offrir en légumes, bestiaux et moyens de transport. On
déterminera la division de chaque province ou pays en cercles, palatinats etc. et l`on aura soin
de bien donner les noms des villes, bourgs ou villages ayant plus de 1000 habitants; on
indiquera, autant que possible, la distance de l`un à l`autre  J. Champagny do E. Bignona,
Pary¿, 28 III 1811 r., w: Instrukcje i depesze..., t. 1, nr 184, s. 297298.
82 Depesza E. Bignona, Warszawa, 29 III 1811 r., ibidem, nr 186, s. 301. Zob. te¿
E. Bignon, op. cit., s. 4142.
83 Depesza E. Bignona, Warszawa, 6 IV 1811 r., w: Instrukcje i depesze..., t. 1, nr 189,
s. 305307.
84 Depesza E. Bignona, Warszawa, 30 IV 1811 r., ibidem, nr 204, s. 330332: L`armée
russe, qui était de 27 divisions, a été portée à 28 ou 29 au plus. Il doit rester nécessairement
5 divisions et peut-être 6 contre les turcs. Il faut des troupes sur les bords de la Mer Noire, en
Bessarabie, à Odessa etc. Il faut deux ou trois divisions contre les perses ou dans cette direction; il en faut 3 ou 4 en observation contre la Suède. Déduction faite de ces divisions, le plus
qu`il puisse en rester, qui soient disponibles en y comprenant la garde, est de 14 ou 15, c`est-à-dire,
en les supposant au complet, ce qui n`existe jamais, un maximum de 150 000 hommes. Ce
serait là le plus grand effort que la Russie pût faire, et ce n`est pas chose faite encore.
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4-te. Kompletowaæ pu³ki rekrutem i koñmi. 5-te. Wysadziæ w powietrze niedokoñczone warownie Zamocia. Do tego ostatniego uda³o siê szczêliwie
Bignonowi nie dopuciæ85.
Przyst¹pi³ zatem Bignon do organizowania w³asnego biura wywiadowczego, a uczyni³ to za porednictwem ks. Aleksandra Sapiehy86. By³o ono
wy³¹czone z formalnej struktury wywiadu wojskowego tak polskiego, jak
i francuskiego. Dzia³a³o ono pod osobistymi auspicjami i kierownictwem Sapiehy, ale za pieni¹dze Bignona, który utrzymywa³, i¿ je ne néglige aucun
des moyens qu`il m`est possible d`employer pour obtenir de bonnes informations87 [nie zaniedbujê ¿adnego rodka, jaki jest mo¿liwy, by otrzymaæ dobre
informacje]. J. Skowronek szacuje, i¿ wydatki na op³acenie ludzi Sapiehy
wynosi³y 1520% bud¿etu agenturalnego Bignona, który w ci¹gu jesieni 1811 r.
wzrós³ z ponad 2 do prawie 5 tys. franków88. Bignon nie kontaktowa³ siê
bezporednio z agentami, którzy wysy³ali swe raporty do urzêdnika od spraw
paszportowych w ministerstwie policji Ksiêstwa, Charles`a Meyera i ten
 ju¿ opracowane  wysy³a³ je do Bignona. Ten z kolei posy³a³ je poprzez
Davouta do francuskiego ministerium wojny b¹d do ministra spraw zagranicznych89.
Choæ jednak Bignon obiecywa³ podwy¿ki i gratyfikacje za szczególnie
cenne informacje, choæ Sapieha pozyskiwa³ dobrych wspó³pracowników  jak
urzêdnika rosyjskiej komory celnej Sakowicza, mieszkañca Wilna Antoniego
Franceskona czy Jarmoliñskiego90, który w tym¿e miecie mia³ spêdziæ dwa
miesi¹ce 1811 r., pour prendre une connaissance exacte de ce qui existe de
troupes russes dans cette province91 [aby zdobyæ dok³adne wiadomoci
o tych wojskach rosyjskich, które znajduj¹ siê w tej prowincji]  to jednak
pocz¹tki dzia³añ biura Sapiehy nie by³y bynajmniej olniewaj¹cym pasmem
sukcesów, a raporty jego szpiegów pozostawia³y wiele do ¿yczenia. Dawa³
temu wyraz Bignon w swoich wspomnieniach: Ustanowienie i kierownictwo
doæ licznej ajencji obserwacji wojskowej nale¿a³o wtedy do najtrudniejszych
obowi¹zków mego urzêdowania. W pracy tej napotka³em na mnóstwo trudnoci, pochodz¹cych najwiêcej z charakteru narodowego. Nie ma kraju jak
Polska, gdzie by by³o trudniej bujne wyskoki umys³ów utrzymaæ w karbach
rzeczywistoci. Na pró¿no, zmêczony niepewnemi raportami o stanie tego lub
innego korpusu, chcia³em dowiedzieæ siê, z czego siê sk³ada³, na pró¿no
85

E. Bignon, op. cit., s. 5051.
Organizacjê i funkcjonowanie biura wywiadowczego ks. Aleksandra Sapiehy opisuje
J. Skowronek, op. cit., s. 242 i nn. E. Bignon zna³ ks. A. Sapiehê z Wiednia, gdzie poznali siê
w 1809 r.  zob. K. Bobiatyñski, op. cit., s. 31.
87 Depesza E. Bignona, Warszawa, 15 VI 1811 r., w: Instrukcje i depesze..., t. 1, nr 218,
s. 349.
88 J. Skowronek, op. cit., s. 243.
89 Ibidem, s. 243.
90 Ibidem, s. 243244.
91 Depesza E. Bignona, Warszawa, 15 VI 1811 r., w: Instrukcje i depesze..., t. 1, nr 218,
s. 349.
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wymaga³em dok³adnych wykazów miejscowoci, pu³ków, batalionów, kompanii  donoszono mi tylko o masach, pomijaj¹c skromne szczególiki, w³anie
dla mnie najwa¿niejsze. Lada donosiciel najni¿szego rzêdu, zamiast mi daæ
wiadomoæ o tem, na co w³asnemi patrza³ oczami, tworzy³ o armii rosyjskiej
jaki romans w³asnego wynalazku. Ludzie dobrze wychowani, bogatsi w³aciciele ziemscy, nawet jenera³owie nie byli wolni od tego braku cis³oci
w podaniach. Ledwo niektórzy z jenera³ów byli od tej regu³y wyj¹tkiem;
jeden z nich mówi³ mi z tego powodu: «U nas nikt nie widzi drzewa, poniewa¿ zawsze widzimy las». Du¿o mia³em trudnoci, zanim potrafi³em sprowadziæ te doniesienia do w³asnego mianownika92.
¯¹da³ wiêc Bignon systematycznych i dok³adnych raportów co 15 dni,
zainstalowania agenta na Wo³yniu i skrupulatnego prowadzenia szacunku
wydatków. Kaza³ wybadaæ nastroje na Litwie w zwi¹zku z podró¿¹ cara
i w. ks. Konstantego, co by³o istotne z uwagi na podjêt¹ przez cara na jesieni
1811 r.  w zwi¹zku z rezygnacj¹ z uderzenia na Francjê i przygotowaniem
siê do obrony  próbê pozyskania Polaków znajduj¹cych siê pod w³adz¹ Rosji.
Równie¿ w miarê rozwijania siê akcji szpiedzy nabierali wprawy i  jak
skonstatowa³ Bignon  z czasem jednak¿e ajencja moja wydoskonali³a siê93.
Sam ksi¹¿ê Aleksander Sapieha jesieni¹ 1811 r. odby³ podró¿ wywiadowcz¹ a¿ do Bukaresztu, gdzie mieci³ siê sztab wojsk rosyjskich na froncie
tureckim94. Sieæ agentów Sapiehy obejmowa³a coraz wiêkszy obszar by³ych
ziem Rzeczypospolitej. Bignon g³ówn¹ uwagê zwraca³ ku Wo³yniowi i Podolu,
sk¹d nadejæ mia³y wracaj¹ce z po³udnia wojska rosyjskie. Gotów by³ wszak¿e obsadziæ agentami wszystkie miasta gubernialne zachodniej Rosji, byle
tylko znaleæ pewnych ludzi95. Tymczasem jednak nadchodzi³ rok 1812
i francuskie przygotowania do wojny zaczê³y wchodziæ w etap, który postawi³
przed polskim i francuskim wywiadem na Rosjê zadania rozpoznania tak
przeciwnika, jak i terenu przysz³ych dzia³añ.
Wywiad napoleoñski w przededniu wojny z Rosj¹
1 maja 1811 r., przekonany nareszcie o grobie rosyjskiego uderzenia tak
przez raporty polskie, jak i genera³ów Jana Rappa z Gdañska i Romeufa
z Wiednia, wyda³ Napoleon rozkaz marsza³kowi Davoutowi, aby pozostaj¹ca
pod jego rozkazami armia okupuj¹ca Niemcy by³a gotowa do marszu na
wschód96. Wci¹¿ jeszcze planowano wtedy obronê na linii Odry. Jednak la92

E. Bignon, op. cit., s. 5152.
Ibidem, s. 52. O postulatach E. Bignona zob. J. Skowronek, op. cit., s. 245; o rosyjskiej
akcji propagandowej na Litwie i zaniepokojeniu tym Francuzów zob. J. Iwaszkiewicz, op. cit.,
s. 53 i nn., E. Bignon, op. cit., s. 5253, i D. Nawrot, op. cit., s. 6980. Car ³udzi³ wówczas
Polaków odbudow¹ Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, do czego wykorzystywa³ Micha³a Kleofasa
Ogiñskiego.
94 J. Skowronek, op. cit., s. 254255.
95 Ibidem, s. 245.
96 B. Paw³owski, op. cit., s. 228229.
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tem sytuacja siê wyjani³a  Rosjanie nie zdecydowali siê uderzyæ, ale wojna
by³a nieunikniona97. We wrzeniu ks. Józef Poniatowski wróci³ do kraju,
w listopadzie za Davout przes³a³ mu szczegó³owy memoria³, zalecaj¹cy badaæ dezerterów i przybyszy z Rosji98. Napoleon, oprócz rutynowych informacji o si³ach wroga, pragn¹³ teraz poznaæ równie¿ topografiê zachodnich guberni rosyjskich: Monsieur le Duc de Bassano, écrivez en chiffre au baron
Bignon que, si la guerre avait lieu, mon intention est de l`attacher à mon
quartier général et de le mettre à la tête de la police secrète comprenant
l`espionnage dans l`armée ennemie, la traduction des lettres et pièces interceptées, les rapports des prisonniers, etc.; qu`il est donc nécessaire que, dès
aujourd`hui, il monte une bonne organisation de police secrète; qu`il faudrait
qu`il eût deux Polonais parlant bien la langue russe, militaires, ayant fait la
guerre, intelligents, et dans lesquels on pût avoir confiance, connaissant l`un
la Lithuanie, l`autre la Volhynie, la Podolie et l`Ukraine, et un troisième
parlant allemand et connaissant bien la Livonie et la Courlande. Ces trois
officiers seront chargés d`interroger les prisonniers. Ils devraient parler parfaitement le polonais, le russe et l`allemand. Ils auront sous leurs ordres une
douzaine d`agents bien choisis, lesquels seront payés suivant les renseignements qu`ils donneront. Ils devraient également être en état de donner des
éclaircissements sur les endroits où passerait l`armée. Je désire que le sieur
Bignon s`occupe sans délai de cette grande organisation. En commençant
cette organisation, les trois agents de correspondance devront avoir des
agents sur les routes de Pétersbourg à Vilna, de Pétersbourg à Riga, de Riga
à Memel, sur les routes de Kiev, et sur les trois routes qui, de Bucharest,
conduisent à Saint-Pétersbourg, à Moscou et à Grodno; en envoyer à Riga,
à Dunabourg, à Piñsk dans les marais, à Grodno, et donner l`état de situation
des fortifications jour par jour. Si les renseignements sont satisfaisants, je ne
regretterai pas une dépense de 12 000 francs par mois. Pendant la guerre,
les récompenses pour ceux qui donneront des avis utiles à temps seront
indéterminées. Il y a parmi les Polonais des hommes qui connaissent les
fortifications et qui peuvent, de ces différentes places, bien indiquer l`état où
elles se trouvent99 [Panie ksi¹¿ê Bassano, napiszcie szyfrem do barona
Bignona, ¿e  jeli dojdzie do wojny  mam zamiar przy³¹czyæ go do mego
97 M. Kukiel, Dzieje orê¿a polskiego w epoce Napoleoñskiej, Poznañ 1912, s. 243. W czasie
uroczystej audiencji z okazji urodzin Napoleona, 15 VIII 1811 r., piorunowa³ on wobec ambasadora rosyjskiego Kurakina: Nie jestem tak g³upi, aby s¹dziæ, ¿e idzie wam o Oldenburg.
O Oldenburg siê nie wojuje [...] Widzê jasno, ¿e idzie o Polskê, i zaczynam wierzyæ, ¿e to wy
chcecie j¹ posi¹æ [...] Nie ³udcie siê, bym kiedykolwiek wynagrodzi³ cara w stronie Warszawy.
Nie, gdyby nawet armie wasze obozowa³y na wzgórzach Montmartre, nie ust¹piê wam ani cala
terytorium warszawskiego. Gwarantowa³em jego ca³oæ [...] Nie wiem, czy pobijê was, ale
bêdziemy siê biæ  cyt. za M. Kukiel, ibidem, s. 245.
98 B. Paw³owski, op. cit., s. 231232. Autor podaje wzór protoko³u oraz szczegó³owy zestaw
pytañ, za pomoc¹ których miano badaæ przybywaj¹cych z Rosji podró¿ników i dezerterów.
99 Napoleon do H. Mareta, Pary¿, 20 XII 1811 r., w: Correspondance de Napoléon Ier, wyd.
H. Plon, t. 23, Paris 1868, nr 18350, s. 9596.
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sztabu generalnego i postawiæ na czele tajnej policji, rozumianej jako wywiad
w armii nieprzyjacielskiej, t³umaczenie przejêtych listów i dokumentów, zeznañ jeñców itp.; [napiszcie] ¿e jest zatem konieczne, aby, pocz¹wszy od dzi,
stworzy³ dobr¹ organizacjê tajnej policji; bêdzie trzeba, ¿eby mia³ dwóch
Polaków, mówi¹cych dobrze po rosyjsku, wojskowych, bywa³ych na wojnie,
inteligentnych i którym mo¿na zaufaæ, znaj¹cych jeden Litwê, drugi Wo³yñ,
Podole i Ukrainê, i trzeciego, mówi¹cego po niemiecku i dobrze znaj¹cego
Inflanty i Kurlandiê. Ci trzej oficerowie bêd¹ zobowi¹zani przepytywaæ jeñców. Bêd¹ musieli doskonale mówiæ po polsku, rosyjsku i niemiecku. Bêd¹
mieæ pod swoimi rozkazami dwunastu dobrze dobranych agentów, którzy
bêd¹ op³acani stosownie do dostarczanych przez nich informacji. Musz¹ tak¿e byæ w stanie dostarczyæ objanieñ na temat miejsc, którymi mog³aby
przejæ armia. ¯yczê sobie, aby pan Bignon zaj¹³ siê bez zw³oki t¹ wielk¹
organizacj¹ [wywiadu]. Rozpoczynaj¹c tê organizacjê, trzej agenci od korespondencji musz¹ mieæ agentów na drogach z Petersburga do Wilna, z Petersburga do Rygi, z Rygi do K³ajpedy, na drogach z Kijowa i na trzech
drogach, które prowadz¹ z Bukaresztu do Petersburga, Moskwy i Grodna;
wys³aæ [agentów] do Rygi, do Dyneburga, na bagna do Piñska, do Grodna
i daæ stan sytuacyjny fortyfikacji dzieñ po dniu. Jeli wiadomoci bêd¹ zadowalaj¹ce, nie po¿a³ujê wydatku 12 tys. franków miesiêcznie. Podczas wojny,
wynagrodzenia dla tych, którzy dadz¹ na czas u¿yteczne wiadomoci, bêd¹
nieograniczone. S¹ miêdzy Polakami ludzie, którzy znaj¹ fortyfikacje i którzy
mog¹, z tych ró¿nych miejsc, dobrze oznaczyæ stan, w jakim one siê znajduj¹].
Pozwolilimy sobie przytoczyæ ów list w ca³oci nie tylko dlatego, i¿ jest
to jedyny bodaj wyraz tak powa¿nego zainteresowania cesarza dla spraw
wywiadu na Rosjê na pó³ roku przed wybuchem wojny, lecz przede wszystkim dlatego, ¿e wykazuje on dok³adnie, co chcia³ wiedzieæ Napoleon przygotowuj¹c siê do niej i jakie rodki uwa¿a³ za stosowne dla zdobycia potrzebnych informacji. Swoj¹ drog¹, zapowied obdarzenia Bignona kierownictwem
ca³ego wywiadu na wypadek wojny musia³a umotywowaæ rezydenta francuskiego do jeszcze bardziej wytê¿onej pracy.
31 grudnia 1811 r. minister ks. Bassano wys³a³ do Bignona obszern¹
i szczegó³ow¹ instrukcjê, zgodnie z zaleceniem cesarskim nakazuj¹c¹ mu
zorganizowanie na szerok¹ skalê wywiadu w zachodnich guberniach Rosji100,
na co ten 18 stycznia 1812 r. odpowiedzia³, i¿ prace s¹ ju¿ w toku101. Naciska³ te¿ na biuro kierowane przez Sapiehê, ¿¹daj¹c odeñ dok³adnych wiadomoci i szkiców g³ównych dróg razem z oznaczeniem le¿¹cych przy nich
miast i wiêkszych wsi. Szczególnie interesowa³y go drogi miêdzy Bia³ymstokiem, Grodnem, Wilnem, Ryg¹ i Smoleñskiem oraz te z Kijowa do Wilna
i Smoleñska oraz do Brzecia Litewskiego przez Dubno i ze Smoleñska do
100 H. Maret do E. Bignona, Pary¿, 31 XII 1811 r., w: Instrukcje i depesze..., t. 1, nr 307,
s. 485487.
101 Depesza E. Bignona, Warszawa, 18 I 1812 r., ibidem, t. 2, nr 317, s. 13.
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Moskwy, a z Rygi do Petersburga. Rad widzia³by mapy tych okolic102. Uda³o
mu siê t¹ drog¹ pozyskaæ wiadomoci o korpusach genera³ów Essena i Bagrationa oraz tworzeniu nowej dywizji pod Po³ockiem, a nawet pozyska³ do
wspó³pracy oficera rosyjskiej s³u¿by celnej w rejonie Brzecia Litewskiego
 w lutym 1812 r.  i adiutanta gen. Aleksiejewa (w marcu 1812 r.)103. Ci¹g³e
jednak monity i upomnienia, s³ane do Sapiehy, wiadczy³y, i¿ Bignon,
a zatem i cesarz, nie mieli wci¹¿ jeszcze informacji w zadowalaj¹cej iloci.
Ca³y czas dzia³a³ te¿ wywiad wojskowy Ksiêstwa, a ks. Józef w specjalnym licie do króla Fryderyka Augusta z 30 marca 1812 r. prosi³ o wyasygnowanie dodatkowych pieniêdzy, gdy¿ by³y one konieczne dla zdobycia pewnych
wiadomoci zarówno o ruchach i planach Rosjan, jak i szeregu innych, których nie sposób przewidzieæ104. Na ten okres przypad³y te¿ szczególne sukcesy gen. Ro¿nieckiego, który w lutym donosi³, i¿ ma swoich ludzi w dywizjach
rosyjskich, wchodz¹cych w sk³ad korpusu Essena, którzy go zawiadomi¹
o ka¿dym ruchu tego korpusu, oraz ¿e nawi¹za³, mimo wielkich trudnoci
w przekraczaniu granicy rosyjskiej, stosunki z Bia³¹ Rusi¹ i prowincjami
po³o¿onymi dalej na po³udnie105. Dzia³ali te¿ wówczas, zw³aszcza na Litwie,
agenci polityczni, urabiaj¹cy opiniê przed przybyciem Francuzów, jak Franciszek Potocki, adiutant Davouta, który w 1812 r. spêdzi³ du¿o czasu w Wilnie
na rozmowach z przedniejszymi osobami, brygadier Szyd³owski czy niejaki
£abuñski, brat kanonika wileñskiego106.
Napoleon przyk³ada³ szczególn¹ wagê w tym czasie do poznania terenu
przysz³ych dzia³añ, co wyranie wybija siê z jego instrukcji dla Bignona107.
Nie poprzestaj¹c na tym, wys³a³ do Warszawy Dezyderego Ch³apowskiego,
a na Litwê Juliana Ursyna Niemcewicza po wiadomoci o rzekach i sieci
dro¿nej interesuj¹cych go obszarów108. W maju 1812 r. szef cesarskiego gabinetu kartograficznego, Bacler d`Albe, prosi³ ks. Józefa o informacje o drogach
pogranicznych, na co odpowiedzi¹ by³ przes³any Francuzom w pocz¹tkach
czerwca polski elaborat109. Tu¿ przed wkroczeniem do Rosji osobisty wys³annik Napoleona, kapitan Hauptoul, rozpozna³ Bug, Niemen, Narew i drogi
pograniczne, zw³aszcza te na Kowno110.
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J. Skowronek, op. cit., s. 259.
Ibidem, s. 260, i D. Nawrot, op. cit., s. 139.
104 Ces dépenses sont la nécessité d`avoir des renseignements certains sur les mouvements et même les desseins de l`ennemi, les frais de route de poste et de courriers et une
infinité d`autres qu`il est aussi impossible de prévoir que de classer  J. Poniatowski do
Fryderyka Augusta, Warszawa, 30 III 1812 r., w: Korespondencja ks. Józefa..., t. 4, nr 567,
s. 118119.
105 Cyt. za B. Paw³owski, op. cit., s. 232.
106 J. Iwaszkiewicz, op. cit., s. 54.
107 Napoleon do H. Mareta, Pary¿, 20 XII 1811 r., w: Correspondance de Napoléon Ier,
t. 23, nr 18350, s. 9596, i H. Maret do E. Bignona, Pary¿, 31 XII 1811 r., w: Instrukcje
i depesze..., t. 1, nr 307, s. 486487.
108 M. Kukiel, op. cit., s. 187.
109 Ibidem, s. 187.
110 Ibidem, s. 187.
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Agenci
Zebrany materia³ ród³owy nie pozwala na jednoznaczne okrelenie sk³adu spo³ecznego cz³onków wywiadu i rodowisk, z jakich siê wywodzili. Wydaje siê, i¿ korzystano z us³ug ka¿dego, kto siê ich podejmowa³. Bignon wspomina³ o ludziach dobrze wychowanych, bogatych w³acicielach ziemskich,
jenera³ach111, jednak wydaje siê, i¿ tacy stanowili raczej typ przygodnych
informatorów ni¿ stale op³acanych agentów. Ci ostatni bowiem musieli byæ
stale dyspozycyjni i raczej niezbyt znani, aby ³atwiej upiæ czujnoæ carskiej
policji. Tote¿ ludzie pokroju ks. Ludwika Radziwi³³a, Juliana Ursyna Niemcewicza, Feliksa £ubieñskiego (minister sprawiedliwoci Ksiêstwa Warszawskiego) czy gen. Józefa Sierakowskiego bywali raczej jedno- czy kilkukrotnymi
informatorami, dzia³aj¹cymi bardziej z pobudek patriotycznych ni¿ dla pieniêdzy112. Rzadkoci¹ musia³y byæ osobistoci w rodzaju hr. Tadeusza Morskiego113 czy Karola Morawskiego, który w 1812 r. musia³ ratowaæ siê ucieczk¹ do
Ksiêstwa przed policj¹ carsk¹114, a o dzia³alnoci których ma³o wiadomo.
Sporód szerokiego krêgu informatorów ks. Aleksandra Sapiehy, bêd¹cego z uwagi na swe czynne i d³ugotrwa³e zaanga¿owanie w pracy wywiadowczej fenomenem poród swojej warstwy spo³ecznej, mo¿emy podaæ za
J. Skowronkiem jedynie kilka nazwisk, wskazuj¹cych na niewysoki status
spo³eczny ich w³acicieli. Byli to: niejaki Mey, kupiec ¿ytomierski François
Galli, Kajetan Malinowski z Wermianska, Jab³onowski, Ko³yszko, Laskowski115. Byli to  co zapewne mo¿na uogólniæ  nie licz¹c cudzoziemców,
mieszczanie i drobna szlachta. Jedni z nich s³u¿yli dla pieniêdzy, inni
z pobudek patriotycznych, co wynika³o z wyzwoleñczego charakteru zbli¿aj¹cej siê wojny (choæ, jak z du¿¹ doz¹ pewnoci mo¿na domniemywaæ, nikt za
darmo). Bignon wspomina³: S³u¿ba ta nie wiêcej kosztowa³a w Polsce, ni¿
gdzie indziej. I tu, jak wszêdzie, natrafia³em na ludzi ³akomych, hojnych
w obietnice, ka¿¹cych sobie drogo p³aciæ za nic nieznacz¹ce wiadomoci lub
k³amstwa; lecz za to dwa razy mi siê zdarzy³o, i¿ ludzie dobrej woli, którym
nie powiod³o siê dotrzeæ do celu, o jakim mniemali, ¿e go osi¹gn¹, odes³ali mi
pieni¹dze, dane im do rozporz¹dzenia116.
S¹dz¹c z raportów Zaj¹czka oraz poleceñ Napoleona i Mareta, jednymi
z najlepszych informatorów byli wysy³ani umylnie w tym celu za granicê
oficerowie117. Wynika³o to zapewne z przekonania, i¿ nikt lepiej od wojskowych nie oceni nieprzyjacielskiej armii, a ich wiadomoci bêd¹ najbardziej
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E. Bignon, op. cit., s. 51.
J. Skowronek, op. cit., s. 242.
113 Ibidem, s. 238.
114 A. Romanow, Karol Morawski, w: Polski s³ownik biograficzny, t. 21, Warszawa 1976,
s. 729730.
115 J. Skowronek, op. cit., s. 246247.
116 E. Bignon, op. cit., s. 52.
117 O tym charakterystycznym rysie polskiego wywiadu w czasach Ksiêstwa pisze
B. Paw³owski, op. cit., s. 227.
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wiarygodne. Tego rodzaju misje przynosi³y te¿ znaczny procent wszystkich
szpiegowskich informacji, uzyskanych przez Ksiêstwo i Napoleona. Jak¹
wagê przywi¹zywano do wojskowego dowiadczenia, wiadczy rozkaz cesarza, by w biurze wywiadowczym, które poleci³ utworzyæ, to oficerowie w³anie stali na czele zwerbowanych agentów118. Uznano widocznie, ¿e skoro nie
da siê wszêdzie pos³aæ wojskowych, to niech oni przynajmniej zajmuj¹ siê
wstêpn¹ weryfikacj¹ zebranych wiadomoci.
W kwestii finansowania agentury szpiegowskiej wydaje siê, i¿ przyk³adano do tego nale¿yt¹ wagê. J. Skowronek podaje, ¿e bud¿et rezydenta francuskiego w Warszawie (80 tys. franków) by³ o 60% wy¿szy ani¿eli bud¿et ambasady francuskiej w Drenie. Wiêkszoæ wydatków rezydenta stanowi³y koszty
funkcjonowania wywiadu, gdzie zazwyczaj trudno o dok³adne, szczegó³owe
rachunki, a ³atwiej o dodatkowe gratyfikacje za szczególnie cenne informacje119. Przypomnijmy, i¿ w grudniu 1811 r. Napoleon deklarowa³ 12 tys.
franków miesiêcznie na pokrycie kosztów zbierania informacji, o ile oka¿¹ siê
zadowalaj¹ce, za w przypadku dostarczenia szczególnie u¿ytecznych wiadomoci ju¿ w trakcie dzia³añ wojennych, les récompenses [...] seront indéterminées120. Agenci, jak chcia³ tego Maret, seraient payés suivant les renseignements qu`ils donneraient121 [bêd¹ op³acani zale¿nie od wiadomoci, których dostarcz¹], co wydaje siê ca³kiem zdrowym rozwi¹zaniem.
Zauwa¿my jednak, i¿ dotychczasowe nasze rozwa¿ania dotyczy³y agentury francuskiej, a choæ polska, w³asna Ksiêstwa Warszawskiego, oparta przede
wszystkim o misje szpiegowskie oficerów op³acanych z bud¿etu armii,
w przypadku korzystania z us³ug niewojskowych, a przynajmniej niebêd¹cych na etacie armii Ksiêstwa  jak zapewne ludzie Ro¿nieckiego w dywizjach korpusu Essena  musia³a byæ op³acana podobnie, to jednak z uwagi na
wyczerpanie zasobów Ksiêstwa na potrzeby zbli¿aj¹cej siê wojny znajdowa³a
siê w nieco gorszej sytuacji finansowej, przynajmniej na wiosnê 1812 r. Ksiêstwo nie mia³o po prostu takich mo¿liwoci, jak Napoleon122.
118 Napoleon do H. Mareta, Pary¿, 20 XII 1811 r., w: Correspondance de Napoléon Ier,
t. 23, nr 18350, s. 96.
119 J. Skowronek, op. cit., s. 247. Autor ten zgadza siê z opini¹ o szczodrobliwoci cesarza
dla dobrze funkcjonuj¹cego wywiadu: Napoleon zadowolony by³ z rezultatów pracy siatki wywiadu Bignona i w po³owie sierpnia [1811 r.] poleci³ mu jej rozszerzenie. Z kolei rezydent
wyra¿a³ swoj¹ satysfakcjê i pe³ne zaufanie do pracy Sapiehy, zapewniaj¹c jego «biuru» «dodatkowy kredyt» w wysokoci 3 tys. franków miesiêcznie (ibidem, s. 257).
120 Napoleon do H. Mareta, Pary¿, 20 XII 1811 r., w: Correspondance de Napoléon Ier,
t. 23, nr 18350, s. 96.
121 H. Maret do E. Bignona, Pary¿, 31 XII 1811 r., w: Instrukcje i depesze..., t. 1, nr 307, s. 486.
122 O sytuacji finansowej Ksiêstwa Warszawskiego w przededniu wojny 1812 r. zob.
B. Grochulska, Ksiêstwo Warszawskie, Warszawa 1991, s. 189192, jak równie¿ raporty rezydentów  depesze E. Bignona, Warszawa, 9 IV 1811 r., w: Instrukcje i depesze..., t. 1, nr 191,
s. 310, ten¿e, Warszawa, 21 V 1811 r., ibidem, nr 210, s. 339340, ten¿e, Warszawa, 7 VI 1811
r., ibidem, nr 215, s. 346348, ten¿e, Warszawa, 22 XI 1811 r., ibidem, nr 289, s. 449451,
i H. Maret do E. Bignona, Pary¿, 17 III 1812 r., ibidem, t. 2, nr 340, s. 6364, i depesza
E. Bignona, Warszawa, 30 III 1812 r., ibidem, nr 343, s. 67, mówi¹ce o przes³aniu w marcu 1812 r.
miliona franków po¿yczki od cesarza na dofinansowanie wojska.
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Ocena dzia³alnoci wywiadu
Plany, zebrane przez wywiad napoleoñski, zmieci³ cesarz w piêknie
oprawionym w czerwony safian livret rosyjskim123. Dzieje jego formowania
siê i adekwatnoæ zawartych w nim informacji omawia M. Kukiel, nie wydaje
siê zatem koniecznym powtarzanie w tym miejscu wszystkich jego wywodów.
Warto mo¿e jedynie podaæ, i¿  je¿eli chodzi o si³y wojskowe Rosjan  ocenia³
je zim¹ 1811/1812 r. Napoleon na 140 do 166 tys. ludzi ³¹cznie z uzupe³nieniami do rozpoznanych 12 dywizji piechoty, 6 jazdy i 18 pu³ków kozackich,
nie licz¹c gwardii. Nie ustalono wtedy jeszcze przynale¿noci 4 pu³ków piechoty, 6 kawalerii i dywizji mo³dawskich. Ostatecznie dane otrzymane przez
Napoleona podawa³y stan si³ rosyjskich zani¿ony o dwie dywizje piechoty,
jedn¹ jazdy i osiem pu³ków kozackich124.
Jak wobec tego oceniæ dzia³alnoæ napoleoñskiego wywiadu? Niew¹tpliwie, mia³ on swoje osi¹gniêcia, a zebrane przez niego informacje by³y doæ
dok³adne i w sumie niewiele odbiega³y od rzeczywistoci. Napoleon zreszt¹
zapewni³ sobie na starcie tak¹ przewagê liczebn¹ nad przeciwnikiem, i¿
wczeniejsze nierozpoznanie kilku jego jednostek nie mog³o wp³yn¹æ na rozwój sytuacji ani zagroziæ Wielkiej Armii125. Co innego, jeli chodzi o nastroje
ludnoci  te zosta³y ocenione przez wywiad zbyt optymistycznie. Niewiele
warte okaza³y siê s¹¿niste memoria³y Sokolnickiego i Sapiehy w tej kwestii.
By³a to niew¹tpliwie pora¿ka, z której nie mo¿na rozgrzeszyæ napoleoñskich
wywiadowców.
Pamiêtajmy jednak, jaki mia³ byæ charakter tej wojny. Toczyæ siê ona
mia³a wprawdzie przeciw najgroniejszemu  obok Anglii  przeciwnikowi
Francji, ale za to na obszarach niedawno przezeñ podbitych, w imiê ich
wyzwolenia i odbudowania niepodleg³ej Rzeczypospolitej. Napoleon i wszyscy
jego stronnicy mieli wiêc prawo spodziewaæ siê wydatnej pomocy ze strony
ludnoci, tak jak dzia³o siê to w Polsce w 1806 i 1809 r. Trudno oceniæ i nie
jest to przedmiotem niniejszej pracy, czy w gruncie rzeczy doæ bierne zachowanie siê ludnoci by³o skutkiem przedwojennej propagandy rosyjskiej, przeciwstawiaj¹cej spokój i dobrobyt poddanych w³adzy cara ziem zubo¿eniu
wyzyskiwanego przez Francjê Ksiêstwa126, czy te¿ wynikiem zetkniêcia siê
ludnoci z obcymi jej masami francusko-niemiecko-holenderskiego i innego
¿o³dactwa, w którego masie ginê³y wojska polskie127, a do którego trudno
by³o mieæ szczególny sentyment, zw³aszcza i¿  zgodnie z napoleoñsk¹ filozofi¹ wojny  ¿y³o ono z obszaru, który wyzwala³o.
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M. Kukiel, op. cit., s. 185.
Ibidem, s. 185187.
125 R. Bielecki, op. cit., s. 3536.
126 E. Bignon, op. cit., s. 4647, i J. Iwaszkiewicz, op. cit., s. 5356.
127 Narodowociowy sk³ad Wielkiej Armii wyruszaj¹cej w 1812 r. na Rosjê omawia
R. Bielecki, op. cit., s. 35, i 389 i nn.
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Trzeba jednak pamiêtaæ, i¿ wywiad na Rosjê, w której tradycje pañstwa
policyjnego siêga³y co najmniej XVI-wiecznej opryczniny i w której wszystko
niemal, a ju¿ zw³aszcza sprawy wojskowe, otoczone by³o tajemnic¹, maj¹c
tak utrudnione zadanie, organizowa³ siê w³aciwie ad hoc, w miarê uwiadamiania sobie gro¿¹cego ze wschodu niebezpieczeñstwa. Oddaje to dobrze
J. Savant, pisz¹c: Napoléon s`engage dans l`aventure russe, entreprend une
campagne qui lui sera funeste, provoque une guerre qui va décider de sa
destinée, et, inconsidérément, il a laissé son réseau d`espionnage s`évanouir.
En grande hâte, il faut donc improviser128 [Napoleon anga¿uje siê w awanturê rosyjsk¹, podejmuje kampaniê, która oka¿e siê dlañ zgubna, prowokuje
wojnê, która zdecyduje o jego przeznaczeniu i lekkomylnie pozwala swojej
siatce szpiegowskiej zanikn¹æ. W wielkim popiechu trzeba wiêc improwizowaæ]. Mo¿na oczywicie dyskutowaæ ze zdaniem autora, s¹dz¹cego, i¿ Napoleon sprowokowa³ tê wojnê, gdy¿ raczej by³ do niej po prostu zmuszony, ale
uwaga o improwizacji wywiadu wydaje siê celna. Wywiad Ksiêstwa Warszawskiego na dobr¹ sprawê dopiero wtedy siê narodzi³, a i to musia³ on pracowaæ
w dwóch kierunkach, gdy¿ grozi³o równie¿ realne niebezpieczeñstwo ze strony Prus, które Napoleon dopiero w lutym 1812 r. zmusi³ do zawarcia nieszczerego przymierza129. Penetracja Rosji by³a oczywicie o tyle u³atwiona,
¿e odbywa³a siê na wie¿o utraconych ziemiach w³asnego pañstwa, ale te¿
pocz¹tkowo wiele zmartwieñ i ma³o po¿ytku przynosi³a Francuzom z powodu
odwiecznej polskiej niedok³adnoci, która zamiast konkretnych liczb kaza³a
zawsze widzieæ masy wroga. Skutek tego by³ taki, ¿e gen. Ro¿niecki jeszcze
w maju 1812 r. nie zna³ wci¹¿  co prawda ju¿ nieaktualnego, ale niezbêdnego jako podstawa do wszelkich obliczeñ  pokojowego sk³adu bojowego rosyjskiej armii, który notabene by³ ju¿ wiadomy Napoleonowi130.
Wywiad cile francuski z kolei kula³ od pocz¹tku, poniewa¿ ambasador
Caulaincourt w³aciwie nie wype³nia³ w tym wzglêdzie w ogóle swych zadañ.
System zbierania informacji z pomoc¹ rezydentów w Warszawie i Drenie,
gdzie baron Armand Bourgoing otrzymywa³ zarówno te ze róde³ warszawskich, jak i saskich, opracowywa³ i przekazywa³ dalej, oparty pocz¹tkowo
o wiadomoci nadsy³ane przez wywiad Ksiêstwa, móg³ zdzia³aæ tyle, co i on,
a wiêc niewiele131. Sytuacjê ratowa³y nieco raporty trzymaj¹cego Gdañsk
128 J. Savant, op. cit., s. 261; autor ten bardzo krytycznie ocenia dzia³alnoæ napoleoñskiego wywiadu przed wojn¹ 1812 r., pisz¹c m.in., i¿: Bignon n`était pas à la hauteur d`une telle
tâche, d`une telle direction (chodzi o realizacjê instrukcji Mareta z 31 XII 1811 r.), s. 259.
129 24 II 1812 r.  zob. B. Dundulis, op. cit., s. 87. O niebezpieczeñstwie gro¿¹cym od
strony Prus w latach 18111812 zob. liczne listy ks. Józefa Poniatowskiego: J. Poniatowski do
L. Davouta, Warszawa, 10 I 1811 r., w: Korespondencja ks. Józefa..., t. 3, nr 375, s. 138139,
ten¿e do tego¿, Warszawa, 2 III 1811 r., ibidem, nr 402, s. 171, ten¿e do tego¿, Warszawa, 12 III
1811 r., ibidem, nr 410, s. 178179, raport J. Poniatowskiego, Warszawa, 14 III 1811 r., ibidem,
nr 411, s. 179181, J. Poniatowski do Fryderyka Augusta, Warszawa, 14 III 1811 r., ibidem,
nr 412, s. 182183 i ten¿e do Napoleona, Warszawa, 18 II 1811 r., ibidem, nr 393, s. 156160.
130 M. Kukiel, op. cit., s. 184.
131 Ibidem, s. 181.
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gen. Rappa, ale dopiero przybycie Bignona i zorganizowanie przez niego
sta³ego wywiadu w³asnego na Rosjê, pozwalaj¹cego weryfikowaæ informacje
dostarczane mu przez Polaków, przynios³o zasadnicz¹ zmianê na lepsze132.
Z czasem francuski system Bignona, jak i polski Ksiêstwa Warszawskiego
wydoskonali³y siê i zaczê³y siê stawaæ coraz sprawniejszymi narzêdziami
szpiegowskimi.
Ratowa³a Napoleona wieloæ róde³, z jakich otrzymywa³ informacje, aczkolwiek wielkim zadaniem i problemem by³a ich weryfikacja, jak¿e czêsto
bowiem jedne przeczy³y drugim!133 W koñcu jednak fakt, i¿ Napoleon przegra³ nie z wojskiem rosyjskim, ale z zim¹, dowodzi, i¿ ludzkie si³y przeciwnika oceni³ nale¿ycie, co w du¿ym stopniu by³o zas³ug¹ wywiadu. Mo¿na by
oczywicie z³oliwie zauwa¿yæ, i¿ wywiad nie wybada³ na tyle nastrojów
rosyjskich, by poinformowaæ cesarza, ¿e car nie zawrze pokoju nawet po
przegranej bitwie  do której przecie¿ w koñcu dosz³o  ale by³oby to chyba
ju¿ szukanie dziury w ca³ym.
Podsumowuj¹c zatem osi¹gniêcia wywiadu, mo¿na powiedzieæ, i¿ oczywicie mog³oby byæ z pewnoci¹ lepiej, ale i to, czego dokonano, zas³uguje na
uwagê.

SUMMARY
The article discusses the operations of Napoleons intelligence system in the
Duchy of Warsaw aimed against Russia before the war of 1812 in view of the
deterioration in the French-Russian relations from 1809. The article highlights
Russias preparations for the war with France in 1811 and their stimulating effect on
Napoleonic intelligence units. It presents the Duchy of Warsaws own intelligence
units as well as a French intelligence system set up by a French resident, E. Bignon.
Both systems collected information on the Russian armed forces, initially for the
purpose of defense, and later for the needs of staging a preventive attack on Russia.
The article discusses intelligence techniques, the problems resulting from the systems largely improvised character and the outcome of intelligence operations.

132 J. Skowronek, op. cit., s. 247, pisze, i¿ zorganizowana na polecenie Bignona dzia³alnoæ ks. Aleksandra i jego wspó³pracowników odegra³a doæ du¿¹ rolê w 1811 r., zw³aszcza do
jesieni, gdy wywiady francuski i Ksiêstwa Warszawskiego nie by³y jeszcze wystarczaj¹co rozbudowane i niezbyt owocnie funkcjonowa³y. Raporty gen. J. Rappa  a w³aciwie oficerów wysy³anych przezeñ nad granicê rosyjsk¹  publikuje L. Margueron, op. cit., t. 2: zob. np. raport p³k.
d`Héricourta, 22 II 1811 r., s. 5254, i tego¿, Gdañsk, 6 IV 1811 r., s. 235236. Umiarkowanie
pozytywn¹ ocenê wywiadowi wystawia te¿ K. Bobiatyñski, op. cit., s. 57, wskazuj¹c na jego
pó³amatorski charakter i akcentuj¹c dzia³alnoæ propagandow¹ wród ludnoci na terytorium
rosyjskim.
133 J. Savant, op. cit., s. 262, i M. Kukiel, op. cit., s. 184185.

ECHA PRZESZ£OCI XI, 2010
ISSN 1509-9873

Tomasz Strze¿ek

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

ZAPOMNIANE BITWY POWSTANIA
LISTOPADOWEGO. ZMAGANIA O PRZEPRAWÊ
POD LIWEM W LUTYM I PIERWSZEJ DEKADZIE
KWIETNIA 1831 ROKU
Przeprawa przez rzekê Liwiec miêdzy Liwem a Wêgrowem (obecnie na
drodze wojewódzkiej nr 637) w dobie powstania listopadowego kilka razy
by³a aren¹ zmagañ miêdzy wojskami polskimi i rosyjskimi. Uwzglêdniaj¹c
skalê zaanga¿owanych si³, najwiêksze zainteresowanie budzi bitwa z 14
kwietnia 1831 r. O bojach z lutego, a tak¿e pierwszej dekady kwietnia pisze
siê niewiele. Na podstawie oryginalnych raportów dowódców ze zbioru Ignacego Pr¹dzyñskiego i róde³ rosyjskich mo¿na siê pokusiæ o próbê pe³niejszego odtworzenia przebiegu tych walk1.
Joachim Lelewel w swoich pamiêtnikach stwierdzi³, i¿ kwietniowe bitwy
pod Liwem by³y przypadkowymi zdarzeniami, które na dodatek nie mia³y
znaczenia dla przebiegu wojny. Opinia ta nie by³a odosobniona2. Co do jednego wszyscy byli jednak zgodni. Bitwy by³y bardzo krwawe zarówno dla Polaków, jak i Rosjan. Przelano mnóstwo krwi, aby uzyskaæ kontrolê nad mostami i grobl¹, którymi bieg³ od Bia³egostoku z pó³nocnego wschodu na zachód
ku Warszawie stary trakt litewski (warszawski)3.
1 Boje pod Liwem opisywali po 1945 r. m.in. Wies³aw Majewski, Arkadiusz Ko³odziejczyk
i autor niniejszego artyku³u. Jednak publikacje te opiera³y siê g³ównie na nielicznych ród³ach
drukowanych, pamiêtnikach i opracowaniach innych autorów.
2 J. Lelewel, Pamiêtniki z roku 18301831, Warszawa 1924, s. 103; W. Zwierkowski, Rys
powstania, walki i dzia³añ Polaków 18301831 roku, Warszawa 1973, s. 254: nic nieznacz¹ce
utarczki.
3 Na terenie Królestwa Polskiego trakt po przeprawie przez Bug w Grannem przez Soko³ów Podlaski i Wêgrów dochodzi³ do Liwca, a nastêpnie przez Dobre i Stanis³awów bieg³ prosto
do Warszawy. Na terenie Rosji (obwód bia³ostocki) w Bielsku i Brañsku rozchodzi³y siê dwie
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W okresie wiosennych roztopów Liwiec wystêpowa³ z brzegów, zalewaj¹c
dolinê i nadbrze¿ne ³¹ki. Gdy wody opada³y, rzeka wraca³a do koryta, pozostawiaj¹c w wielu miejscach zabagnion¹ i podmok³¹ dolinê4. Liwiec nie by³
trudn¹ przeszkod¹. Przeprawê piechocie i kawalerii u³atwia³y liczne brody
w dolnym i górnym biegu rzeki5 . Tabory i artyleria musia³y korzystaæ
z mostów. Jedn¹ z nielicznych sta³ych przepraw tworzy³y mosty miedzy Liwem a Wêgrowem (od Liwa oddalone o kilometr, a od Wêgrowa o 1,5 km).
Przeprawê liwsk¹ za spraw¹ natury i ludzkiej rêki ³atwiej by³o broniæ ni¿
zdobywaæ.

Szkic 1. Rejon walk miêdzy szos¹ brzesk¹ a Wêgrowem i Soko³owem Podlaskim
odnogi traktu. Pó³nocna sz³a przez Ciechanowiec, Nur (przeprawa przez Bug) i ³¹czy³a siê
z traktem g³ównym w Wêgrowie i Soko³owie. Od Ciechanowca mo¿na by³o dostaæ siê do Warszawy, korzystaj¹c z traktu zwanego mniejszym lub starym, który bieg³ przez Kosów Lacki
i Jadów. Czêciowo pokrywa³ siê on (mniej wiêcej do Kosowa) ze starym traktem litewskim.
Z kolei odnoga po³udniowa starego traktu litewskiego z Bielska dochodzi³a do Drohiczyna,
a stamt¹d na Soko³ów Podlaski i Wêgrów. Topograficzna karta Królestwa Polskiego, Warszawa
1839, (gen. Richtera), kolumna V sekcja III, IV, kolumna VI sekcja VII.
4 D. Ch³apowski, Pamiêtniki, cz. 2, Poznañ 1899, s. 42; A. K. Puzyrewski, Wojna polsko-ruska 1831 roku, Warszawa 1899, s. 48.
5 Biblioteka im. Ossoliñskich [dalej Oss.], mikrofilm 89b, nr 500.
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W 1831 r. rzeka w miejscu przeprawy p³ynê³a dwoma korytami oddzielonymi od siebie niewielk¹ wysp¹ poros³¹ krzewami6. Genera³ Pawe³ Aleksandrowicz Ugriumow wspomina³ w raporcie, ¿e g³ówny nurt rzeki op³ywa³
wyspê od wschodu. Odnoga wschodnia by³ szersza od zachodniej7. Z relacji
innych uczestników walk wynika, ¿e rzeka na prze³omie pierwszej i drugiej
dekady kwietnia 1831 r. by³a jeszcze rozlana i g³êboka8, a jej dolinê, która
w rejonie przeprawy liczy³a kilkaset metrów szerokoci9, opisywano jako p³ask¹, szerok¹, zabagnion¹ i podmok³¹ (patrz szkic 2)10. Skraj prawy (wschodni) doliny znajdowa³ siê oko³o 100 metrów od rzeki, a lewy (zachodni) oddalony by³ o oko³o 400 metrów. Trakt bieg³ przez d³ug¹ i w¹sk¹ groblê licz¹c¹
oko³o 300 metrów11. Na niej wznosi³y siê dwa mosty oddzielone od siebie
wysp¹12. Zachodni brzeg po obu stronach grobli zajmowa³y podmok³e ³¹ki
ograniczone od pó³nocnego zachodu traktem litewskim13. Nad brzegiem rzeki
ci¹gnê³y siê zarola, ale nie by³y one tak gêste, jak na brzegu wschodnim14.
O sile pozycji lewobrze¿nej decydowa³y wzgórza po³o¿one na pó³noc od traktu
na wprost przeprawy, które dochodzi³y prawie do rzeki. Z nich rozpociera³
siê widok na prawy brzeg i dolinê Liwca15. Ogniem artylerii rozmieszczonej
6 S. Barzykowski, Historia powstania listopadowego, t. 2, Poznañ 1883, s. 172; J. Patelski, Wspomnienia wojskowe 18231831, Wilno 1914, s. 137; F. Smit, Istorija polskogo vozstanija
i vojny 18301831 godov, t. 2, S. Peterburg 1863, s. 87; E. Callier, Bitwy i potyczki stoczone
przez wojsko polskie w 1831 roku, Poznañ 1887, s. 71.
7 Archiwum Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, rkps 19067, Izloenie voennych
dejstvij protiv polskich mjatenikov soverennych pod predvoditelstvom general-feldmarala
grafa Dybièa Zabalkanskogo v pervoj polovine 1831 goda, Varava 1834, s. 552; Doniesienie Jen.
 porucznika Ugriumow do G³ównodowodz¹cego czynn¹ armij¹ o dzia³aniach wojsk pozostaj¹cych pod jego dowództwem 2 i 3 kwietnia, Tygodnik Petersburski, nr 29, 17/29 kwietnia 1831,
s. 206.
8 Oss., mf 89a, nr 201; H. Dembiñski, Pamiêtniki o powstaniu w Polsce 18301831, t. 1,
Kraków 1877, s. 128; L. Szumski, Wspomnienia o pu³ku 3 u³anów by³ego wojska polskiego,
Kraków 1892, s. 32; Patelski, op. cit., s. 140.
9 Topograficzna karta ., kolumna V, sekcja IV; J. Lewiñski, Pamiêtniki z 1831 roku,
Poznañ 1895, s. 35, stwierdzi³, ¿e szerokoæ doliny wynosi³a ok. 250 kroków (tj. ok. 175 m).
10 I. Pr¹dzyñski, Pamiêtniki, t. 2, Kraków 1909, s. 165; Szumski, op. cit., s. 32; Lewiñski,
op. cit., s. 35; Ch³apowski, op. cit., s. 42; Patelski, op. cit., s. 138; L. Drewnicki, Za moich
czasów, Warszawa 1971, s. 164.
11 Topograficzna karta , kolumna V, sekcja IV; Lewiñski, op. cit., s. 35; Patelski, op. cit.,
s. 138.
12 Oss., mf 89a, nr 201, mf 89b, nr 498, mf 89d, nr 1046; Biblioteka Uniwersytetu
Warszawskiego, rkps 570, vol. 1, k. 15.
13 Topograficzna karta , kolumna V, sekcja IV; Drewnicki, op. cit., s. 164, pisa³, ¿e na
lewo od grobli by³y b³ota.
14 K. Krasicki, Wspomnienia z roku 1831 a osobliwie z czasów wyprawy Ch³apowskiego na
Litwê, w: Zbiór pamiêtników do historii powstania polskiego z roku 18301831, Lwów 1882,
s. 415; F. Sokulski, W kraju i nad Bosforem, Wroc³aw 1951, s. 7, stwierdzi³, i¿ lewy brzeg by³
ca³kiem odkryty.
15 Topograficzna karta , kolumna V, sekcja IV; Krasicki, op. cit., s. 415, wy¿yny dominuj¹ce nad Liwem od zachodu, pagórek miêdzy Liwem a przepraw¹; Lewiñski, op. cit. s. 36,
wzniesiona pozycja; Ch³apowski, op. cit., s. 4142, pagórek wprost mostu.
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na tych wzgórzach mo¿na by³o kontrolowaæ trakt, przeprawê i jej przedpole16. Artyleria z prawego brzegu nie mog³a pociskami dosiêgn¹æ pozycji na
wzgórzach17. Dodatkow¹ os³onê móg³ zapewniæ las rozci¹gaj¹cy siê za
nimi18. Trzeba zaznaczyæ, ¿e tylko dzia³a polowe ciê¿kiej artylerii tzw. pozycyjne, strzelaj¹ce kulami 12-funtowymi i granatami pó³pudowymi, pozwala³y
na skuteczn¹ obronê przeprawy z racji zasiêgu ich ognia19.
Topografia prawego brzegu Liwca przy przeprawie nie przypomina³a tej
z brzegu lewego. Dolina rzeczna na pó³noc od grobli nie by³a zbyt rozleg³a.
Tak wiêc trakt biegn¹cy od Wêgrowa dochodzi³ prawie do Liwca. Grunt by³
bardziej suchy i p³aski, ale odnotowano obecnoæ na nim piaszczystych
wzgórz20. Grobla miêdzy brzegiem a pierwszym mostem (wschodnim) by³a
znacznie krótsza od tej, któr¹ bieg³ trakt od drugiego (zachodniego) mostu
w stronê Liwa. Na po³udnie od traktu dolina rozszerza³a siê. Wzd³u¿ rzeki
ci¹gnê³y siê zarola wierzbowe (³ozina), które w kierunku wschodnim przekszta³ca³y siê w rozleg³y kompleks zaroli, ograniczony od pó³nocy drog¹
lokaln¹, wiod¹c¹ od grobli do drogi ³¹cz¹cej Jarnice z Wêgrowem21. Oznacza
to, i¿ do przeprawy liwskiej trudno by³o podejæ od po³udnia zw³aszcza oddzia³om w szyku zwartym.
Teren rozci¹gaj¹cy siê na pó³noc i wschód od przeprawy by³ odkryty.
Zajmowa³a go rozleg³a ³¹ka. ród³a polskie odnotowuj¹ obecnoæ przy brzegu
pagórków piaskowych. Jeden z nich wznosi³ siê nawet blisko brzegu22.
W pobli¿u przeprawy znajdowa³y siê zabudowania, ale do kwietnia zosta³y
opuszczone przez mieszkañców. Karczmê ¯arnick¹, która znajdowa³a siê
przed grobl¹ od strony Wêgrowa, spali³a granatami polska artyleria w lutym
1831 r. W kwietniu zosta³y po niej ruiny i du¿y ceglany, szeroki komin, który
mo¿na by³o wykorzystaæ jako punkt obserwacyjny. Opuszczone i zrujnowane
cha³upy by³y ród³em materia³u do odbudowy mostów23.
Ca³a okolica w pobli¿u przeprawy liwskiej w kwietniu 1831 r. by³a bagnista i ponura, wyludniona, zniszczona ogniem i przemarszem wojsk, s³u¿¹c za
t³o do krwawego cmentarzyska, zwiêksza³a smutek i rozstrojenie umys³u24.
16

Szumski, op. cit., s. 32.
Lewiñski, op. cit., s. 36; Drewnicki, op. cit., s. 165.
18 Topograficzna karta , kolumna V, sekcja IV; Szumski, op. cit., s. 32.
19 Kaliber dzia³ na pocz¹tku XIX wieku okrelano w oparciu o wagê wystrzeliwanych
pocisków. Armaty mog³y strzelaæ nawet na odleg³oæ ponad 2 km, ale strza³ pewny (celny)
dzia³a lekkie mog³y oddaæ na 745 metrów, a pozycyjne na 850 metrów. Zasiêg zale¿a³ tak¿e od
rodzaju u¿ywanych pocisków. Armaty strzela³y g³ównie kulami i kartaczami, a jednorogi granatami i kartaczami.
20 AMWP, rkps 19067, s. 489490, równina przed mostem, równina na prawo od mostu.
21 Topograficzna karta , kolumna V, sekcja IV; Krasicki, op. cit., s. 414; Ch³apowski, op.
cit., s. 42; Patelski, op. cit., s. 140; Sokulski, op. cit., s. 7.
22 Krasicki, op. cit., s. 415; Ch³apowski, op. cit., s. 42, 45.
23 Dembiñski, op. cit., s. 133; Szumski, op. cit., s. 32; Lewiñski, op. cit., s. 35; Pr¹dzyñski,
Pamiêtniki, t. 1, s. 393; Patelski, op. cit., s. 139.
24 Patelski, op. cit., s. 137138.
17
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Podmok³a ³¹ka

Szkic 2. Rejon przeprawy liwskiej

ród³o: Topograficzna karta Królestwa Polskiego, Warszawa 1839, (gen. mjr. Richtera), kolumna V, sekcja IV.

W tej scenerii powa¿ny bój rozegra³ siê 1314 lutego 1831 r. w trakcie
pierwszej ofensywy rosyjskiej na Warszawê. Gdy g³ówna armia rosyjska feldmarsza³ka Iwana Dybicza zmienia³a trasê marszu25 i przeprawia³a siê przez
Bug, stary trakt litewski sta³ siê na krótko g³ównym szlakiem jej pochodu.
Polacy w tym czasie nadzorowali liniê Liwca niewielkimi si³ami. Przeprawy
broni³ 3. batalion 7. pu³ku piechoty liniowej kpt. Teodora Wysockiego (ok. 800
bagnetów), szwadron kawalerii 1. pu³ku u³anów (ok. 160 szabel) i 2 lekkie
dzia³a z 3. kompanii artylerii dowodzone przez ppor. Antoniego Zawadzkiego.
Pozycja by³a mocna, gdy¿ lód ju¿ nie skuwa³ rzeki. Gen. Józef Za³uski by³
przekonany, i¿ odbudowanie mostów pod ogniem obroñców bêdzie kosztowa³o
Rosjan kilkuset ludzi. Nawet niewielkie si³y, jakimi dysponowa³ kpt. Wysocki,
by³y dostateczne, aby obroniæ przeprawê przed znacznie silniejszym wojskiem przeciwnika. Za³uski nie przewidzia³ jednak, ¿e ppor. Fryderyk Wielhorski z korpusu in¿ynierów nie zniszczy³ mostów. Prawdopodobnie poprze25 Opuszcza³a trakt bia³ostocki, który bieg³ z Bia³egostoku ku Warszawie przez Zambrów 
Ostrów Mazowieck¹  Wyszków.
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sta³ jedynie na zrzuceniu podk³adów jezdni i przygotowaniu materia³u palnego, aby w odpowiednim momencie podpaliæ mosty26. Ta niedoróbka szybko
siê zemci³a.
13 lutego 1831 r. przy przeprawie liwskiej pad³y pierwsze strza³y artyleryjskie w wojnie polsko-rosyjskiej27. W tym dniu w pobli¿u grobli pojawili siê
kozacy z 2. pu³ku konno-czarnomorskiego. Szybko wyparli z prawego brzegu
polskich u³anów, którzy pospiesznie wycofali siê za Liwiec. Kompania piechoty broni¹ca grobli podpali³a mosty. Do przeprawy zbli¿y³a siê od strony Wêgrowa awangarda rosyjska gen. Dymitra Osten-Sackena, z³o¿ona z 4 pu³ków
kawalerii regularnej. Spieszeni rosyjscy kawalerzyci podobno zbli¿yli siê
grobl¹ do mostów, ale odrzuci³a ich stamt¹d polska piechota wsparta ogniem
2 dzia³. Rosjanie wkrótce podprowadzili pod groblê 6 dzia³ lekkich artylerii
konnej i pod os³on¹ ognia kartaczowego ugasili p³omienie. Próbowali odbudowaæ zniszczone mosty (odznaczy³ siê przy tym por. Lwow, adiutant Dybicza28). Polacy wprost przeciwnie, za wszelk¹ cenê starali siê zniszczyæ je
siekier¹ i ogniem. Ostrzeliwali rosyjskich ¿o³nierzy z broni rêcznej i dzia³.
Dwukrotnie uda³o siê kpt. Wysockiemu zmusiæ przeciwnika do wstrzymania
odbudowy mostów. W walce odznaczy³a siê szczególnie 7. kompania 7. pu³ku
piechoty liniowej kapitana Jana Smoliñskiego. Intensywna wymiana ognia
trwa³a do pónej nocy. Po os³on¹ zmroku Rosjanie kontynuowali prace
i odbudowali pierwszy most (wschodni). Przed witem 14 lutego Sacken podci¹gn¹³ do przeprawy 49. pu³k jegrów. Zmasowany ogieñ 6 dzia³ i rosyjskich
piechurów rozsypanych w tyraliery st³umi³ opór polskiej piechoty i artylerii.
Gdy kpt. Wysocki przekona³ siê, ¿e nie zdo³a powstrzymaæ naporu przeciwnika, który zabiera³ siê do naprawy drugiego mostka, wycofa³ swoj¹ komendê
do Liwa, a nastêpnie do Stanis³awowa. Linia obronna Liwca zosta³a przerwana. Pierwszy bój o kontrolê nad przepraw¹ liwsk¹ kosztowa³ Polaków kilku
zabitych i ciê¿ko rannych. Rosjanie przyznali siê do 6 rannych29.
26 ród³a do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 18301831, t. 1, Warszawa 1931, s. 297, t. 4,
Warszawa 1935, s. 311312, 316 [dalej: ród³a]; J. Za³uski, Wspomnienia, Kraków 1976, s. 350,
Wielhorski nie potrafi³ pali pod mostem tak horyzontalnie podpi³owaæ, ¿eby most sta³ dla nas,
a¿eby go ka¿dego czasu mo¿na by³o zrzuciæ i spaliæ, gdyby nieprzyjaciel chcia³ go przechodziæ.
27 Pr¹dzyñski, Pamiêtniki, t. 1, Kraków 1909, s. 393.
28 W wojsku rosyjskim bêdzie specjalist¹ od przeprawy liwskiej, gdy¿ uczestniczy³ tak¿e
w bitwie 14 kwietnia.
29 AMWP, rkps 19067, s. 137, 139140; Vojna z polskimi mjatenikami 1831 goda
w perepiske imperatora Nikolaja I s grafom Dybièem Zabalkanskim, Russkaja Starina, t. 43:
1885, s. 336, 339; ród³a, t. 1, s. 303, t. 4, s. 316; Szumski, op. cit., s. 3233; Pr¹dzyñski,
Pamiêtniki, t. 1, s. 393; Puzyrewski, op. cit., s. 80. Podobno w nocy z 13 na 14 lutego na prawy
brzeg Liwca przeprawi³o siê 11 ¿o³nierzy 7. pu³ku dowodzonych przez por. Adolfa Krosnowskiego.
Mieli oni rozpoznaæ poczynania Rosjan, gdy¿ Wysocki obawia³ siê, ¿e zaczn¹ budowaæ most w innym
miejscu. Prawdopodobnie po przeprawie, korzystaj¹c z os³ony zaroli, zbli¿yli siê od po³udnia do
traktu litewskiego. Rosjanie, którzy w³anie zaczêli odbudowê mostów przy pomocy mieszkañców
Wêgrowa, byli czujni. Otworzyli okropny ogieñ kartaczowy do polskich ¿o³nierzy i zabili szeciu
z nich. Krosnowski z sier¿antem Ignacym Neyburgiem i czterema ¿o³nierzami zdo³ali wycofaæ
siê na lewy brzeg. Niestety urzêdowe raporty polskie nie potwierdzaj¹ tego wydarzenia.
R. O. Spazier, Historia powstania narodu polskiego w roku 1830 i 1831, Pary¿ 1883, t. 2, s. 2324.
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Wiosn¹ 1831 r. koleje wojny zmieni³y swój bieg. Inicjatywê przejêli Polacy dowodzeni przez gen. Jana Skrzyneckiego. Ofensywa wiosenna przynios³a
rozbicie czêci VI korpusu armii rosyjskiej gen. Grigorija Rosena (ok. 18 tys.
¿o³nierzy, 49 dzia³), wype³niaj¹cego ponad stukilometrow¹ lukê miêdzy g³ówn¹ armi¹ rosyjsk¹ (ok. 53 tys. ¿o³nierzy, 222 dzia³a) rozlokowan¹ nad Wieprzem a ugrupowaniem wojsk prawego skrzyd³a (ok. 30 tys. ¿o³nierzy, g³ównie gwardii i 80 dzia³) miêdzy Narwi¹ a Bugiem. Centraln¹ aren¹ zmagañ
by³ rejon szosy brzeskiej (³¹czy³a Brzeæ Litewski z Warszaw¹) oraz obszar na
po³udnie od szosy mniej wiêcej do linii Wieprza. Przeprawa liwska odegra³a
w tym czasie nietuzinkowa rolê. Wynika³o to m.in. z jej usytuowania na
mapie rosyjskich linii operacyjnych i komunikacyjnych. Dostawy zaopatrzenia do Siedlec, a dalej do g³ównej armii rosyjskiej, od 28 lutego dociera³y
m.in. za porednictwem starego traktu litewskiego przez Granne i jego odga³êzienie na Drohiczyn30. Dziêki przeprawie liwskiej Polacy mogli ³atwo sparali¿owaæ szlaki komunikacyjne armii rosyjskiej. Wystarczy³o przeprawiæ oddzia³ wojsk do Wêgrowa i Soko³owa Podlaskiego. Obydwie te miejscowoci
tworzy³y lokalne wêz³y komunikacyjne. Za ich porednictwem, a zw³aszcza
dziêki Wêgrowowi, Dybicz utrzymywa³ ³¹cznoæ z korpusem gwardii. Trakt
pocztowy z Siedlec przez Wêgrów dochodzi³ do Nura nad Bugiem, gdzie
znajdowa³ siê najdalej na po³udnie wysuniêty posterunek gwardii31. W Wêgrowie Rosjanie umiecili magazyn ¿ywnoci i szpital wojskowy, mimo ¿e by³
on ciasnym i brudnym miastem32.
W pierwszej dekadzie kwietnia Liw i Wêgrów znalaz³y siê na pierwszej
linii frontu. G³ówna armia polska dotar³a do linii rzek Kostrzyñ i Liwiec. Ju¿
2 kwietnia przeprawê liwsk¹ opanowa³ oddzia³ kawalerii p³k. Henryka Dembiñskiego (3 szwadrony 3. i 5. pu³ku u³anów, ok. 500 szabel). Rosjanie gros
oddzia³u pilnuj¹cego przeprawy trzymali w Wêgrowie. Gen. Ludwik Iwanowicz
Pinabel dysponowa³ 2 rotami 6. pu³ku jegrów (ok. 268 bagnetów) i 2 szwadronami Tatarskiego pu³ku u³anów (ok. 239 szabel)33. Oddzia³ piechoty sta³ przy
grobli, a placówki z³o¿one z 2 oficerów i 2030 u³anów w Liwie i pod miastem. Mosty by³y wy³o¿one s³om¹ i przygotowane do spalenia.
Dembiñski bardzo szybko i sprawnie opanowa³ przeprawê. Posuwaj¹cy
siê na czele polskiej kolumny 3. szwadron 3. pu³ku u³anów kpt. Alojzego
Janowicza, pêdz¹c ca³ym pêdem koni plutonami w kolumnie przeby³ Liw
i dopad³ mostów, zanim dotarli do nich u³ani rosyjscy uciekaj¹cy z lewobrze¿nych placówek (ujêto oficera i 7 u³anów). Rosjanie, co prawda, podpalili
mosty, ale zbyt póno, aby je zniszczyæ. U³ani Dembiñskiego ugasili p³omienie. Jeden bezimienny podoficer pod ogniem rosyjskiej piechoty z prawego
30 Oss., mf 89a, nr 283, mf 89b, nr 407, z Grannego do Siedlec trakt wojenny bieg³ przez
Szkopy, wie na wschód od Soko³owa Podlaskiego; T. Strze¿ek, Polska ofensywa wiosenna
w 1831 roku, Olsztyn 2002, s. 48.
31 Ch³apowski, op. cit., s. 39.
32 Patelski, op. cit., s. 143.
33 Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie, rkps 737, k. 62.
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brzegu zapêdzi³ siê a¿ do po³owy mostu. Ostatecznie sp³onê³o tylko 8 bali
(elementów dwigarów). Uszkodzenia ³atwo mo¿na by³o naprawiæ. Gen. Pinabel nie podj¹³ próby odzyskania przeprawy i wycofa³ siê ze swoim oddzia³em
do Soko³owa Podlaskiego. Ju¿ wieczorem kilku polskich u³anów samowolnie
dotar³o do Wêgrowa34. Na noc H. Dembiñski wycofa³ oddzia³ do Liwa. Niespodziewanie wieczorem 3 kwietnia w miasteczku zjawi³ siê mjr Piotr Kiekiernicki z batalionem 1. pu³ku piechoty liniowej. Jego oddzia³ wydzielono
z g³ównej armii w chwili, gdy zwraca³a ona czo³o na po³udnie od szosy
brzeskiej przeciwko g³ównej armii rosyjskiej. Skrzynecki obawia³ siê, ¿e korpus gwardii rosyjskiej rozlokowany miêdzy Narwi¹ a Bugiem, uderzy na ty³y
i skrzyd³o armii polskiej, wykorzystuj¹c przeprawy na Bugu i Liwcu. Dlatego
te¿ poleci³ zniszczyæ mosty na Liwcu w Kamieñczyku, naprzeciw Jadowa
oraz w Liwie35. Problem tkwi³ w tym, ¿e Kiekiernicki nic nie wiedzia³
o obecnoci w Liwie oddzia³u Dembiñskiego. 3 kwietnia o godz. 3 wieczorem
wzi¹³ szturmem miasteczko i zdecydowany by³ zniszczyæ mosty na Liwcu,
które Dembiñski nie tylko chcia³ zachowaæ, ale i odbudowaæ. Miejscowa ludnoæ gotowa by³a pomóc w tym dziele36. Kiekiernicki by³ niezwykle bitnym,
nieustraszonym, ale i zdyscyplinowanym oficerem. Rozkaz by³ dla niego
wszystkim. Id¹c do Liwa, by³ gotowy powiêciæ siebie i swój oddzia³, byleby
tylko mosty unicestwiæ. Gdy okaza³o siê, ¿e polscy u³ani utrzymali kontrolê
nad przepraw¹, zgodzi³ siê dokonaæ wypadu na prawy brzeg Liwca. Z oddzia³em piechoty i 80 u³anami opanowa³ Wêgrów. Znalaz³ w nim magazyn ¿ywnoci i szpital z rannymi ¿o³nierzami rosyjskiej i polskiej armii. Kiekiernicki
spieszy³ siê, dlatego Dembiñski zdo³a³ wywieæ do Liwa tylko nieco owsa,
wódki i soli. Resztê zasobu magazynu rozdano ludnoci. Do Warszawy ewakuowano kilku rannych oficerów polskich i rosyjskich (na w³asne ich ¿¹danie) oraz podoficerów i ¿o³nierzy. Nastêpnie oddzia³ wycofa³ siê do Liwa.
Mosty na rozkaz Kiekiernickiego zupe³nie zniszczono (prawdopodobnie nie
oszczêdzono nawet pali tworz¹cych podporê). W Liwie Polacy nie zabawili
d³ugo. Jeszcze 3 kwietnia piechota uda³a siê ku szosie brzeskiej. Dembiñski
uczyni³ to rano nastêpnego dnia. Gen. Pinabel ze szwadronem u³anów pu³ku
Tatarskiego (120 szabel) i 2 rotami pu³ku 6. jegrów (268 bagnetów) zaj¹³
Wêgrów. Przy grobli pojawili siê rosyjscy u³ani i kozacy37.
Pozostawienie przeprawy liwskiej bez kontroli by³o b³êdem. Niszcz¹c mosty, Polacy pozwolili Rosjanom zbli¿yæ siê do Liwca i skutecznie os³oniæ Wêgrów i Soko³ów Podlaski. Utracili tym samym dogodne punkty, które mogli
wykorzystaæ do sparali¿owania rosyjskich komunikacji38. Oddzia³ gen. Toma34

Oss., mf 89a, nr 44, 48; Dembiñski, op. cit., s. 124127; Pr¹dzyñski, Pamiêtniki, t. 2,
s. 8889.
35 Strze¿ek, Ofensywa, s. 141142.
36 Oss., mf 89a, nr 201; Dembiñski, op. cit., s. 129, zapa³ ludnoci by³ wielki. Ksi¹dz
upowa¿ni³ ludzi do pracowania mimo uroczystego wiêta [Wielkanocy  T.S].
37 Oss., mf 89a, nr 48, 201; mf 89b, nr 498, k. 1; Dembiñski, op. cit., s. 129, 132134.
38 Dembiñski, op. cit., s. 130, 133.
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sza £ubieñskiego (ok. 3,5 tys. ¿o³nierzy) rozlokowany na szosie brzeskiej pod
Bojmiem nie by³ w stanie kontrolowaæ dolnego biegu Liwca. Jego patrole
dochodzi³y do Wyszkowa. Oddzia³y rosyjskiej kawalerii nieregularnej (kozacy) i regularnej z rozbitego korpusu gen. Rosena mog³y bez przeszkód przeprawiaæ siê przez Liwiec (kozacy zapêdzali siê a¿ pod Miñsk)39. To nie one
jednak stanowi³y dla Skrzyneckiego najwiêksze niebezpieczeñstwo. Prawdziw¹ zmor¹ by³ korpus gwardii. Jego dzia³añ zaczepnych spodziewa³ siê nieustannie w trakcie ofensywy wiosennej40. Oddzia³ T. £ubieñskiego by³ zbyt
oddalony od dolnego Liwca i Bugu, aby obserwowaæ poruszenia rosyjskich
wojsk za Bugiem. Dlatego te¿ dawano wiarê wszelkim pog³oskom. Informacja
o pojawieniu siê oddzia³u gen. Pinabela w Wêgrowie i przy przeprawie liwskiej zrodzi³a w polskim dowództwie przekonanie, i¿ gwardia zbli¿a³a siê ku
szosie brzeskiej. Z tego wzglêdu wstrzymano nawet operacjê wymierzon¹
w resztki korpusu Rosena rozlokowane miêdzy rzek¹ Kostrzyñ a Siedlcami41. Skrzyneckiego uspokoi³y dopiero doniesienia potwierdzaj¹ce obecnoæ
gwardii nad Bugiem. Poza tym tworzy³ kordon oddzia³ów, które mia³y mu
zapewniæ bezpieczeñstwo od pó³nocy.
Ju¿ 2 kwietnia ruszy³ z Warszawy ku Bugowi oddzia³ gen. Walentego
Andrychiewicza (2,8 tys. ¿o³nierzy i 2 dzia³a). Wieczorem dotar³ on do Niegowa (kilka kilometrów na po³udnie od Wyszkowa nad Bugiem), sk¹d wysy³a³
patrole do Jadowa, Wyszkowa i Kamieñczyka42. Solidniejszy parasol os³onowy przeciwko gwardii stworzyæ mia³ korpus gen. Jana Nepomucena Umiñskiego (ok. 6 tys. ¿o³nierzy, 8 dzia³), który pod koniec marca toczy³ ju¿ boje
z gwardi¹ rosyjsk¹ nad Narwi¹43. Po 4 kwietnia wraz z oddzia³ami Andrychiewicza i £ubieñskiego mia³ sformowaæ du¿e zgrupowanie zdolne os³oniæ
g³ówn¹ armiê polsk¹ od pó³nocy. Od 5 kwietnia Umiñski przegrupowywa³
swój korpus znad Narwi na stary trakt litewski. Zdopingowa³y go do tego
doniesienia o budowie przez Rosjan mostów pod Liwem44. By³ przekonany, ¿e
pos³u¿y³yby gwardii do ataku na g³ówn¹ armiê polsk¹. Podleg³ym genera³om
nakaza³ broniæ przeprawy. Ju¿ 6 kwietnia rozkaza³ gen. Andrychiewiczowi,
jako stra¿y przedniej korpusu, zaj¹æ 7 kwietnia pozycjê pod Liwem (a zw³aszcza mocn¹ pozycjê zamku) i nawi¹zaæ ³¹cznoæ z gen. £ubieñskim45. Andrychiewicz bez oporu wykonywa³ rozkazy Umiñskiego. £ubieñski wprost przeciwnie. Szuka³ okazji, aby kwestionowaæ jego decyzje. Na jego postawê mia³y
39 Oss., mf 89a, nr 284, mf 89b, nr 499, 505, 506, mf 89c, nr 739; Strze¿ek, Ofensywa,
s. 142, 161.
40 Strze¿ek, Ofensywa, s. 132, 135, 140, 147.
41 Oss., mf 89b, nr 499, 501, 502, 505, 506, mf 89c, nr 738, 739; Strze¿ek, Ofensywa, s. 165.
42 Oss., mf 89a, nr 213; Strze¿ek, Ofensywa, s. 135, 146.
43 T. Strze¿ek, Dzia³ania korpusu gen. Umiñskiego nad Narwi¹ i jego udzia³ w polskiej
ofensywie na szosie brzeskiej w marcu i kwietniu 1831 r., Studia i Materia³y do Historii Wojskowoci, t. 35: 1993, s. 116122.
44 Oss., mf 89d, nr 1041; ród³a, t. 2, s. 9091, 99; Strze¿ek, Ofensywa, s. 167, 170.
45 BUW, rkps 570, vol. 1, k. 15; Oss., mf 89d, nr 1041; ród³a, t. 2, s. 126; Strze¿ek,
Ofensywa, s. 170171.
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wp³yw animozje miêdzy genera³ami, cechy charakteru £ubieñskiego jako
cz³owieka i dowódcy oraz postawa wobec wojny46. Poza tym to nie gwardia
stanowiæ mia³a dla niego g³ównego przeciwnika. Od 6 kwietnia wiedzia³, ¿e
przeznaczeniem jego oddzia³u by³ udzia³ w operacji przeciwko oddzia³om gen.
Rosena miêdzy rzek¹ Kostrzyñ a Siedlcami, a wiêc kierunek zachodni polskich operacji, a nie pó³nocny47. Cieszy³ siê, ¿e Andrychiewicz znajdzie siê na
lewo od jego pozycji, gdy¿ w ten sposób zyska³by os³onê pó³nocnej flanki
swojego korpusu, o któr¹ nieustannie siê obawia³48.
Andrychiewicz zjawi³ siê w Liwie 7 kwietnia o godz. 7 wieczorem. Za³o¿y³
obóz w pobli¿u grobli liwskiej przeprawy49. Rano 8 kwietnia ruszy³ ku mostom i rozwin¹³ piechotê wzd³u¿ Liwca. Zawi¹za³a ona potyczkê z rosyjsk¹
piechot¹. Pinabel nie zamierza³ jednak broniæ przeprawy. Ju¿ wieczorem
7 kwietnia zniszczy³ mosty, a 8 kwietnia wycofa³ siê na po³udnie do wsi
Smolaki (10 km na po³udnie od Wêgrowa). Wieczorem cofn¹³ siê jeszcze dalej
na po³udnie do Mokobód, gdzie jego oddzia³ wzmocni³ batalion saperów
i zbiorczy batalion piechoty z 4 dzia³ami50. Andrychiewicz po ma³ej utarczce przeprawi³ siê przez Liwiec po naprawionych mostach i zaj¹³ Wêgrów
z magazynem ¿ywnoci. Nie nocowa³ jednak w miasteczku. Obóz rozbi³ miêdzy Liwem a Wêgrowem, prawdopodobnie na wzgórzach przy przeprawie51.
Jednoczenie, aby j¹ zabezpieczyæ, na prawym brzegu nakaza³ wznieæ szaniec, który broni³by dostêpu do mostów52. Pracami kierowa³ ppor. Leopold
Matczyñski z 20. pu³ku piechoty, który ukoñczy³ szko³ê in¿ynieryjn¹ w Wiedniu (Theresianum)53. Andrychiewicz czeka³ na przybycie Umiñskiego, którego korpus by³ znacznie oddalony od Liwca. 8 kwietnia dotar³ dopiero do
Jab³onny54. Umiñski, znaj¹c s³aboæ oddzia³u Andrychiewicza, poleci³ £ubieñskiemu wesprzeæ go kompani¹ piechoty i dwoma dzia³ami artylerii. Zapowiada³, ¿e 11 kwietnia dotrze z korpusem do Liwa55. £ubieñski wykona³ rozkaz
i skierowa³ dwie kompanie grenadierów do wsi Cierpiêta (12 km na po³udniowy zachód od Liwa), po³o¿onej na trakcie z Ka³uszyna do Wêgrowa. Ich
dowódca mia³ udaæ siê do Liwa, gdyby tylko us³ysza³ strza³y wieszcz¹ce
pocz¹tek walki. £ubieñski nie wys³a³ jednak Andrychiewiczowi dzia³, t³uma46

Biblioteka PAN w Kórniku [dalej BK], rkps 1548, k. 105, 111, 120; Strze¿ek, Ofensywa,
s. 177, przypis; Oss., mf 89b, nr 510.
47 Oss., mf 89b, nr 501506; Strze¿ek, Ofensywa, s. 163166.
48 Oss., mf 89b, nr 507.
49 Oss., mf 89b, nr 510. Pluton jazdy zostawi³ w Kamieñczyku, a dwie kompanie 20. pu³ku
piechoty w Jadowie.
50 AMWP, rkps 19067, s. 471; Smit, op. cit., s. 85; Puzyrewski, op. cit., s. 179.
51 Oss., mf 89b, nr 509, 510; J. N. Umiñski, Beleuchtung des Wertes. Geschichte des
Polnischen Aufstandes und Krieges, Berlin 1839, von Friedrich von Smitt, Paris  Brüssel 1840,
s. 66; Strze¿ek, Ofensywa, s. 177178.
52 AMWP, rkps 19067, s. 472.
53 Krasicki, op. cit., s. 415; Sokulski, op. cit., s. 3.
54 Strze¿ek, Ofensyw, s. 171, kawaleria pod Prag¹, a 1. pu³k strzelców pieszych pod
Okuniewem.
55 ród³a, t. 2, s. 126127; Strze¿ek, Ofensywa, s. 170171.
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cz¹c siê fatalnym stanem dróg56. Tymczasem to w³anie dzia³a, zw³aszcza
pozycyjne, by³y niezbêdne do obrony liwskiej pozycji. 9 kwietnia Umiñski
poleci³ tak¿e £ubieñskiemu, aby przy pomocy kawalerii pilnowa³ terenu po³o¿onego miêdzy Bojmiem a Liwem57.
Gen. Fiodor Geismar (podkomendny gen. Rosena), dowodz¹cy oddzia³ami
rosyjskimi w Siedlcach, by³ odpowiedzialny za obronê linii Liwca. Nakaza³
Pinabelowi odzyskaæ kontrolê nad przepraw¹ miêdzy Liwem a Wêgrowem
i broniæ jej do upad³ego. Obawia³ siê, ¿e Polacy po opanowaniu mostów
mogliby wyjæ na ty³y wojsk rosyjskich rozlokowanych nad Kostrzyniem,
a nawet zagroziæ Siedlcom58. Dziêki kozakom z doñskiego pu³ku Zo³otariewa
wiedzia³, ¿e Polacy naprawili mosty, zajêli Wêgrów i zaczêli budowê niedu¿ego szañca, a ich oddzia³ liczy³ 2 bataliony, 2 szwadrony i 7 dzia³59. Geismar
uwa¿a³, ¿e wzmocnienie Pinabela oddzia³ami z Mokobód bêdzie dostateczne
do wykonania zadania. Do dwóch rot 6. pu³ku jegrów (268 bagnetów) i szwadronu pu³ku Tatarskiego (ok. 120 szabel) doda³ jeszcze jeden szwadron u³anów, a ponadto 1. batalion rezerwowy saperów (ok. 747 bagnetów) oraz batalion zbiorczy 24. dywizji piechoty (ok. 300 piechurów) z 4 dzia³ami lekkimi
3. roty z 24. brygady artylerii60. W sumie oko³o 1700 ¿o³nierzy rosyjskich
(w tym 1,3 tys. bagnetów, ok. 240 szabel regularnej kawalerii i 120 kozaków)
z 4 dzia³ami lekkopieszymi (armaty 6-funtowe i jednorogi æwieræpudowe)
przymierza³o siê do odzyskania kontroli nad przepraw¹ liwsk¹61. Andrychiewicz móg³ im przeciwstawiæ 2 1/2 batalionu 20. pu³ku piechoty (ok. 1,9 tys.
bagnetów), kompaniê grenadiersk¹ 13. pu³ku piechoty (ok. 150 bagnetów),
szeæ plutonów 2. pu³ku jazdy Mazurów (ok. 240 szabel) i dwa dzia³a
4-funtowe ppor. Zwierzchowskiego62. Jakkolwiek Andrychiewicz mia³ przewagê liczebn¹, to jednak jakociowo dominowali Rosjanie. Pinabel nie tylko
dysponowa³ dzia³ami wiêkszego kalibru (czterema przeciwko dwóm), ale te¿
wyszkolonymi ¿o³nierzami armii regularnej, uzbrojonymi w broñ paln¹
(g³ównie piechota). Polacy wystawili do boju oddzia³y zorganizowane i szkolone po wybuchu powstania. 20. pu³k piechoty z pewnoci¹ zalicza³ siê do
najlepszych nowych formacji, ale spora liczba jego ¿o³nierzy uzbrojona by³a
jeszcze w kosy (oko³o 1/3 stanu). Dlatego te¿ zasilono go kompani¹ 13. pu³ku
uzbrojon¹ w karabiny63. Pu³kiem dowodzi³ mjr W³adys³aw Podczaski, w za56

Oss., mf 89b, nr 510. Te kompanie mia³y te¿ wspieraæ obronê brodu przy wsi Sucha.
ród³a, t. 2, s. 135.
58 Strze¿ek, Ofensywa, s. 191.
59 AMWP, rkps 19067, s. 472.
60 AMWP, rkps 19067, s. 488; Smit, op. cit., s. 85; Puzyrewski, op. cit., s. 179.
61 AMWP, rkps 19067, s. 489.
62 Oss., mf 89b, nr 510; Pr¹dzyñski, Pamiêtnik historyczny i wojskowy o wojnie polsko-rosyjskiej 1831, Petersburg 1898, s. 105, wspomina o 100 kawalerzystach. L. Drewnicki twierdzi³, ¿e dowódc¹ artylerii by³ ppor. Julian G¹sowski.
63 Oss., mf 89d, nr 1046; ród³a, t. 2, s. 166; Ch³apowski, op. cit., s. 37; J. Zió³ek,
Mobilizacja si³ zbrojnych na lewobrze¿u Wis³y 18301831, Lublin 1973, s. 232. 3 marca pu³k
posiada³ 1494 karabiny i 700 kos.
57
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stêpstwie chorego pp³k. Antoniego Klimkiewicza, który doskonale wyszkoli³
swoich ¿o³nierzy64. Kadrê oficersk¹ w po³owie stanowili byli studenci65. Obs³ugê dwóch dzia³ pieszych ppor. Zwierzchowskiego tworzyli doranie zebrani
ochotnicy, tak¿e gimnazjalici nieobeznani z wojn¹66. Kawaleria w bitwie 9 i 10
kwietnia bezporedniego udzia³u nie bra³a. Mazurzy pilnowali drogi do Ka³uszyna ukryci za ma³ym wzgórzem i patrolowali liniê Liwca a¿ do Proszewa
(na po³udnie od Wyszkowa)67.
Dowódcy, którym przysz³o zmierzyæ siê nad Liwcem, nie byli amatorami.
W. Andrychiewicz (44 lata) mia³ za sob¹ s³u¿bê w armii pruskiej (18021806)
i armii Ksiêstwa Warszawskiego. W szeregach tej drugiej bi³ siê w kampaniach 1807, 1809, 1812 i 1813 roku. Awansowa³ od stopnia porucznika do
szefa batalionu. W armii Królestwa Polskiego obj¹³ dowództwo 3. pu³ku piechoty liniowej i dos³u¿y³ siê stopnia pu³kownika. Po wybuchu powstania
awansowa³ 17 marca 1831 r. na stopieñ genera³a brygady (dowodzi³ brygad¹
w 2. dywizji piechoty). Z jego cech charakteru zwracano uwagê na og³adê,
walecznoæ, odwagê, ale te¿ nieustêpliwoæ68. O Pinabelu nie wiemy zbyt
wiele. Uczestniczy³ w wojnach napoleoñskich tak jak wiêkszoæ wy¿szej rosyjskiej kadry dowódczej walcz¹cej z Polakami w 1831 roku69.
Genera³ W. Andrychiewicz szykowa³ siê do obrony przeprawy. Dobrowolnie opuci³ Wêgrów i trzyma³ oddzia³ na lewym brzegu Liwca. Na prawym,
w celu obrony dostêpu do grobli, kaza³ sypaæ szaniec w formie redanu70 (patrz
szkic 3) i umieci³ w nim dwie kompanie (pó³ batalionu) 20. pu³ku piechoty71.
Gen. Pinabel dotar³ do Wêgrowa o wicie 9 kwietnia72 i natychmiast
zbli¿y³ siê do przeprawy. Andrychiewicz otworzy³ ogieñ z dwóch dzia³, które
zajê³y pozycje z lewej strony grobli na lewym brzegu Liwca73, a piechotê
rozwin¹³ w tyralierach wzd³u¿ brzegu rzeki, sk¹d wraz z artyleri¹ próbowa³a
dosiêgn¹æ rosyjskich piechurów.
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Strze¿ek, Ofensywa, s. 191, przypis. Pu³k bi³ siê ju¿ pod Grochowem (Oss., mf 89c, nr 791).
L. Orpiszewski, Kilka wspomnieñ (18291844), Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Pary¿u, 1867/1868, s. 303.
66 Umiñski, op. cit., s. 72.
67 Oss., 89b, nr 1046, szeæ plutonów w nieustannym ruchu, patrolowaniem gorliwie
i skutecznie zajête by³y; Drewnicki, op. cit., s. 165.
68 Pr¹dzyñski, Pamiêtniki, t. 2, s. 160161; M. Tarczyñski, Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1988, s. 176, 204, 273; R. Bielecki, S³ownik biograficzny oficerów powstania
listopadowego, t. 1, Warszawa 1995, s. 145146.
69 W 1831 r. dowodzi³ 3. brygad¹ w 24. dywizji piechoty VI Korpusu Piechoty. Pr¹dzyñski,
Pamiêtniki, t. 4, s. 50.
70 By³ to dwuramnik (redan). Jak sama nazwa wskazuje, mia³ dwa ramiona rozchodz¹ce
siê pod pewnym k¹tem. Ten typ fortyfikacji nazywano te¿ strza³czanem (Fleche, flesz). Redany by³y przydatne m.in. w obronie dostêpu do grobli i mostu. F. Meciszewski, Fortyfikacja
polowa, Warszawa 1825.
71 AMWP, rkps 19067, s. 475; Pr¹dzyñski, Pamiêtniki, t. 2, s. 158.
72 W Wyszkowie zostawi³ 150 ¿o³nierzy z batalionu zbiorczego 25. dywizji piechoty
i 13 u³anów z pu³ku Tatarskiego u³anów.
73 Drewnicki, op. cit., s. 164, dzia³a sta³y nad b³otami.
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Szkic 3. Redan (Dwuramnik)

Polacy prawdopodobnie zajmowali te¿ pozycje na wyspie rzecznej, sk¹d
mogli wspieraæ obroñców szañca. Pinabel nie zamierza³ przeci¹gaæ walki.
Jego dzia³a natychmiast otworzy³y ogieñ prawdopodobnie do polskiej baterii,
a dwie roty jegrów, wsparte przez batalion saperów, opanowa³y szaniec, bior¹c do niewoli 92 jego obroñców (zgin¹³ ppor. Matczyñski)74. Rosyjska piechota omielona sukcesem wpad³a na pierwszy (wschodni) most, ale wypar³a ich
stamt¹d celnym ogniem polska artyleria i piechurzy z 13. i 20. pu³ku rozmieszczeni na wyspie i wzd³u¿ brzegu rzeki. Andrychiewicz by³ przekonany,
¿e Rosjanom zale¿a³o na zdobyciu, a nie na zniszczeniu przeprawy75. Postanowi³ wiêc broniæ jej tym, co mia³ pod dostatkiem  piechot¹. Trzyma³ j¹ na
grobli lub w jej pobli¿u, nara¿aj¹c na powa¿ne straty. Nie móg³ wycofaæ
oddzia³u poza zasiêg dzia³ rosyjskich (na wzgórza na pó³noc od traktu), gdy¿
tym samym otworzy³by Pinabelowi drogê na lewy brzeg. Bezporedni udzia³
w tej fazie bitwy brali tylko ¿o³nierze polscy dysponuj¹cy karabinami. Kosynierzy, którzy jak wiadomo byli liczni w 20. pu³ku, tylko manewrowali pod
górê na czystym polu, demonstruj¹c gotowoæ do odparcia natarcia rosyjskiej piechoty, gdyby zdecydowa³a siê na atak. Ten moment bitwy bardzo
plastycznie odda³ w swoich pamiêtnikach Leon Drewnicki, który zjawi³ siê
przy przeprawie liwskiej po po³udniu 9 kwietnia. Widzia³ on ze wzgórza
dwie ma³e kolumny moskiewskiej piechoty, stoj¹ce daleko w polu [na prawym brzegu  T.S] i mo¿e dwa szwadrony kawalerii na bia³ych koniach
[Tatarski pu³k u³anów  T.S.]. Sta³y tak daleko, ¿e kula armatnia nie mog³a
dosiêgn¹æ. Widzia³em, ¿e nasza piechota stoi na grobli i kosynierzy manewruj¹
pod górê. Widzia³em, jak moskiewskie kule kolumny kosynierów przechodzi³y
i naraz po kilkunastu ludzi wyrywa³y. Widzia³em, jak moskiewskie granaty
w kolumny kosynierów pada³y i pêka³y, i po kilku i kilkunastu k³adli76.
74 AMWP, rkps 19067, s. 476; Oss., mf 89d, nr 1043, wdar³y siê kolumny do okopu
przedmostowego; Smit, op. cit., s. 85.
75 Oss., mf 89d, nr 1043; ród³a, t. 2, s. 176, Rosjanie nie sforsowali Liwca pomimo
wszelkich wysileñ.
76 Drewnicki, op. cit., s. 165.
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Rosjanie, dysponuj¹c ciê¿szymi dzia³ami, byli panami pola bitwy. Pinabel
prawdopodobnie postawi³ dzia³a przed grobl¹ i zbiera³y one krwawe ¿niwo,
przez kilka godzin strzelaj¹c kulami, granatami i kartaczami do polskich
oddzia³ów. Pociski wyrywa³y z szeregów wielu ¿o³nierzy. Na szczyt grobli
i drogê polscy oficerowie wyprowadzali kompaniê po kompanii, które Rosjanie razili krzy¿owym ogniem kartaczy. Dowódcy musieli dawaæ przyk³ad
swoim podkomendnym. Andrychiewicz ca³y czas by³ obecny przy przeprawie.
Podobno przechodzi³ siê po grobli z cygarem w ustach. Zaskakiwa³ swobod¹
zachowania77. Podczaski, choleryk z natury, chudy, ³ysy, nadzwyczaj nerwowy, wielkiej odwagi i niepospolitej inteligencji..., zbiega³ z mostu z odkryt¹
g³ow¹ najczêciej, ku swemu pu³kowi stoj¹cemu opodal, i bior¹c kompaniê
jedn¹ po drugiej, które sam, dobywszy szpady, podwójnym krokiem prowadzi³ w ogieñ, luzuj¹c bij¹ce poprzednio78.
Pinabel usi³owa³ ogniem dzia³ odrzuciæ Polaków od przeprawy, aby umo¿liwiæ saperom zniszczenie mostów. Zupe³nie mu to nie wysz³o. Jego b³¹d
polega³ na tym, i¿ podprowadzi³ dzia³a zbyt blisko przeprawy, nara¿aj¹c je na
ogieñ s³abszej i mniej licznej polskiej artylerii79. To Polacy zaczêli dominowaæ
na placu boju. Dwa dzia³a 4-funtowe wygra³y pojedynek z czterema 6-funtówkami i jednorogami æwieræpudowymi. Trzy dzia³a rosyjskie zosta³y uszkodzone, co przyzna³ nawet sam Pinabel80. Si³a polskiej piechoty przy przeprawie ros³a. Do piechurów 13. i 20. pu³ku do³¹czyli uzbrojeni mieszczanie
z Jadowa, ch³opi i konna szlachta przyprowadzona m.in. przez setnika stra¿y
bezpieczeñstwa Leona Drewnickiego, który sam dowodzi³ oddzia³em z³o¿onym ze strzelców, gajowych i Kurpiów. Rosjanie dostrzegli te posi³ki. Zrobi³a
na nich wra¿enie du¿a liczba uzbrojonych ch³opów81. Polska piechota zbli¿y³a siê do doliny rzecznej, rozsypa³a w ³ozinie wzd³u¿ brzegu i intensywnym
ogniem karabinów odrzuci³a jegrów rosyjskich od prawego brzegu. Pinabel
zmuszony by³ wesprzeæ jegrów saperami, którzy ostatecznie wyparli Polaków
od rzeki. Do wieczora Pinabel niczego wiêcej nie osi¹gn¹³. Maj¹c uszkodzone
trzy dzia³a, wycofa³ siê do Wêgrowa. Jego saperzy nie zdo³ali zniszczyæ mostu
wschodniego. Zapewne por¹bali czêæ pok³adu jezdni, ale nie mogli na
trwa³e go uszkodziæ, pal¹c lub niszcz¹c legary i pale podpory82. Andrychiewicz nie zamierza³ cigaæ swojego przeciwnika. Poleci³ ci¹gn¹æ z mostu ocala³e deski pok³adu i zbudowaæ z nich barykadê na wyspie. Zostawi³ przy niej
77

Pr¹dzyñski, Pamiêtniki, t. 2, s. 160.
Orpiszewski, op. cit., s. 302303. Drewnicki bardzo radykalny w swoich os¹dach
podobno widzia³ Andrychiewicza, jak kry³ siê za s³upem na wpó³ pijany. Drewnicki, op. cit.,
s. 165, 169.
79 W swoim raporcie pisa³, ¿e Polacy mieli 3 dzia³a. Z kolei Andrychiewicz naliczy³ a¿
7 dzia³ po stronie rosyjskiej. AMWP, rkps 19067, s. 476; Oss., mf 89d, nr 1043.
80 AMWP, rkps 19067, s. 476. Andrychiewicz twierdzi³, ¿e jego artylerzyci zdemontowali
dwa dzia³a rosyjskie.
81 AMWP, rkps 19067, s. 476; Drewnicki, op. cit., s. 164165. W Jadowie stacjonowa³y te¿
dwie kompanie 20. pu³ku. Mo¿liwe wiêc, ¿e i one do³¹czy³y do obroñców przeprawy.
82 AMWP, rkps 19067, s. 476.
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piechotê, a w rezerwie na grobli 2 kompanie 20. pu³ku. Resztê kolumny
wycofa³ na noc pod Liw83. Ocali³ przeprawê, ale za ten sukces zap³aci³ s³ono.
Poleg³ ppor. Leopold Matczyñski z 20. pu³ku, 8 oficerów by³o rannych (jednemu z nich amputowano nogê), 40 ¿o³nierzy zabitych, a 100 rannych. Andrychiewicz uwa¿a³, ¿e tak du¿e straty spowodowa³ brak artylerii, gdy¿ pomimo
najdzielniejszego strzelania trudno by³o tak znacznej liczbie odpowiedzieæ.
Dzia³a wystrzela³y zreszt¹ gros amunicji i zosta³o im tylko po 30 ³adunków84.
Brakowa³o amunicji nie tylko do dzia³, ale te¿ karabinów. Andrychiewicz
zwróci³ siê o pomoc do gen. Andrzeja Ruttie w Ka³uszynie i gen. £ubieñskiego w Bojmiu. Poza tym liczy³ na nadejcie obiecanej przez Umiñskiego piechoty i dzia³85. Jednak zamiast pomocy w obronie otrzyma³ rozkaz podjêcia
dzia³añ zaczepnych.
W zwi¹zku z zaplanowan¹ operacj¹ g³ównej armii polskiej przeciwko
rosyjskim oddzia³om z korpusu gen. Rosena, rozlokowanym miêdzy rzek¹
Kostrzyñ a Siedlcami, mia³ 10 kwietnia jako stra¿ przednia korpusu Umiñskiego przejæ Liwiec, gdy tylko us³yszy odg³osy walki od Siedlec, i pomaszerowaæ do Mokobód (15 km na po³udniowy wschód od Liwa) w stronê Chodowa, aby odci¹æ niedobitkom Rosena drogê odwrotu na pó³noc ku Bugowi.
Umiñski nie móg³ wzi¹æ czynnego udzia³u w operacji, gdy¿ wieczorem
9 kwietnia po wyczerpuj¹cym marszu dotar³ dopiero do Stanis³awowa (30 km
na zachód od Liwa w linii prostej)86.
Andrychiewicz odebra³ rozkaz wieczorem z 9 na 10 kwietnia 1831 r.
Prawdopodobnie od razu przyst¹pi³ do odbudowy pok³adu jezdni na g³ównym
mocie i ponownie wprowadzi³ do szañca oddzia³ piechoty. Jednoczenie na
lewo od Liwa do Starej Wsi (9 km na pó³noc) skierowa³ silny oddzia³ piechoty
i kawalerii, który mia³ rozpoznaæ, jakie si³y rosyjskie znajdowa³y siê w rejonie Nura, Grannego i Soko³owa Podlaskiego87. Rosjanie tak¿e przygotowywali siê do wznowienia walki 10 kwietnia.
Gen. Geismar musia³ podj¹æ stanowcze kroki, aby wspomóc Pinabela
w jego walce o odzyskanie kontroli nad przepraw¹ liwsk¹. Raport Pinabela
z 9 kwietnia odebrano jak sygna³ alarmowy. Jego oddzia³ poniós³ straty88
i nie móg³ poradziæ sobie z Polakami, którzy przymierzali siê do rozpoczêcia
dzia³añ na prawym brzegu Liwca (zagro¿ony by³ Wêgrów i Soko³ów Pod83

Oss., mf 89d, nr 1046.
Oss., mf 89d, nr 1043, 1046; Pr¹dzyñski, Pamiêtniki, t. 2, s. 160, 40 zabitych
i 60 rannych; Drewnicki, op. cit., s. 166, Leon Drewnicki szacowa³ straty Andrychiewicza na 300
¿o³nierzy. Jeden oficer zgin¹³, a 16 odnios³o rany od kul i granatów. Drewnicki doæ szczegó³owo
opisuje los rannych po bitwie.
85 Pr¹dzyñski, Pamiêtniki, t. 2, s. 160, Prosi³ o ni¹ na wszystkie strony.
86 Oss., mf 89d, nr 1044; Strze¿ek, Ofensywa, s. 163165, 177178, 181185.
87 AMWP, rkps 19067, s. 476.
88 Niektóre ród³a rosyjskie twierdz¹, i¿ sam Pinabel by³ ciê¿ko ranny w walce 9 IV (Smit,
op. cit. s. 85; Puzyrewski, op. cit., s. 179). Batalion rezerwowy saperów, który 27 marca liczy³
747 ¿o³nierzy, 13 kwietnia mia³ ich 648. Poza tym oddzia³ rosyjski mia³ uszkodzon¹ wiêkszoæ
dzia³. AMWP, rkps 19067, s. 476.
84
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laski)89. Pinabel potrzebowa³ wsparcia i je otrzyma³. Ju¿ 9 kwietnia z Siedlec
wyruszy³ oddzia³ dowodzony przez szefa sztabu Geismara, gen. Romana
K. Nasakina. Polecono mu utrzymaæ Wêgrów i przeprawy przez rzekê
Liwiec90. Dysponowa³ zbiorczym batalionem grenadierów (5 rot  ok. 1000
bag.), dwoma szwadronami strzelców konnych z pu³ku tyraspolskiego (ok. 218
szabel), szwadronem Tatarskiego pu³ku u³anów (ok. 120 szabel) oraz 2 dzia³ami artylerii konnej z 32. roty91. Trzon tego oddzia³u stanowili grenadierzy.
Po nocy spêdzonej w Mokobodach, rano 10 kwietnia, Nasakin wys³a³ do
Wyszkowa batalion zbiorowy piechoty 25. dywizji, gdzie po³¹czy³ siê z oddzia³em pozostawionym przez Pinabela. Dowódca tego oddzia³u otrzyma³ zadanie
obrony przeprawy przez Liwiec, a zarazem ty³ów oddzia³u Nasakina i jego
komunikacji z Siedlcami. W tym celu mia³ obsadziæ lewy brzeg rzeki tyralierami92 . Sam Nasakin dotar³ do Wêgrowa, gdzie na wzgórzach pod miastem
po³¹czy³ siê z oddzia³em Pinabela. Starszeñstwo stopnia zapewni³o mu dowództwo nad obydwu oddzia³ami, które w sumie liczy³y ponad 3 tys. ¿o³nierzy (ok. 2,3 tys. piechoty, ok. 700 kawalerii) i 6 dzia³93.
Oko³o godz. 10 rano Nasakin pojawi³ siê w pobli¿u przeprawy94. Nadszed³ drog¹ od strony Wêgrowa. Andrychiewicz natychmiast wyda³ dyspozycje do boju. Szaniec zajmowa³o tylko 50 polskich piechurów. W ci¹gu nocy,
uwzglêdniaj¹c dowiadczenia wyniesione z walk poprzedniego dnia, ¿o³nierze
20. pu³ku piechoty wykopali dwuosobowe rowy w pobli¿u grobli na lewym
brzegu Liwca. Jak przyzna³ jeden z uczestników walk, te rowy zapewni³y
Polakom lekk¹ przewagê95. Trzeci batalion 20. pu³ku piechoty stan¹³ naprzeciw mostu, a dwa pozosta³e cofniêto do ty³u poza zasiêg rosyjskiej artylerii96. Polskie oddzia³y otrzyma³y powa¿ne wsparcie. Oko³o godz. 10 przyby³y
pod Liw dwie kompanie pu³ku grenadierów, które gen. £ubieñski ju¿
8 kwietnia skierowa³ do Cierpiêt97. Jednak to nie piechoty, ale dzia³ i amunicji potrzebowa³ Andrychiewicz. Jego dzia³a 4-funtowe mia³y ³adunki na pó³
godziny walki98. Polski dowódca wyprowadzi³ je na groblê, aby mog³y bezporednio wesprzeæ piechotê99.
89 W raporcie Pinabel wspomina³ o tym, i¿ w Starej Wsi przeprawi³ siê przez Liwiec polski
pu³k u³anów i oddzia³ piechoty. AMWP, rkps 19067, s. 476; Strze¿ek, Ofensywa, s. 191.
90 AMWP, rkps 19067, s. 476.
91 AMWP, rkps 19067, s. 476; Smit, op. cit., s. 85; Puzyrewski, op. cit., s. 180; Strze¿ek,
Ofensywa, s. 231. Batalion zbiorczy grenadierów sk³ada³ siê z 2 rot pu³ku cesarza austriackiego,
2 rot pu³ku króla pruskiego i roty pu³ku astrachañskiego.
92 AMWP, rkps 19067, s. 489.
93 Uszkodzenia dzia³ Pinabela prawdopodobnie w ci¹gu nocy zosta³y usuniête.
94 AMWP, rkps 19067, s. 489; Oss., mf 89d, nr 1046. Czas podawany w urzêdowych
polskich raportach z regu³y ró¿ni siê od czasu ze róde³ rosyjskich o dwie godziny.
95 Sokulski, op. cit., s. 7. Z pewnoci¹ jest to ciekawy przyk³ad zastosowania okopów
w dzia³aniach wojennych w I po³owie XIX wieku.
96 Sokulski, op. cit., s. 7.
97 Oss., mf 89d, nr 1045; Orpiszewski, op. cit., s. 303; Sokulski, op. cit., s. 6.
98 Oss., mf 89d, nr 1046; Drewnicki, op. cit., s. 168.
99 AMWP, rkps 19067, s. 490.
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Pierwsz¹ liniê wojsk rosyjskich tworzy³y cztery dzia³a os³aniane przez
batalion saperów. Zajê³y one pozycje na równinie na prawo od grobli i zaczê³y
strzelaæ do kolumn polskiej piechoty za rzek¹100. Pod ich os³on¹ rota grenadierów astrachañskich rzuci³a siê do ataku na szaniec i nie zwa¿aj¹c na
ogieñ dwóch dzia³ polskich z lewego brzegu i karabinowy polskich piechurów,
zajê³a umocnienie101. Nasakin pospiesznie sprowadzi³ dwa dzia³a artylerii
konnej pod groblê i postawi³ je z lewej strony. Zaczê³y raziæ dwa dzia³a ppor.
Zwierzchowskiego i jedno z nich uda³o im siê zdemontowaæ102. Drugie dzia³o
powstañcze strzela³o a¿ do wyczerpania amunicji. Wykorzystuj¹c sukces, Rosjanie opanowali pierwszy (zachodni) most, mo¿liwe ¿e po uprzednim zajêciu
wyspy103. Gdy polska piechota zbli¿y³a siê do grobli (Rosjanie podobno widzieli piêæ kolumn piechoty, a w ka¿dej od 400 do 500 ludzi), rosyjskie dzia³a
odrzuci³y j¹ od brzegów Liwca, strzelaj¹c kartaczami104. Andrychiewicz od
tej pory stara³ siê tylko o to, aby nie dopuciæ do spalenia mostu. Gdy zabrak³o
artylerii, tylko tyralierzy z 13. i 20. pu³ku piechoty oraz grenadierzy gêsto
rozsypani wzd³u¿ brzegu mogli utrudniaæ Rosjanom zniszczenie przeprawy.
Bardzo pomocne okaza³y siê okopy wykopane przez ¿o³nierzy 20. pu³ku, które
uchroni³y ich przed pociskami artylerii, a zw³aszcza kartaczami, których
rosyjskie dzia³a nie szczêdzi³y polskim obroñcom105. Wiêkszoæ piechoty Nasakin wycofa³ za groblê (roty grenadierskie i kawaleriê)106. Ogieñ polskich
dzia³ ucich³. Piechurzy tak¿e musieli oszczêdzaæ ³adunki. Wykorzystuj¹c sytuacjê, saperzy rosyjscy spalili most wschodni. Z dymem poszed³ pok³ad jezdni, ale belki i s³upy by³y tylko osmalone107. Przeprawa nie zosta³a wiêc
zupe³nie zniszczona. Nasakin pozosta³ nad Liwcem, aby dokoñczyæ dzie³a.
Niewiele brakowa³o, a Andrychiewicz zosta³by bez amunicji. Na proby
z poprzedniego dnia zareagowa³ naczelny wódz gen. Jan Skrzynecki. Z jego
polecenia (wieczorem 9 kwietnia) gen. Gie³gud wys³a³ dwa jaszcze z amunicj¹
dzia³ow¹ (naboje armatnie 6-funtowe i do jednoroga æwieræfuntowego)
3. kompanii lekkiej artylerii oraz dwa jaszcze z ³adunkami karabinowymi
nale¿¹ce do 4. pu³ku piechoty liniowej. Genera³ Ruttie w Grêbkowie nie
wzmocni³ eskorty transportu (11 jedców z 1. pu³ku jazdy kaliskiej z czterema u³anami 6. pu³ku u³anów). Oko³o po³udnia 10 kwietnia, gdy Andrychiewicz broni³ przeprawy, mniej wiêcej 4 km na po³udnie od Liwa pod Karczewiem transport przechwycili kozacy, którzy przeprawili siê przez Liwiec brodem pod Grodziskiem. Wziêli do niewoli polskich u³anów z eskorty i wozaków
i wysadzili dwa jaszcze z amunicj¹ artyleryjsk¹. Dowódca eskorty por. Ulatowski zdo³a³ zaalarmowaæ gen. Andrychiewicza, który wys³a³ na pomoc dwa
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AMWP, rkps 19067, s. 489.
AMWP, rkps 19067, s. 490; Puzyrewski, op. cit., s. 180.
AMWP, rkps 19067, s. 490; Orpiszewski, op. cit., s. 303; Drewnicki, op. cit., s. 164.
Oss., mf 89d, nr 1046.
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plutony 2. pu³ku jazdy Mazurów. Zdo³ali oni odbiæ dwa jaszcze z ³adunkami
karabinowymi i dostarczyæ do Liwa108. Ten zapas pozwoli³ dotrwaæ obroñcom
do godz. 16, gdy na plac boju dotar³y pierwsze oddzia³y z korpusu Umiñskiego.
O zmaganiach Andrychiewicza z 9 kwietnia Umiñski dowiedzia³ siê jeszcze wieczorem. Na pomoc ruszy³ dopiero rano nastêpnego dnia, gdy do Stanis³awowa dotar³ huk dzia³ spod Liwa. Po drodze zatrzyma³ siê 13 km od
przeprawy we wsi Zakrzew, gdzie odebra³ wezwanie o pomoc od Andrychiewicza. Zapowiada³, ¿e nie bêdzie w stanie utrzymaæ przeprawy, je¿eli natychmiast nie otrzyma wsparcia109. Umiñski przyspieszy³ marsz korpusu. Oko³o
godziny 1630 ujrzano 3. bateriê lekk¹ artylerii konnej i piechotê z 1. pu³ku
strzelców pieszych. U³ani z 1. pu³ku i reszta kawalerii korpusu dotar³a pod
Liw dopiero wieczorem110. Dowódca baterii artylerii mjr Józef Jaszowski
wspomina³, ¿e gen. W. Andrychiewicz obaczywszy nas, jakemy z góry na
dó³ nad rzekê pêdzili, z radoci nie móg³ siê posi¹æ. Nieraz mi potem w ¿yciu
tê okolicznoæ przypomina³, dodaj¹c, ¿e widok ten godzien by³ pêdzla Verneta111. Nie ma siê co dziwiæ zadowoleniu Andrychiewicza. Omiodzia³owa
bateria Jaszowskiego, która mia³a w sk³adzie armaty 6-funtowe i granatniki
7-funtowe, mog³a nawi¹zaæ równorzêdn¹ walkê z artyleri¹ rosyjsk¹. Szybko
zajê³a wiêc pozycje w pobli¿u rzeki i otworzy³a ogieñ do rosyjskich dzia³
i piechoty, a zw³aszcza jegrów ukrywaj¹cych siê w nadbrze¿nych ³ozinach
i uprzykrzaj¹cych ¿ycie polskiej piechocie. Nasakin wycofa³ pospiesznie swoich piechurów poza zasiêg ognia polskich dzia³. W pobli¿u mostu zatrzyma³
tylko dwie roty grenadierów i dzia³a. Nie mog³y jednak one nawi¹zaæ równorzêdnej walki z bateri¹ Jaszowskiego. Nasakin zdo³a³ utrzymaæ siê nad Liwcem do godz. 6 wieczorem i wycofa³ siê na wzgórza po³o¿one naprzeciw
grobli112. Prawdopodobnie by³ gotowy zmierzyæ siê z Polakami, gdyby próbowali przeprawiæ siê przez Liwiec. W swoim raporcie Umiñski stwierdzi³, i¿
zamierza³ od razu wyprowadziæ z przeprawy atak, ale uniemo¿liwi³y mu to
spalone mosty113. Ju¿ po godzinie podj¹³ jednak to ryzyko. Po trwaj¹cej
godzinê kanonadzie artyleryjskiej Umiñski skierowa³ do przeprawy batalion
20. pu³ku piechoty. Polscy ¿o³nierze zdo³ali nadpalonymi belkami pojedynczo
przedostaæ siê na prawy brzeg i opanowaæ szaniec. Major Józef Breza
z kwatermistrzostwa generalnego w urzêdowym raporcie z dzia³añ korpusu
pisa³ nawet, ¿e batalion zdoby³ szaniec szturmem. Gdyby Nasakin utrzyma³
w umocnieniu ¿o³nierzy, z pewnoci¹ zdziesi¹tkowany ju¿ pu³k Podczaskiego
108 BK, rkps 1548, k. 119; Oss., mf 89a, nr 102, mf 89b, nr 410, mf 89d, nr 1045;
Pr¹dzyñski, Pamiêtniki, t. 2, s. 160; Orpiszewski, op. cit., s. 303; Sokulski, op. cit., s. 71;
Drewnicki, op. cit., s. 170171; Strze¿ek, Ofensywa, s. 231.
109 Oss., mf 89b, nr 293, mf 89d, nr 1045; Strze¿ek, Ofensywa, s. 231.
110 BUW, rkps 570, vol. 1, k. 15; Strze¿ek, Ofensywa, s. 231.
111 J. Jaszowski, Pamiêtniki dowódcy rakietników konnych, Warszawa 1968, s. 170.
112 AMWP, rkps 19067, s. 490; Oss., mf 89d, nr 1045; Jaszowski, op. cit., s. 170; Drewnicki, op. cit., s. 171; Sz. Konarski, Dziennik z lat 18311834, Wroc³aw 1973, s. 11.
113 Oss., mf 89d, nr 1045.
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dozna³by po raz kolejny powa¿nych strat114. Wkrótce przeprawi³ siê na prawy brzeg batalion 1. pu³ku strzelców pieszych. Zatrzyma³ siê na b³otach po
prawej stronie przeprawy, tworz¹c wysuniêt¹ placówkê. ¯o³nierze pu³ku spêdzili noc w najwiêkszej cichoci bez ognia, co po wyczerpuj¹cych marszach,
które wykonali w poprzednich dniach, nie mog³o ich zadowoliæ115. Korzystaj¹c z os³ony piechoty na Liwcu, prowadzono gor¹czkowe roboty. Pod kierunkiem mjr. Brezy odbudowywano most. Pomagali w tym mieszkañcy Liwa,
sprowadzaj¹c materia³y z rozebranych stodó³. Prace trwa³y oko³o dwóch godzin116. Na prawy brzeg, prowadz¹c konie za uzdy, przesz³a natychmiast
brygada kawalerii p³k. Dezyderego Ch³apowskiego (2 pu³ki  3. pu³k strzelców konnych i 1. pu³k jazdy lubelskiej), która roz³o¿y³a siê obozem æwieræ
milki od przeprawy. Piechota i kawaleria polska wysy³a³a patrole, które
natknê³y siê na patrole rosyjskie. W narastaj¹cych ciemnociach pada³y
strza³y. Alarmuj¹c o potencjalnym niebezpieczeñstwie przerywa³y ¿o³nierzom
wypoczynek117. Tu¿ po naprawie mostów Umiñski skierowa³ 20. pu³k piechoty i kompaniê 13. pu³ku do Wêgrowa. Na noc korpus rozlokowa³ siê æwieræ
mili (oko³o 2 km) od miasta118. Od strony po³udniowej zapewnia³a mu os³onê
brygada Ch³apowskiego, która wystawi³a placówki i wys³a³a patrole w stronê
Soko³owa Podlaskiego i Mokobód119. Nasakin nie stanowi³ powa¿nego zagro¿enia. Ju¿ przed zmrokiem odst¹pi³ od przeprawy liwskiej i rozlokowa³ oddzia³ na wzgórzach naprzeciw mostu. Daleko na po³udniu, pod Siedlcami,
rozstrzyga³ siê w tym czasie los polskiej operacji przeciwko Rosenowi (operacja igañska), a zarazem kampanii 1831 r.120 Wszystko wskazywa³o na to, i¿
Siedlce z zasobami armii rosyjskiej wpadn¹ w rêce Polaków. Dlatego te¿
Geismar informowa³ Nasakina, ¿e w razie odwrotu korpusu gen. Rosena na
wschód mia³ on po³¹czyæ siê z nim w Zbuczynie (14 km na po³udniowy
wschód od Siedlec) lub w Miêdzyrzecu Podlaskim. Drogê odwrotu na Siedlce
Nasakin ju¿ mia³ przeciêt¹, gdy¿ kozacy donieli mu o pojawieniu siê oddzia³ów polskich w Mokobodach. W tej sytuacji gen. Nasakin nie czeka³, a¿
Polacy osacz¹ go pod Wêgrowem. Pod wieczór wycofa³ siê do Soko³owa Podlaskiego, gdzie do³¹czy³ do niego oddzia³ z Wyszkowa121.
Umiñski rozgoci³ siê w Wêgrowie. Lazaret ponownie znalaz³ siê w polskich rêkach. Znaleziono w nim, obok kilkuset rannych i chorych podoficerów
i ¿o³nierzy, pp³k. Tille (lekko rannego), jednego ciê¿ko rannego majora
i omiu innych oficerów. Wród hospitalizowanych znajdowa³o siê tak¿e kilkudziesiêciu ¿o³nierzy polskich, którzy wpadli w rêce rosyjskie 9 kwietnia.
114

Oss, mf 89b, nr 293.
BK, rkps 737; Konarski, op. cit., s. 11.
116 Oss., mf 89d, nr 1045; Drewnicki, op. cit., s. 171.
117 BK, rkps 737; Konarski, op. cit., s. 11.
118 Oss., mf 89d, nr 1045.
119 Ch³apowski, op. cit., s. 37.
120 Strze¿ek, Ofensywa, s. 193230, 233235.
121 AMWP, rkps 19067, s. 491; Puzyrewski, op. cit., s. 180. Z Soko³owa Podlaskiego
Nasakin odes³a³ oddzia³y zbiorcze piechoty i obserwowa³ poczynania Polaków w Wêgrowie.
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Niezwykle cenn¹ zdobycz¹ by³o wyposa¿enie szpitala (m.in. szlafroki, przecierad³a, koszule, narzêdzia cynowe), które wywieziono 12 kwietnia do Warszawy na 13 furgonach. Bardzo przydatny okaza³ siê dla korpusu magazyn
¿ywnoci i owsa. Przy lazarecie znaleziono podobno sporo karabinów, którymi
natychmiast dozbrojono 20. pu³k piechoty122. Najmniej po¿¹dan¹ zdobycz¹
by³a cholera, przywleczona do Królestwa Polskiego przez armiê rosyjsk¹.
Umiñski informowa³ Skrzyneckiego, i¿ wchodz¹c do miasta, znalaz³ pal¹ce
siê gnoje, rodek, jak powiadali mieszkañcy, zarz¹dzony przez lekarzy Ruskich dla po³o¿enia tamy panuj¹cej
od dni trzech Cholery morbus. Zauwa¿y³ te¿, ¿e jakkolwiek nie jest dowiedzionem, i¿ ta istotnie tam wszczê³a siê
choroba, niezaprzeczon¹ jednak jest rzecz¹, i¿ znacznej od dni kilku miertelnoci w miecie Wêgrowie towarzysz¹ symptoma nosz¹ce cechy powa¿nej choroby123. Cholera dopiero zaczyna³a swoj¹ zabójcz¹ wêdrówkê po Królestwie
Polskim. Odczuli j¹ na sobie tak¿e ¿o³nierze korpusu gen. Umiñskiego.
Na razie jednak wiêcej ofiar zbiera³y kule rosyjskie. Bitwa o przeprawê
liwsk¹ 10 kwietnia kosztowa³a stronê polsk¹ oko³o 100 ¿o³nierzy. Najwiêksze
ubytki mia³ 20. pu³k piechoty124. Genera³ W. Andrychiewicz w urzêdowym
raporcie stwierdzi³, ¿e straci³ ³¹cznie 30 zabitych i rannych. Jednak te liczby
wydaj¹ siê byæ zani¿one. Leon Drewnicki widzia³ ca³¹ masê ludzi pobitych
z pu³ku grenadierów i 13. pu³ku piechoty. Dwie kompanie grenadierów straci³y jego zdaniem kilkunastu zabitych i rannych. Wród tych ostatnich znajdowa³ siê kpt. Aleksander Koz³owski, któremu kula urwa³a rêkê przy ramieniu. Nawet 3. bateria artylerii konnej w zwyciêskim pojedynku straci³a
dwóch zabitych kanonierów i jednego rannego125.
Liw po bitwach 9 i 10 kwietnia zmieni³ siê w szpital polowy. Rannych
lokowano w stodo³ach, a zabitych grzebano. Józef Patelski ze swoim pu³kiem
przyby³ do Liwa w chwili, gdy grzebano stosy poleg³ych ¿o³nierzy 20. pu³ku.
Jak wspomina, widok by³ rozrzewniaj¹cy, gdy¿ polegli byli po najwiêkszej
czêci nowozaciê¿n¹ m³odzie¿¹ wiejsk¹ i ma³omiejsk¹ z Mazowsza, która nie
wstrzymana przez pu³kownika Andrychiewicza w wojennym zapale, a niewiadoma obrotów wojskowych, przy obronie mostu przez Liwiec, jak muchy
marnie wyginê³a. Nie tylko Patelski, ale i wielu innych ¿o³nierzy korpusu
Umiñskiego widzia³o te smutne i surowe ceremonie pogrzebowe126. Rannymi
opiekowa³ siê prawdopodobnie lekarz Karol Francke. Odes³ano ich do Warszawy, ale w trakcie transportu zmar³o wielu ¿o³nierzy 20. pu³ku. W samym
Liwie w jedn¹ noc zmar³o ich 13127.
122

BK, rkps 737; Oss., mf 89b, nr 293, mf 89d, nr 1045, 1047; Drewnicki, op. cit., s. 171.
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124 Oss., mf 89b, nr 293.
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Straty rosyjskie mjr Breza, w raporcie z 16 kwietnia, szacowa³ na 70
zabitych, 112 rannych (znaleziono ich w lazarecie wêgrowskim) i 80 jeñców.
Tych ostatnich przybywa³o. Kawaleria polska wy³apywa³a ich na prawym
brzegu  chocia¿by rano 11 kwietnia patrol 3. pu³ku strzelców konnych z³o¿ony z trzech ¿o³nierzy sprowadzi³ do obozu oddzia³ z batalionu rosyjskich
saperów, licz¹cy jednego oficera i 61 podoficerów i ¿o³nierzy128.
Wywalczona w dwudniowej bitwie kontrola nad przepraw¹ liwsk¹ na
niewiele przyda³a siê Umiñskiemu. Ze wzglêdu na wstrzymanie operacji zaczepnych przez g³ówn¹ armiê musia³ wycofaæ siê za Liwiec. Nie wykorzystano te¿ otwartego szlaku ku Litwie, gdzie wiosn¹ 1831 r. rozpala³o siê powstanie, wi¹¿¹ce znaczn¹ czêæ armii rosyjskiej zaanga¿owanej w t³umienie powstania. Zmagania z 910 kwietnia poprzedzi³y tylko bardzo krwaw¹ bitwê
z 14 kwietnia 1831 r.

SUMMARY
During the November Uprising, the crossing over river Liwiec between Liw and
Wêgrowo (presently regional road No. 637) was an arena of struggle between Polish
and Russian troops on several occasions. The battle of 14 April 1831 has attracted
the historians greatest interest due to the massive involvement of the armed forces.
Little has been written about the battles fought in February and early April. Based
on authentic commander reports from Ignacy Pr¹dzyñskis collection as well as
Russian sources, attempts are presently made to recreate the course of those battles
in greater detail.
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ORGANIZACJI WOJSKOWEJ NA UKRAINIE
W LATACH 19141920
Dowiadczenia Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) w prowadzeniu
prac i akcji konspiracyjnych, wywiadowczych, dywersyjnych i partyzanckich
s¹ cennym dorobkiem pokolenia walcz¹cego o niepodleg³oæ Polski. Z powodzeniem wykorzystywano je podczas II wojny wiatowej.
W kontekcie historii polskiej myli wojskowej wa¿ne wydaj¹ siê dzia³ania oddzia³ów lotnych i partyzanckich oraz grup dywersyjnych POW zw³aszcza na Ukrainie.
Analizuj¹c pogl¹dy europejskich teoretyków wojskowych XIX i pocz¹tku
XX w. na znaczenie i metody dzia³añ nieregularnych, prof. Lech Wyszczelski
zwróci³ uwagê, ¿e gen. Wojciech Chrzanowski opowiada³ siê za u¿ywaniem
w trakcie powstania narodowego ma³ych oddzia³ów partyzanckich. Taktyka
mia³a polegaæ na dezorganizowaniu dzia³añ przeciwnika przez przecinanie
linii komunikacyjnych i zaopatrzeniowych, ci¹g³ym nêkaniu nieprzyjaciela,
niszczeniu si³y ¿ywej oraz newralgicznych obiektów o znaczeniu militarnym
 magazynów, mostów, brodów itp. Wzbogacili teoriê wojny partyzanckiej
równie¿ Aleksander Je³owicki, Ludwik Bystrzonowski, gen. Józef Zachariasz
Bem, Karol Bogumir Stolzman, Henryk Kamieñski, Konstanty Borkowski,
a Kazimierz Duch w przededniu wybuchu I wojny wiatowej preferowa³ tzw.
ma³¹ wojnê, w której terenem dzia³añ partyzanckich mia³a byæ przestrzeñ
przed frontem przeciwnika i na jego ty³ach1. Praktyka wykorzystania drobnych oddzia³ów partyzanckich na Ukrainie w walkach z bolszewikami, Niem1 L. Wyszczelski, Dzia³ania nieregularne w myli wojskowej XIX i XX wieku, Zeszyty
Naukowe AON, nr 3 (56) A, s. 1625.
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cami i Ukraiñcami potwierdzi³a s³usznoæ pogl¹dów polskich teoretyków wojskowych.
Wieloletnia praca polskich konspiracyjnych organizacji niepodleg³ociowych na Ukrainie, w tym Zwi¹zku Walki Czynnej i oddzia³ów Dru¿yn Strzeleckich, stworzy³a grunt dla powstania w sierpniu 1914 r. w Kijowie organizacji Dniepr. Zadaniem jej by³o werbowanie m³odzie¿y do Legionów, szerzenie
idei niepodleg³ociowych wród spo³eczeñstwa polskiego na Ukrainie, g³oszenie walki o niepodleg³oæ ojczyzny2.
Pod koniec 1914 r. Dniepr wchodzi w sk³ad utworzonej jesieni¹
w Warszawie POW pod rozkazy Romana Barskiego (pseudonim Tadeusza
¯uliñskiego). Komendantem Naczelnym POW na Ukrainie zostaje obywatel
Jot (Józef Bromirski).
POW rozpoczyna walkê dywersyjn¹ na ty³ach armii rosyjskiej. Pierwsz¹
udan¹ akcj¹ by³o wysadzenie 23 listopada torów kolejowych niedaleko Warszawy. 30 listopada zosta³ zorganizowany Oddzia³ Lotny POW (Oddzia³ Lotny Wojsk Polskich) podporz¹dkowany bezporednio Tadeuszowi ¯uliñskiemu.
W lutym 1915 r. po reorganizacji struktury pionu dywersyjnego zosta³y powo³ane do ¿ycia okrêgowe oddzia³y lotne. Jednoczenie powsta³ Centralny
Oddzia³ Lotny do zadañ o szczególnym znaczeniu3.
Kijowska organizacja POW prowadzi³a zaopatrzenie Komendy G³ównej
(KG) w broñ, amunicjê i materia³y wybuchowe. Poniewa¿ ¿andarmeria zwraca³a uwagê przede wszystkim na m³odzie¿, 50-letni komendant Jot sam
zacz¹³ regularnie co dwa tygodnie przewoziæ partie materia³u. Zas³ug¹ Bromirskiego by³o za³o¿enie oddzia³ów POW w rosyjskich szko³ach oficerskich
i w wojsku. Tak zostaje przygotowany grunt do powstania Polskich Formacji
Wojskowych, a POW na Ukrainie staje siê dusz¹ wojskowoci polskiej na
ca³ym terenie Rosji4. Zwi¹zek z krajem w pierwszych latach funkcjonowania
POW nie by³ tak luny, jak to mo¿e siê wydawaæ. Jesieni¹ 1914 r. do Kijowa
przyje¿d¿ali T. Ho³ówko, J. £ukaszewicz, a potem i T. ¯uliñski. Na pocz¹tku
1915 r. KG w Warszawie wys³a³a do Kijowa obywatelkê S³awê (póniejsza
p³k W³adys³awa Macieszyna) w celu za³o¿enia Oddzia³u ¯eñskiego POW.
Zim¹ 1915/1916 r. obywatel Piotr Wysocki zorganizowa³ w Kijowie kursy
wywiadowcze5. Bogus³aw Miedziñski, przysz³y zwierzchnik Komendy Naczelnej 3 (KN-III), w kwietniu 1915 r. przyje¿d¿a na Wschód jako emisariusz
J. Pi³sudskiego6.
2 I. Ziemiañski, Zarys historii P.O.W. na Wschodzie, w: Polska Organizacja Wojskowa:
szkice i wspomnienia, red. W. Lipiñski i J. Stachiewicz, Warszawa 1930, s. 216.
3 T. Na³êcz, Polska Organizacja Wojskowa 19141918, Wroc³aw  Warszawa  Kraków
 Gdañsk  £ód 1984, s. 2627; W. Brzozowski, Oddzia³ Lotny Wojsk Polskich (19141915),
Niepodleg³oæ 1939, t. 19, s. 327328.
4 I. Harski, Komendant Naczelny K. N. 3 Jot-Bromirski, w: Polska Organizacja Wojskowa:
szkice i wspomnienia, s. 224225.
5 I. Ziemiañski, Praca kobiet w P.O.W.  Wschód, Warszawa 1933, s. 2728.
6 B. Miedziñski, Polityka wschodnia Pi³sudskiego, Warszawa 1986, s. 47.
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S³ynna ze swojej odwagi kurierka Oddzia³u Lotnego POW w Warszawie,
Wanda Piekarska, od lutego do lipca 1915 r. siedmiokrotnie przekracza³a
liniê frontu, przewo¿¹c materia³y wybuchowe z Kijowa do Warszawy. We
wniosku o nadanie jej Orderu Virtuti Militari napisano, i¿ pracowa³a w
niezwykle ciê¿kich warunkach, wymykaj¹c siê ¿andarmom, z ca³¹ wiadomoci¹ niebezpieczeñstwa i grozy kary mierci7.
Komenda POW w Kijowie zorganizowa³a szkolenie wojskowe w podobny
sposób jak to by³o zrobione w Królestwie  kurs rekrucki, ¿o³nierski, podoficerski, instruktorski, podchor¹¿ych. Jednym z wyk³adowców by³ kpt. Juliusz
Zulauf, przysz³y genera³ Wojska Polskiego8.
W grudniu 1916 r., po zerwaniu stosunków z komendantem naczelnym
na Rosjê Franciszkiem Sk¹pskim, Józef Bromirski utworzy³ samodzieln¹ Komendê Naczeln¹ POW na Ukrainie. Objê³a ona nastêpuj¹ce okrêgi: Kijowski,
¯ytomierski, Odeski, Charkowski i obwody Bia³ocerkiewski, Berdyczowski,
Humañski i Saratowski. Zmiany ogólnej sytuacji politycznej w Rosji wywo³ane przez rewolucjê lutow¹, za³amanie siê frontu, brak kontaktu z krajem po
aresztowaniu J. Pi³sudskiego zahamowa³y prace POW9.
W tej sytuacji na czele POW w kraju w padzierniku 1917 r. staje p³k
Edward Rydz-mig³y. Wa¿niejsze decyzje podejmowa³ on jednak niesamodzielnie, lecz w gronie dzia³aczy, które wystêpowa³o jako Konwent. Podlega³o
mu ogniwo konspiracji o szerszym zasiêgu  Organizacja A10.
Jednoczenie nast¹pi³y zmiany programowe w POW. Celem organizacji
ju¿ nie by³y wy³¹cznie zmagania z Rosj¹, lecz walka o niepodleg³oæ Polski
bez wymieniania wroga. POW obróci³a siê równie¿ przeciwko pañstwom centralnym. Na skutek reorganizacji POW ca³y kraj zostaje podzielony na Komendy Naczelne. KN-I w Warszawie obejmuje Królestwo Kongresowe; KNII w Krakowie obejmuje Galicjê i KN-III w Kijowie  Ukrainê i inne jednostki organizacyjne na Wschodzie11.
Wkrótce Ukraina staje siê aren¹ wa¿nych wydarzeñ i terenem wzmo¿onej aktywnoci miejscowej POW. 20 listopada 1917 r. III Uniwersa³ Centralnej Rady Ukraiñskiej zadeklarowa³ utworzenie Ukraiñskiej Republiki Ludowej (URL). Przyznano autonomiê narodow¹ Rosjanom, ¯ydom i Polakom.
Centralna Rada w IV Uniwersale 22 stycznia 1918 r. okreli³a URL samodzielnym, od nikogo niezale¿nym, suwerennym pañstwem narodu ukraiñskiego.
W ramach Centralnej Rady funkcjonowa³ Sekretariat do Spraw Miêdzynarodowociowych z podsekretariatami polskim, rosyjskim i ¿ydowskim. Niezadowolenie du¿ej czêci polskich w³acicieli ziemskich, s³u¿¹cych i miesz7

W. Misztal, M. Sulej, Kurierka I Brygady Legionów, Kombatant 2002, nr 1 (131), s. 12.
A. Pep³oñski, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 19191920, Warszawa 1999, s. 32.
9 Ibidem; I. Ziemiañski, Zarys rozwoju P.O.W. w ¯ytomierzu, Niepodleg³oæ 1934, t. 9,
s. 412413.
10 T. Na³êcz, op. cit., s. 145.
11 A. Be³cikowska, Polska Organizacja Wojskowa: zarys dziejów, Warszawa 1939, s. 1516.
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czañstwa wywo³a³o skasowanie w³asnoci obszarniczej. Jednym z przejawów
podzia³ów politycznych wród ludnoci polskiej na Ukrainie by³o to, ¿e POW
podczas najcia bolszewików w styczniu 1918 r. swoj¹ akcj¹ bojow¹ wspiera³a
Ukraiñców broni¹cych Kijowa. Natomiast oddzia³y gen. E. Henninga de Michaelisa popiesznie opuci³y Kijów w kierunku ¯ytomierza.
Pod koniec 1917 r. pojawiaj¹ siê informacje o partyzantach polskich na
Ukrainie. Dziêki ksi¹¿ce Wiktora Dzier¿ykraj-Stokalskiego dobrze znane s¹
czyny oddzia³u partyzanckiego Feliksa Jaworskiego. Dzia³a³ on pod ró¿nymi
nazwami na Podolu i Wo³yniu, a w 1920 r. na Podlasiu i Suwalszczynie.
Kiedy w czerwcu 1918 r. Austriacy (W. Dzier¿ykraj-Stokalskiego pomy³kowo
pisze  Niemcy) rozbroili tak¿e oddzia³ Jaworskiego, nawi¹zuje on kontakt
z POW i pod pozorami oddzia³u ukraiñskiego, skupia przy sobie najwierniejszych swych junaków. W listopadzie i grudniu 1918 r. przedziera siê z nimi
poprzez wra¿e ukraiñskie szeregi i ³¹czy z armi¹ narodow¹, broni¹c pocz¹tkowo w ci¹gu d³ugich miesiêcy W³odzimierza Wo³yñskiego i £ucka, a nastêpnie walcz¹c w szeregach IX-ej dywizji armii polskiej12.
15 stycznia 1918 r. polski komendant w Kiszyniowie Dalig w swoim
telegramie prosi³ Komitet Wojskowych Polaków Frontu Rumuñskiego (Polakorum) o nades³anie mu informacji dotycz¹cych oficerskiego oddzia³u partyzanckiego genera³a Suryna13. Niestety, oprócz tej wzmianki ¿adnych innych
szczegó³ów o dzia³alnoci oficerskiego oddzia³u partyzanckiego pod komend¹
genera³a-Polaka autor nie posiada.
10 marca 1918 r. Komisarz Wojskowy XI Armii podlegaj¹cej Rz¹dowi
Syberyjskiemu przedstawi³ dowódcy polskiego oddzia³u materia³y wiadcz¹ce
o rekwizycji dokonanej przez partyzantów maj¹tku syberyjskiego sk³adu rzeczowego znajduj¹cego siê w Starokonstantynowie. Czêæ maj¹tku partyzanci
zwrócili sami14.
Partyzantami nazywa tak¿e swoich podkomendnych p³k Juliusz von
Rummel15 w raporcie z 18 marca 1918 r. W dokumencie podpisa³ siê jako
dowódca 17. konnej baterii III Polskiego Korpusu16. Oddzia³y III Korpusu
rozrzucone by³y na terenach Podola i Wo³ynia. Pe³ni³y funkcje ochrony maj¹tków ziemskich miejscowych Polaków. Dochodzi³o do powa¿nych staræ
zbrojnych miêdzy nimi a ch³opami.
Od pocz¹tku roku 1918 Komenda G³ówna POW zwraca pilniejsz¹ uwagê
na tworzenie wojska polskiego na Wschodzie. Przede wszystkim chodzi
o formuj¹ce siê od koñca 1917 r. Korpusy Polskie na Bia³orusi i Ukrainie.
W celu kontrolowania sytuacji i kierowania spraw¹ tworzenia polskiej si³y
12
13

sprawa
14
15
16

sprawa

W. Dzier¿ykraj-Stokalski, Dzieje jednej partyzantki z lat 19171920, Lwów 1927, s. 79.
Pañstwowe Archiwum Obwodu Kijowskiego, Zespó³ 1787 Legiony Polskie, opis 6,
12, k. 34.
Ibidem, opis 1, sprawa 20, k. 1819, 24.
Póniej zmieni on nazwisko na Rómmel.
Pañstwowe Archiwum Obwodu Kijowskiego, Zespó³ 1787 Legiony Polskie, opis 1,
20, k. 26.
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zbrojnej KG ca³kowicie reorganizuje POW na Ukrainie, tworz¹c KN-III. Na
Ukrainê wyje¿d¿aj¹ emisariusze KG: T. Ho³ówko, P. Barthel de Weydenthal,
B. Miedziñski, T. Schaetzel, L. Lis-Kula, B. Wieniawa-D³ugoszowski, J. Beck,
A. Strug.
Pomijaj¹c analizê wydarzeñ powi¹zanych z pobytem korpusów polskich
na Ukrainie od koñca 1917 do po³owy 1918 r., podkreliæ nale¿y, i¿ próby
utworzenia czynnej polskiej si³y zbrojnej nie powiod³y siê. Antypolska postawa Niemców i Austriaków doprowadzi³a do bitwy pod Kaniowem i do rozbrojenia korpusów. W tym momencie dla POW, jak i dla ca³ego obozu niepodleg³ociowego nie pozosta³o nic innego, jak tylko liczyæ na pomoc Ententy,
przede wszystkim Francji.
POW nie mog³a liczyæ na wsparcie ¿adnej si³y politycznej na Ukrainie.
Organizacja nie ujawnia³a siê i musia³a dzia³aæ w podziemiu, jako destrukcyjna si³a wrogo nastawiona do ka¿dego z kolejno zmieniaj¹cych siê rz¹dów.
Idea granic z 1772 r. nadal by³a ¿ywa, chocia¿ niereklamowana szeroko.
Kolidowa³o to z interesami tak Ukraiñców, jak i bolszewików. Organizacja
prowadzi³a intensywn¹ agitacjê do centralnych organów w³adz cywilnych i
wojskowych na Ukrainie. POW mia³a swoich ludzi we wszystkich wiêkszych
rodowiskach ¿ycia polskiego, w urzêdach i dowództwach ukraiñskich, niemieckich, bolszewickich. Mia³a tak¿e ³¹czników przy dowództwach koalicyjnych, w oddzia³ach polskich, organizowanych w Murmañsku, na Syberii i na
Kubaniu. Kontrolowa³a wiêkszoæ legalnych polskich organizacji, powsta³ych
dziêki przychylnej wobec Polaków polityce wewnêtrznej URL
i re¿imu hetmana Skoropadskiego.
W po³owie 1918 r. teren dzia³añ KN-III obejmowa³ ogromny obszar:
Ukrainê prawobrze¿n¹ (12 placówek), Ukrainê lewobrze¿n¹ (6 placówek),
pas czarnomorski i Krym (6 placówek) oraz ziemie kozackie i Kaukaz
(5 placówek). Na terenie KN-III istnia³o 7 okrêgów, na czele których stali
komendanci, prowadz¹cy nastêpuj¹ce dzia³y pracy: a) wywiad wojskowy,
b) wywiad polityczny i dyplomatyczny, c) akcjê bojow¹, d) dzia³alnoæ agitacyjno-organizacyjn¹17.
23 maja 1918 r. rozkazem KG POW zosta³ wprowadzony Regulamin
wewnêtrzny POW, zawieraj¹cy podstawowe zasady programowe. Nie wymieniaj¹c dos³ownie, przeciwko komu jest skierowana dzia³alnoæ POW, Regulamin wewnêtrzny jednak nie pozostawia³ w¹tpliwoci, i¿ chodzi³o tu o pañstwa centralne. W sposób bardzo ciekawy okrelono zasiêg dzia³alnoci:
POW rozci¹ga na ca³y kraj oraz rodowiska polskie na obczynie sieæ organizacji, których zadaniem jest wychowanie obywatelskie i wyszkolenie wojskowe nowoczesnych ¿o³nierzy, zdolnych do walki w najciê¿szych nawet warunkach. Zarzucony zosta³ termin Królestwo Polskie na rzecz bardziej nieprecyzyjnego okrelenia kraj. Jak zauwa¿y³ prof. Tomasz Na³êcz, pozwala³o
17
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ono uchyliæ siê od okrelenia kszta³tu przestrzennego przysz³ej Polski,
a w konsekwencji elastycznie dostosowaæ siê do rozwoju wydarzeñ18.
KG POW zdecydowa³a siê na rozpoczêcie akcji dywersyjno-terrorystycznej skierowanej przeciwko Niemcom i poleci³a wszystkim Komendom Naczelnym utworzenie oddzia³ów lotnych19.
Pierwszy bojowy oddzia³ lotny na terenie kijowskim zorganizowa³ porucznik Maksymilian Kamski (Milan) skierowany przez komendanta Rydza-mig³ego do Kijowa na stanowisko szefa wyszkolenia bojowego. Po objêciu w lipcu 1918 r. Komendy Naczelnej nr 3 Leopold Lis-Kula prowadzi dalej
pracê bojow¹, maj¹c do pomocy oficerów, jak M. Kamski, W. G³azek (Czwartak) i T. Kossakowski (Kirgiz). Tworzy on wyborowe oddzia³ki, które przemierzaj¹c Kijowszczyznê z krañca w kraniec  swoj¹ dzia³alnoci¹ w ci¹gu kilku
miesiêcy potrafi³y wznieciæ postrach wród Niemców i Ukraiñców, czyni¹c wra¿enie znacznej, wietnie zorganizowanej, doskonale zakonspirowanej si³y20.
Przystêpuj¹c do kierownictwa KN-III Lis pisa³ w raporcie: Istnieje tylko
jeden oddzia³ lotny, który teraz zjada swoje si³y na kontrwywiadzie i dyslokowaniu planowym materia³ów wybuchowych. Kurs za³o¿ony przez witka
daje w dniach 5 dobrych komendantów takich oddzia³ów. Je¿eli rozlokujê ich
odpowiednio, to mam nadziejê, ¿e za trzy tygodnie powstan¹ jeszcze najmniej
3 oddzia³y, mog¹ce bezporednio wejæ do akcji. Niezale¿nie od tego jutro
otwieram dwutygodniowy kurs (dwunastu ludzi, których K. N. wziê³a na
utrzymanie, przewa¿nie byli wojskowi). Bêdzie to drugi oddzia³ podleg³y bezporednio K. N., który tak¿e wejdzie od razu do akcji [ ]21.
Franciszek Demel i Wac³aw Lipiñski wnikliwie przedstawili strategiê
oddzia³ów lotnych w KN-III: Pod wzglêdem u¿ycia oddzia³ów lotnych i systemu walki z Niemcami  Lis tworzy specjaln¹ dla nich taktykê. Bi³ w masê
Niemców, nie bawi¹c siê w zamachy na pojedyncze jednostki, ¿¹da³ te¿, by
komendanci oddzia³ów dobierali sobie ludzi najinteligentniejszych, nielubuj¹cych siê w masakrze, bowiem chodzi³o o rzucenie postrachu na Niemców,
o zmuszenie ich do nabrania przekonania, ¿e akt nie jest oderwany, ¿e stanowi planowe uderzenie jakiej zorganizowanej si³y, wobec czego musi byæ
punktualne wykonanie o jednej i tej samej godzinie, jedn¹ i t¹ sam¹ broni¹.
Chodzi³o o zmuszenie Niemców do rozsiania si³ wzd³u¿ linii kolejowych,
o zgêszczenie na niej posterunków, o nêkanie ich. Ju¿ kilka sporadycznych
wybuchów na torach kolejowych zmusi³o ich do obsadzenia wszystkich wiêkszych mostów i do rozsy³ania pojedynczych patroli wzd³u¿ linii, z czasem
musieli zgêciæ patrole. Potem trzeba by³o pomyleæ o znoszeniu oddzia³ów
rekwizycyjnych przed dokonaniem przez nie rekwizycji, aby ludnoæ przekonaæ, ¿e jest kto, kto staje w jej obronie [ ]. Tote¿ wszystkie dyrektywy Lisa
dotycz¹ce akcji dywersyjnej nosz¹ charakter silnych, zdecydowanych ude18
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rzeñ, w jednym czasie nastêpuj¹cych na ca³ym obszarze Ukrainy. Robiono
tedy zamachy na transporty wojskowe, przerzucane w tym czasie przez
Niemców gwa³townie i masowo na zachód, gdzie toczy³a siê ostatnia ofensywa niemiecka, nastêpnie na pomniejsze oddzia³ki niemieckie, zw³aszcza rekwizycyjne oraz na kasy wojskowe i pañstwowe22.
Zas³uguje na uwagê wypowied emisariusza POW Tadeusza Ho³ówki na
temat coraz dalszego zapuszczania siê Niemców w g³¹b Ukrainy wiosn¹
1918 r.: Im wiêcej ugrzênie tu oddzia³ów niemieckich  snu³em w¹tek myli
 tym lepiej, bo gdy nale¿ycie zorganizujemy na Ukrainie POW, a w g³êbi
Rosji armiê polsk¹, to przyjdzie chwila, ¿e wywo³uj¹c na Ukrainie rozruchy
i powstania ch³opskie przeciwko okupantom niemieckim i austriackim, zmusimy ich do pchania tu coraz nowych oddzia³ów, a wiêc tym samym os³abiania frontu zachodniego. Przyjdzie wiêc taka chwila, gdy bêdziemy mogli
przyjæ aliantom z realn¹ pomoc¹, a tym samym zmusiæ ich do powa¿nego
liczenia siê z nami  walcz¹cymi o Niepodleg³oæ Polski23.
W pocz¹tkach czerwca 1918 r. zaczyna siê realizacja planów POW dotycz¹cych wywo³ania rozruchów i powstañ ch³opskich na Ukrainie, o czym
wspomina³ T. Ho³ówko. 3 czerwca rozpoczê³o siê jedno z najwiêkszych powstañ przeciwko niemieckim okupantom w Zwinogrodzie. Do 13 czerwca
powstanie ogarnê³o trzy powiaty  zwinogrodzki, taraszczañski i kaniowski.
Si³y powstañców stanowi³y 40 tys. uzbrojonych ludzi. Posiadali 12 armat
i 200 kulomiotów. Niemcy wystawili 2 dywizje piechoty i dywizjê kawalerii.
Ogó³em w t³umieniu powstania bra³o udzia³ 35 tysiêcy wojsk karalnych
z u¿yciem samochodów pancernych i samolotów. Zginê³o oko³o 6 tys. ¿o³nierzy, walki trwa³y do koñca lipca24.
Ca³e zamieszanie wywo³a³ oficer armii rosyjskiej, by³y komendant miejscowy POW, powiatowy komendant wojskowy w Zwinogródce Micha³ Paw³owski, nazywany pu³kownikiem. W zorganizowanej przez siebie powiatowej
gazecie Zwenyhorodska dumka nawo³ywa³ ch³opów do sprzeciwiania siê
polityce hetmana Skoropadskiego, publikowa³ swoje rozporz¹dzenia i odezwy
przeciwko hetmanowi oraz uchwa³y powiatowego komitetu partii socjalistów-rewolucjonistów. Niemieckie w³adze wojskowe dosta³y rozkaz aresztowania
M. Paw³owskiego. Zd¹¿y³ on zniszczyæ kancelariê i z kilkuosobowym sztabem
wyjecha³ do Odessy, gdzie zamieszka³ w domu rybaka nad brzegiem morza.
Przed ucieczk¹ M. Paw³owski rozda³ ch³opom powy¿ej 10 tys. karabinów,
43 kulomioty, 2 ciê¿kie armaty, samochód opancerzony i du¿o amunicji
z miejscowego sk³adu25. Cz³owiek, który wznieci³ powstanie, cz³onek Ukraiñskiej Centralnej Rady, Micha³ Paw³owski, ataman Zwinogrodczyzny, przebywa³ daleko od Zwinogrodu, w bezpiecznym miejscu.
22
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Zmuszony przez bieg wydarzeñ do objêcia kierownictwa lotnik wojskowy
sotnyk awiacji Lewko Szewczenko (ur. we wsi Kyryliwka, krewny wieszcza
ukraiñskiego, poety Tarasa Szewczenki) oskar¿a³ Paw³owskiego o sprowokowanie powstania, podobnie jak kierownik Sztabu Partyzancko-Powstañczego
genera³-chor¹¿y armii URL Jurko Tiutiunnyk. Kierownictwo ukraiñskiego
ruchu narodowego nie mia³o ani koncepcji, ani planu powstania i dlatego
by³o przeciwko nara¿aniu ludnoci. Powstanie st³umiono brutalnie: gwa³ty,
tortury i egzekucje dotknê³y jego uczestników. W powiecie zwinogrodzkim
spalono kilka wsi, tysi¹ce osób zaaresztowano i wys³ano do taborów w Niemczech26. Przywódca powstania L. Szewczenko sam podda³ siê Niemcom, ¿eby
powstrzymaæ represje wobec powstañców. Póniej podczas spaceru zbieg³
z komendantury niemieckiej w Kijowie.
Hetmanowi Skoropadskiemu  ju¿ po jego obaleniu  postawiony zosta³
zarzut sprowokowania powstania w powiecie zwinogrodzkim, które rzekomo
odbywa³o siê pod kierownictwem M. Paw³owskiego. W prasie ukaza³o siê jego
owiadczenie o nieobecnoci w kraju oraz oskar¿enie pod adresem L. Szewczenki jako prowokatora. Odpieraj¹c zarzuty, L. Szewczenko zauwa¿y³, i¿ to
Paw³owski w swoich odezwach i rozkazach nawo³ywa³ do powstania, a sam
uciek³ ze Zwinogrodczyzny. Kiedy w³adzê na Ukrainie obj¹³ Petlura, mianowa³ M. Paw³owskiego rewizorem powiatowych komendantów. Wyda³ on nastêpnie nakaz aresztowania L. Szewczenki, który zgin¹³ tego samego dnia
podczas próby ucieczki27. Przynale¿noæ Paw³owskiego do POW pozostawa³a wielk¹ tajemnic¹. W 1919 r. pu³kownik armii URL M. Paw³owski wystêpuje na Podolu jako dowódca 2. oddzia³u partyzanckiego. Autorowi nie uda³o siê
znaleæ potwierdzenia jego kontaktów z POW w tym okresie, chocia¿ wiadomo, ¿e w roku 1919 ruch powstañczy na Ukrainie kontrolowany by³ przez
POW i II Oddzia³ SG WP.
POW nawi¹za³a w maju 1918 r. blisk¹ wspó³pracê z wywiadem francuskim dziêki porednictwu I. Matuszewskiego, W. Mongirda, B. Wieniawy-D³ugoszowskiego, J. Moszczyñskiego i innych pracowników Wydzia³u Wywiadowczego KN-III. W³anie jednym z elementów wspó³pracy by³o przeprowadzenie
przez POW akcji dywersyjnych i sabota¿owych przeciwko okupacyjnym wojskom austriacko-niemieckim na Ukrainie w celu uniemo¿liwienia ich przerzutu na front zachodni28.
B. Wieniawa-D³ugoszowski tak wyjania niektóre taktyczne posuniêcia
POW na Ukrainie: Wed³ug instrukcji Komendanta G³ównego POW czynne
wyst¹pienie przeciwko Niemcom, wi¹¿¹ce i niepozwalaj¹ce im na swobodne
poczynania na aktywnych jeszcze frontach wojennych  mia³o byæ inicjowane
przewa¿nie na terenach niepolskich, by w ten sposób uchroniæ ludnoæ polsk¹
od mo¿liwych, a nawet pewnych represji niemieckich, co do których bez26
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wzglêdnoci w razie podobnych wypadków nie by³o najmniejszej w¹tpliwoci29. Przy takim podejciu do sprawy bezdyskusyjnym by³o zachowanie
przez peowiaków najcilejszej konspiracji. Dowódca pierwszego oddzia³u lotnego KN-III POW Wac³aw G³azek, jako znawca sprawy, twierdzi³, ¿e lotne
oddzia³y tak by³y dobrane, ¿e dum¹ ka¿dego z najm³odszych raczej paæ by³o
pod p³otem z g³odu, ch³odu czy ran, ani¿eli zdradziæ, ¿e ta czy inna dywersja,
¿e ten lub inny zamach by³ dzie³em ich w³asnych r¹k. Wystarczy³o, ¿e o tym
wiedzia³a KN-III30.
Jedna z najwiêkszych akcji przeciwko Niemcom mia³a miejsce akurat na
terenie niepolskim. 6 czerwca 1918 r. o godzinie 10.20 rano zosta³y wysadzone wielkie sk³ady amunicji artyleryjskiej na przedmieciu Kijowa zwanym
Zwierzyniec. W literaturze historycznej mo¿na spotkaæ g³ównie przypuszczenia na temat ewentualnych wykonawców tej dywersji, wród których znajdujemy agenturê bolszewick¹, partiê socjalistów-rewolucjonistów, francuskich
szpiegów, rosyjskie organizacje terrorystyczne, organizacjê Sawinkowa,
agentów Ententy. Autor znalaz³ w dokumentach archiwalnych tylko jedn¹
konkretn¹ wskazówkê na KN-III POW i jednego z jej kierowników. Informacja wymaga weryfikacji. Wielkiej rozbie¿noci natomiast nie ma w ocenach
skutków katastrofy w Kijowie: oko³o tysi¹ca rannych i zabitych. 900 domów
rozpad³o siê, 10 tys. ludzi bez dachu nad g³ow¹. Cz³onek Zwi¹zku Harcerstwa na Rusi i w Rosji Henryk Glass tak opisywa³ tamte wydarzenia: Ca³e
przedmiecie wielkoci sporego miasteczka, nosz¹cego nazwê Zwierzyñca,
zniknê³o w przeci¹gu kilku sekund. Kilkaset domów w du¿ym promieniu
zwali³o siê. Dwanacie tysiêcy ludzi pozosta³o bez dachu. Kilka tysiêcy zabitych i rannych. Ani jednej ca³ej szyby w miecie. Niemcy potracili g³owy.
Ustawili karabiny maszynowe na ulicach i oczekiwali powszechnego powstania. Ludnoæ ucieka³a do ogrodów i parków, boj¹c siê, ¿e mog¹ nast¹piæ
dalsze wybuchy i ¿e znów domy zaczn¹ siê rozsypywaæ. Jedynie harcerze
zachowali zimn¹ krew. Byli oni pierwsi na miejscu katastrofy i pierwsi nieli
pomoc rannym, nie bacz¹c na niebezpieczeñstwo nowych eksplozji31. Naczelnik Harcerstwa na Rusi Stanis³aw Sedlaczek owiadczy³: [ ] na terenie
objêtym po¿arem i wybuchami, pracowa³ pluton sanitarny III Kijowskiej
Dru¿yny Harcerskiej w sile 13 ludzi pod komend¹ pocz¹tkowo Boles³awa
Ostrowskiego, póniej [ ] pod rozkazami Stanis³awa Sieleckiego32; akcja
plutonu trwa³a od godziny 10.45 a¿ do zupe³nego znikniêcia potrzeby pomocy,
w przybli¿eniu do godziny 15. Przeniesiono dwudziestu kilku rannych [ ].
Patrol III Kijowskiej Dru¿yny Harcerskiej przyby³ w ogóle jako pierwszy
29

B. Wieniawa-D³ugoszowski, Wymarsz i inne wspomnienia, Warszawa 1992, s. 192.
F. Demel, W. Lipiñski, op. cit., s. 294.
31 H. Glass, Na szlaku Chudego Wilka, Warszawa 1998, s. 9192. Zachowano pisowniê
orygina³u.
32 Stanis³aw Sielecki, pseud. Iks. Ur. w 1898 r., dru¿ynowy III Kijowskiej DH, cz³onek
KN-III POW (za zgod¹ w³adz harcerskich), instruktor wojskowy w Harcerstwie w Kijowie,
dowódca oddzia³u harcerskiego POW.
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z ratuj¹cych oddzia³ów na miejsce wybuchu, zarekwirowawszy samochód
ciê¿arowy33.
Wygl¹da na to, ¿e harcerze byli przygotowani do akcji. Sk³ady wybuch³y
o 10.20 rano, harcerze zd¹¿yli zebraæ swój pluton sanitarny, zdobyli samochód (w 1918 r.!), przyjechali na skraj miasta jako pierwsi (!) i rozpoczêli
akcjê ratownicz¹. Zabra³o im to 25 minut. Trochê to dziwne jak na odleg³oci
kijowskie. Tak¿e dwaj cz³onkowie Komendy Harcerstwa w Kijowie byli
w 1917 r. kadetami szko³y artylerii w Kijowie, posiadali odpowiednie teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prac z materia³ami wybuchowymi,
s³u¿yli w I Korpusie genera³a J. Dowbor-Munickiego. W Kijowie przebywali
akurat w czasie wspomnianych wydarzeñ. Nie mo¿na ca³kowicie wykluczyæ
mo¿liwoci udzia³u harcerzy kijowskich w akcji na Zwierzyñcu. W¹tek ten
zas³uguje na dalsze badania. Mo¿na powiedzieæ, i¿ kosztem tych ofiar kijowskich uniemo¿liwiono Niemcom zu¿ytkowanie amunicji ze Zwierzyñca na
froncie zachodnim. Zapasy materia³ów wybuchowych, pocisków armatnich,
nabojów karabinowych by³y olbrzymie. By³ to punkt centralnego zaopatrzenia kiedy ca³ej po³udniowo-zachodniej armii rosyjskiej. Dlatego s¹ podstawy,
by uwa¿aæ dokonanie tej dywersji za sumienne wykonanie zadania bojowego.
Tymczasem od witka-Miedziñskiego, naczelnego komendanta POW
w Kijowie, id¹ do zakonspirowanych komend w ¯ytomierzu, Humaniu, Berdyczowie, Skwirze, Bia³ej Cerkwi polecenia: Niszczyæ wszystko, co niemieckie, utrudniaæ Niemcom pobyt i ¿ycie na Ukrainie34.
Niemcy coraz bardziej odczuwali powagê sytuacji. B. Wieniawa-D³ugoszowski wspomina³: Zaczêli ich wycinaæ ch³opi, my zaczêlimy im paliæ magazyny i psociæ w miarê s³abych jeszcze naszych mo¿noci [ ]. Nam te¿
w koñcu zaczê³o byæ coraz cianiej i coraz bardziej gor¹co, poniewa¿ Niemcy
w rezultacie tej akcji [wybuch na Zwierzyñcu] i nam zaczêli deptaæ po piêtach, mimo ¿e raczej podejrzewali wszystkie inne organizacje o akty czynnego sabota¿u przeciwko sobie, ni¿ nas35. Do Kijowa w tym czasie zosta³
przys³any dr Schultze, który aresztowa³ w lipcu 1917 r. J. Pi³sudskiego
i K. Sosnkowskiego. Teraz przyby³ z zadaniem tropienia polskiej dzia³alnoci
na Ukrainie36. Niemcy przeprowadzili ledztwo w sprawie wysadzenia w powietrze sk³adów artyleryjskich, ale jego rezultaty pozostawili w tajemnicy.
W parê miesiêcy póniej Schultze zostanie zamordowany na skutek wyroku
wydanego przez POW.
14 czerwca w Kijowie w dzielnicy Podo³ sp³onê³o 35 sk³adów drewna,
a razem z nimi m³yn parowy, zak³ady spirytusowe, fabryka dykty. Kolejnych
10 tys. ludzi pozosta³o bez dachu nad g³ow¹. Harcerze kijowscy bior¹ udzia³
33 H. Glass, op. cit., s. 92; S. Sedlaczek, Harcerstwo na Rusi i w Rosji 19131920, Warszawa 1936, s. 5253.
34 M. Kantor-Mirski, Od Rarañczy do Kaniowa: wspomnienia legionowe z r. 1918, Sosnowiec 1934, s. 120.
35 B. Wieniawa-D³ugoszowski, op. cit., s. 194195.
36 Ibidem, s. 195.
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w akcji, ratuj¹c ¿ycie i mienie ludnoci37. 31 sierpnia zosta³y wysadzone
w powietrze sk³ady amunicji w Odessie. Liczba poszkodowanych siêgnê³a
prawdopodobnie 20 tys. osób38. Specjalna komisja ledcza nie zdo³a³a dotrzeæ do prawdziwych przyczyn tragedii. Nie mia³a na to czasu, poniewa¿ wir
politycznych i wojennych wydarzeñ na Ukrainie jesieni¹ 1918 r. odsun¹³
odesk¹ tragediê na dalszy plan.
KN-III POW dalej rozwija dzia³alnoæ swoich oddzia³ów lotnych. W koñcu lipca w guberni kijowskiej dzia³a³ Wac³aw G³azek (Czwartak), w rejonie
Sarn i Równego  Stanis³aw Malagowski (Waniewski), na Podolu  Henryk Królikowski (Muszkiet). W Humaniu dzia³a³ oddzia³ POW pod komend¹ Stefana Tarnawskiego (Zwizda Jan). Oddzia³ ten uwolni³ z transportów
niemieckich 168 jeñców z II Korpusu dziêki pomocy kolejarzy Polaków
i Ukraiñców. Czêæ jeñców zd¹¿y³a samodzielnie uciec w trakcie akcji. Oddzia³ humañski wczeniej wspomaga³ powstanie zwinogrodzkie, utrzymuj¹c
kontakt z dowództwem powstañców39.
Przysz³y komendant naczelny KN-III Wiktor Czarnocki organizowa³
okrêg POW w Zwiahlu i przygotowywa³ akcje dywersyjne i partyzanckie
przeciwko Niemcom. W listopadzie 1918 r. na czele oddzia³u partyzanckiego
rozbroi³ kilka garnizonów niemieckich na Wo³yniu. W grudniu oddzia³ Czarnockiego zosta³ rozbity przez Ukraiñców40.
Jednym z najbardziej cenionych i wartociowych fachowców w organizacji
oddzia³ów lotnych i szkolenia dywersantów by³ Wac³aw G³azek (18861941).
Dyplom in¿yniera otrzyma³ on na Politechnice Warszawskiej. Ukoñczy³ tak¿e
Wojskow¹ Szko³ê In¿ynieryjn¹ w I¿orze. Mia³ ponad dwuletnie dowiadczenie s³u¿by w armii rosyjskiej. W 1917 r. wst¹pi³ do I Korpusu Polskiego gen.
Dowbor-Munickiego. W maju 1918 r. przeszed³ do Kijowa, gdzie organizowa³
kursy minerskie i zosta³ komendantem I Oddzia³u Lotnego przy KN-III. Za
dzia³alnoæ w Oddziale Lotnym POW, kierowanie wyszkoleniem oddzia³ów
oraz wysadzenie toru kolejowego na drodze czernichowskiej (lipiec 1918 r.)
odznaczony zosta³ Orderem Virtuti Militari V klasy41.
We wrzeniu 1918 r. wys³annicy Konwentu  E. mig³y-Rydz i M. Sokolnicki  przyjechali do Kijowa, a nastêpnie do Jass (Rumunia), gdzie nawi¹zali kontakt z wysoko postawionymi pracownikami wywiadu francuskiego. Rozmowy dotyczy³y wywo³ania powstania w kraju, przeprowadzenia akcji dywersyjnej na Ukrainie, dostarczania informacji wywiadowczych. Komendant
37

S. Sedlaczek, op. cit., s. 52.
A. Stepanczenko, Wzryw iz prosz³ogo. K godowszczinie zabytoj tragedii w Odessie, Dieñgi
plus (Odessa), 12 (19) sientiabr 2003.
39 S. Tarnawski, Wspomnienia z POW w Humaniu i pocz¹tków s³u¿by w Wojsku Polskim,
Niepodleg³oæ i Pamiêæ 1999, nr 14, s. 108109.
40 E. Tomkowiak, Czarnocki Wiktor, w: Kawalerowie Virtuti Militari 17921945: s³ownik
biograficzny, t. 2 (19141921), cz. 2, red. B. Polak, Koszalin 1993, s. 40.
41 Idem, G³azek Wac³aw, w: Kawalerowie Virtuti Militari 17921945: s³ownik biograficzny,
t. 2 (19141921), cz. 1, s. 4546.
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g³ówny POW dosta³ od Francuzów 150 tys. koron w formie zaliczki, z których
100 tys. wyp³acono mu od razu. Jak podkrela Tomasz Na³êcz, d³ug ten mia³
zostaæ sp³acony akcj¹ bojow¹ na Ukrainie42.
W niespe³na dwa miesi¹ce w 1918 r. POW wysadzi³a 27 mostów kolejowych, kilka sk³adów, prochowni i innych obiektów, zorganizowa³a wiele powstañ ch³opskich43.
W czasie przeprowadzania np. akcji wstrzymania armii marsza³ka
Eichhorna wysadzono 5 padziernika jeden most pod ¯ytomierzem na 69.
kilometrze, drugi blisko wêz³owej stacji Koziatyn i uszkodzono trzeci na
rzece Hni³opiaci w Berdyczowie. Dywersja zosta³a nagrodzona pochwa³¹
w rozkazie KN-III. Wyró¿niono komendanta Okrêgu ¯ytomierskiego Jasiñskiego (Janko), Jana Zgorzelskiego (Æwiek), Jerzego Kieszniewskiego
(Koñ) i Wac³awa Machcewicza (Sawa)44. Jednego jesiennego wieczoru
miêdzy godzin¹ 22.00 a 23.00 na linii kolejowej Kijów  ¯merynka  Odessa
oraz miêdzy ¯merynk¹ i Wo³oczyskami zosta³y wysadzone wszystkie mosty
kolejowe, w tym most ko³o wêz³owej stacji Cwietkowo45. M. Kantor-Mirski
podsumowa³: Ca³a niemiecka armia okupacyjna sparali¿owana w ruchu
 unieruchomiona, wystraszona, sterroryzowana  nie odesz³a na front francuski46.
W pierwszych dniach listopada 1918 r. komendant L. Lis-Kula og³osi³
mobilizacjê POW na Ukrainie. Wymaga³o tego zagro¿enie utraty Lwowa na
rzecz Ukraiñców. Uda³o siê zmobilizowaæ cz³onków organizacji g³ównie z prawobrze¿nej Ukrainy (oprócz Okrêgu Odeskiego POW i imiennie wyznaczonych peowiaków skierowanych do oddzia³u p³k. Rybiñskiego). W rejonie Radziwi³³ów  Brody zdo³ano skoncentrowaæ tylko nieznaczn¹ czêæ peowiaków
z obszaru KN-III (zaledwie kilkuset na oko³o 2,5 tys.)47.
Wyprawa na Brody nie uda³a siê. Oddzia³y POW zosta³y rozbite przez
przewa¿aj¹ce si³y Ukraiñców. Wobec tego wydano oddzia³om rozkaz przedzierania siê w kierunku Równego, a stamt¹d do kraju. W Zdo³bunowie por.
Jasiñski uformowa³ oddzia³ licz¹cy 80 osób. W Równym peowiacy zmusili
oddzia³y ukraiñskie do wycofania siê i zajêli stacjê kolejow¹. Po opanowaniu
transportów powracaj¹cych pu³ków polskich armii austriackiej wyruszyli
wraz z nimi do kraju48.
Oddzia³ POW walcz¹cy w Brodach potrafi³ tam zatrzymaæ i nie pozwoli³
na wyjazd w kierunku Lwowa dwóm ukraiñskim batalionom piechoty z kompani¹ karabinów maszynowych, kompanii garnizonowej z dwoma cekaemami
42

T. Na³êcz, op. cit., s. 190.
I. Ziemiañski, Zarys historii P.O.W. na Wschodzie, s. 219.
44 I. Ziemiañski, Zarys rozwoju P.O.W. w ¯ytomierzu, s. 418.
45 S. Bem-Szklarski, Baon Szturmowy P.O.W. Wschód, Warszawa 1938, s. 9.
46 M. Kantor-Mirski, op. cit., s. 125.
47 Materia³y do historii Polskiej Organizacji na Wschodzie  Komenda naczelna 3 / Okrêg
Eksterytorialny K.N. 3-Wschód, Warszawa 1939, s. 3.
48 I. Ziemiañski, Zarys rozwoju P.O.W. w ¯ytomierzu, s. 419.
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i milicj¹ ukraiñsk¹ w sile 400 ludzi, a oprócz tego w Radziwi³³owie dywizjonowi kawalerii niemieckiej w sk³adzie dwóch szwadronów i szwadronu cekaemów49.
Formalne niepowodzenie akcji brodzkiej w rzeczywistoci da³o wymierny efekt materialny: za cenê niewielkich strat unieruchomiono na d³u¿szy
czas, w okresie najgorêtszych walk pod Lwowem, tak potrzebne tam Ukraiñcom si³y50.
Na prze³omie 1918/1919 r. rozpoczyna siê nowy okres w dziejach POW
na Ukrainie, zajêtej przez Rosjê bolszewick¹. POW zostaje wcielona do Wojska Polskiego, a KN-III przyznano prawa ekspozytury Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego (NDWP) na Ukrainie51. Na pocz¹tku marca 1919 r. do
Oddzia³u VI Informacyjnego zosta³ do³¹czony Referat Spraw Czynnych POW
przejêty z Oddzia³u I NDWP. W referacie tym byli zatrudnieni: kpt. Adam Koc
(Referat POW), por. Wac³aw Jêdrzejewicz (Referat Ochrony Kresów) oraz por.
Janusz Ga³adyk (Referat Akcji Partyzanckiej na Ty³ach Bolszewików)52.
Oprócz inspirowania ruchów przeciwko bolszewikom KN-III zaczyna formowaæ w³asne oddzia³y partyzanckie. Na pocz¹tku lipca 1919 r. zastêpca
komendanta Okrêgu ¯ytomirskiego POW Wiktor Warzañski (Wampir, Abdank) i Wac³aw wieciñski (Bia³y) zbadali stacjê Szepetówka i wyst¹pili
z wnioskiem o mo¿liwoæ zniszczenia tego wêz³a kolejowego przez oddzia³
partyzancki. KN-III zaakceptowa³a ten projekt53. Na dowódcê Polskiego Oddzia³u Partyzanckiego na Wo³yniu komendant naczelny W. Czarnocki wyznaczy³ por. Tadeusza Strzeleckiego (Kruka). Jego zastêpc¹ zosta³ W. wieciñski, a adiutantem W. Warzañski. Na pocz¹tku oddzia³ mia³ pewne trudnoci
organizacyjne z powodu biernoci miejscowej ludnoci. Stosunki siê poprawi³y po wypadzie na Nowy Zawód, gdzie partyzanci wziêli do niewoli omiu
czerwonoarmistów. Zwyciêstwo to wyrobi³o oddzia³owi s³awê. Ponad stu
ochotników sporód miejscowych Polaków zg³osi³o siê do partyzantki.
W Polskim Oddziale Partyzanckim na Wo³yniu s³u¿y³ jako jeden z zastêpców Kruka Wac³aw Jaroszyñski. On te¿ walczy³ w oddziale partyzanckim
nr 2 KN-III jesieni¹ 1920 r., a w 1934 r. zosta³ rozstrzelany w sprawie POW
na Podolu. Do oddzia³u lotnego Czumaka (Miko³aj Rodziewicz) w Nowym
Zawodzie nale¿a³a w lipcu 1919 r. wybitna kurierka POW W³adys³awa Pojata-Andrzejkiewiczówna. Od 1 sierpnia 1919 r. nale¿a³a do oddzia³u powstañczego kpt. Kruka-Strzeleckiego, gdzie pe³ni³a równie¿ obowi¹zki sanitariuszki i agitatorki. Za s³u¿bê w oddzia³ach partyzanckich POW zosta³a uhonorowana drugim Krzy¿em Walecznych54. Oddzia³ Kruka latem 1919 r. zostanie
49
50
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Ibidem.
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rozbrojony przez II Korpus Galicyjski. Jeñców internowano najpierw w ¯ytomierzu, nastêpnie w Winnicy i w koñcu odes³ano do kraju.
1 wrzenia 1919 r. S. Petlura podpisa³ umowê rozejmow¹ ze stron¹
polsk¹. Wzywano do poparcia rz¹du Petlury. Wymagano prowadzenia rozpoznania dzia³añ wojsk bolszewickich przeciwko wojskom ukraiñskim55.
Jeden z czo³owych pracowników Wszechukraiñskiej Komisji Nadzwyczajnej (WUCzK) i przeladowców POW, Semion Dukielski, w ksi¹¿ce Czeka na
Ukrainie56 pisa³: POW opiera³a siê na Ukrainie na swoim starym hale: »za
nasz¹ i wasz¹ swobodê«  i wspiera³a ukraiñski ruch partyzancki jako d¹¿enie do »niepodleg³oci i wolnoci«. Nieco póniej POW otrzyma³a od naczelnego dowództwa polskiego rozkazy zorganizowania na w³asn¹ rêkê oddzia³ów
partyzanckich i wspomagania ruchu partyzanckiego na Ukrainie przeciwko
Rosji Radzieckiej57.
Wojna polsko-bolszewicka by³a nieunikniona. Widz¹c to, WCzK przeprowadzi³a wiosn¹ 1920 r. liczne aresztowania wród peowiaków w ¯ytomierzu,
Winnicy, Kijowie, Charkowie i innych miastach. Próbowano pozbawiæ wojska
polskie w razie wojny wsparcia ze strony struktur konspiracyjnych, przede
wszystkim agentury i oddzia³ów powstañczych.
Kiedy Kijów zosta³ zajêty przez wojska polsko-ukraiñskie, Charkowska
Gubernialna Komisja Nadzwyczajna opublikowa³a odezwê do ludnoci
w zwi¹zku z dzia³alnoci¹ POW.
Zaznaczono w niej, ¿e w jednym z rozkazów POW jeszcze pod koniec
1919 r. nakazywa³a swoim agentom zwiêkszyæ wp³ywy w partyzantce. Wzywano do udzia³u we wszystkich oddzia³ach partyzanckich i do zdobywania
w nich kierowniczej roli. Badanie wszystkich zachodz¹cych ostatnio wyst¹pieñ ustala wród kierowników powstañ agentów tej organizacji. Psucie torów
kolejowych, mostów itd.  okazuje siê, ¿e wszystko to jest przeprowadzone
wy³¹cznie pod kierownictwem polskich szpiegów-prowokatorów, [...] polskie
szpiegowskie organizacje infiltrowa³y swoich agentów pod p³aszczykiem
urzêdników i pracowników we wszystkie nasze radzieckie i wojskowe urzêdy. Teraz oni prowadz¹ wywiad i donosz¹ swoim sztabom o wszystkim tym,
co powinno siê trzymaæ w tajemnicy przed przeciwnikiem. Ponadto, oni
przeniknêli we wszystkie niezliczone bandy i ró¿ne antyradzieckie grupy
w celu skierowania ich dzia³alnoci w stronê zachwiania potêgi naszej bohaterskiej Armii Czerwonej58.
W okresie tzw. wyprawy kijowskiej na ty³ach wojsk sowieckich doæ
skutecznie dzia³a³y oddzia³y partyzanckie, sk³adaj¹ce siê z miejscowej ludno55

L. Wyszczelski, Kijów 1920, Warszawa 1999, s. 42.
Nak³ad tej ksi¹¿ki w 1923 r. zosta³ zniszczony na rozkaz GPU, ale nie tak dawno
opublikowa³ jej tekst rosyjsko-amerykañski historyk J. Felshtinski w wydaniu WCzK-GPU:
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57 S. Dukielski, Czeka na Ukrainie, w: WCzK-GPU: dokumenty i materia³y, s. 155.
58 Na zaszczite rewolucii. Iz istorii Wseukrainskoj Czeka. Dokumenty i materia³y, Kijów
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ci polskiej, cz³onków POW, na czele których stali oficerowie II Oddzia³u SG.
Partyzanci burzyli mosty, wysadzali tory kolejowe, wykolejali poci¹gi, niszczyli ³¹cznoæ, napadali na jednostki Armii Czerwonej, prowadzili wywiad
w strefie przyfrontowej i na ty³ach radzieckich. W maju polscy dywersanci
zniszczyli oko³o dwudziestu wojskowych zak³adów i magazynów59.
Na pocz¹tku maja 1920 r. na pomoc miejscowym organom w³adzy sowieckiej Komitet Centralny RPK(b) skierowa³ na Ukrainê przewodnicz¹cego
WCzK i jej Wydzia³u Specjalnego Feliksa Dzier¿yñskiego, daj¹c mu nadzwyczajne pe³nomocnictwa. Razem z nim na Ukrainê wys³ano du¿¹ grupê moskiewskich pracowników Czeki oraz ¿o³nierzy wojsk ochrony wewnêtrznej.
Na Ukrainie F. Dzier¿yñski przebywa³ oko³o dwóch miesiêcy60.
Na propozycjê F. Dzier¿yñskiego walka z polsk¹ agentur¹ zosta³a uznana
za zadanie priorytetowe. Rozkaz nr 18 Centralnego Zarz¹du Komisji Nadzwyczajnych, podpisany 26 maja 1920 r. przez F. Dzier¿yñskiego i jego zastêpcê W. Januszewskiego, apelowa³: Wróg nie pi! Jego agenci myszkuj¹
wszêdzie. Szpiedzy polscy przekazuj¹ wrogowi dyslokacjê naszych wojsk,
psuj¹ drogi, niszcz¹ mosty, ³¹cznoæ telegraficzn¹ i telefoniczn¹, rozprzestrzeniaj¹ niepokoj¹ce s³uchy, wzniecaj¹ bunty, jednocz¹c siê w tej sprawie
ze wszystkimi kontrrewolucjonistami [...] Towarzysze! Jestecie wartownikami rewolucji. Bardziej odpowiedzialnej i honorowej roli dla prawdziwego
rewolucjonisty nie ma i byæ nie mo¿e. B¹dcie godnymi tego honorowego
miana61.
W tekcie tym wymienione zosta³y zasady dzia³añ nieregularnych i dywersyjnych, jak rozprzestrzenianie niepokoj¹cych s³uchów i wzniecanie buntów, jako rodzaj wojny psychologicznej.
W³adze sowieckie zdawa³y sobie sprawê, jak powa¿nym zagro¿eniem jest
POW, która oprócz wywiadu i dywersji razem z petlurowcami prowadzi³a
antyradzieck¹ propagandê na rzecz tworzenia oddzia³ów partyzanckich,
przeprowadza³a akcje terrorystyczne62.
Oddzia³y partyzanckie wykorzystywane by³y do dzia³añ bojowych.
Oprócz oddzia³ów partyzanckich POW tworzy³a kilkuosobowe oddzia³y lotne.
Atakowa³y one wybrane obiekty wojskowe na ty³ach sowieckich63. W czasie
popiesznego wycofania siê z ¯ytomierza, wywo³anego natarciem jazdy Budionnego, komendant Okrêgu ¯ytomierskiego Ignacy Harski Nijaki zorganizowa³ oddzia³ partyzancki, który dzielnie broni³ obywateli ¯ytomierza
i u³atwia³ im opuszczenie miasta. Póniej, ju¿ po wycofaniu siê z ¯ytomierza,
59 W. Safonow, Nieizwestnaja tajnaja wojna, ili Osobyj Otdiel WCzK protiw 2-go Otdiela
Gensztaba Polszi, w: Istoriczeskije cztenija na £ubiankie 1998 god. Rossijskije specs³u¿by na
piere³omie epoch: koniec XIX wieka 1922 god, Moskwa, Welikij Nowgorod 1999, s. 110.
60 S. Ostriakow, Wojennyje czekisty, Moskwa 1979, s. 72.
61 Na zaszczite rewolucji, s. 164166.
62 L. Majmesku³ow, A. Rogo¿in, W. Staszis, Wseukrainskaja Czrezwyczajnaja komissija
(19181922), 2-e izd., Charków 1990, s. 199.
63 A. Pep³oñski, op. cit., s. 22.
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w drodze do Zwiahla, Harski odbi³ w lesie i dostarczy³ w ca³oci porzucone
archiwum II Oddzia³u Sztabu Frontu Wo³yñskiego64.
Wywiad polski mia³ swoich ludzi w Nadzwyczajnej Komisji Aprowizacji
Armii Czerwonej, w Zarz¹dzie Kolei Po³udniowych, w innych sztabach
i instytucjach wojskowych. Swoich ludzi mieli Polacy w Wydzia³ach Specjalnych 15. i 16. armii. Na zwalczanie partyzantów zosta³y rzucone dziesi¹tki
batalionów wojsk WCzK. Wydzia³ Specjalny WCzK w celu przerwania destrukcyjnej dzia³alnoci wywiadu przeciwnika utworzy³ kilka specjalnych
grup operacyjnych65.
WCzK zlikwidowa³a sporo oddzia³ów powstañczo-partyzanckich w pasie
przyfrontowym, aresztowa³a wielu polskich agentów i cz³onków POW  tylko
w Kijowie oko³o 200 ludzi, wród których trzydziestu nale¿¹cych do kierownictwa POW. Zosta³y skonfiskowane dane wywiadowcze dotycz¹ce dyslokacji
jednostek Armii Czerwonej. W Odessie aresztowano ponad stu cz³onków organizacji. Mocne ciosy zadano organizacjom w Charkowie, ¯ytomierzu i innych miastach66.
Szczególn¹ uwagê WCzK zwróci³a na bazy amunicji i sk³ady artyleryjskie. Po serii akcji dywersyjnych zosta³y stworzone specjalne komisje z pe³nomocnictwami nadzwyczajnymi dla zbadania personelu wszystkich sk³adów
mienia wojskowego. Na Ukrainie zosta³o zbadanych 331 sk³adów i 26 298
osób personelu, wykryto i przekazano do organów Czeka 174 agentów ró¿nych kontrrewolucyjnych organizacji, w tym 57 Polaków cz³onków POW,
którzy mieli zadanie przeprowadzenia wywiadu i przygotowania siê do wysadzenia sk³adów. Usuniêto z nich 502 osoby podejrzane, w tym 180 Polaków67.
Po zakoñczeniu wojny polsko-bolszewickiej dzia³alnoæ POW na Ukrainie
stopniowo ganie ze wzglêdu na now¹ sytuacjê polityczn¹ po traktacie ryskim i na skutek przeladowañ ze strony miejscowych organów bezpieczeñstwa. Na Ukrainie zostanie tylko nieliczna zakonspirowana rezydentura wywiadowcza.
Podsumowuj¹c, nale¿y zaznaczyæ, i¿ du¿o jest jeszcze tajemnic wokó³
dywersyjnej dzia³alnoci POW. W latach dwudziestych XX w. nadal na Ukrainie ¿ywy by³ ruch powstañczo-partyzancki. Warto zwróciæ te¿ uwagê na
udzia³ i rolê Polaków w ukraiñskich oddzia³ach powstañczych oraz w najwiêkszych powstaniach na Ukrainie  zwinogrodzkim i taraszczañskim 1918 r.,
a tak¿e jampolskim (babczynieckim) 1921 r. na Podolu.

64

I. Ziemiañski, Zarys rozwoju P.O.W. w ¯ytomierzu, s. 426.
W. Safonow, op. cit., s. 110.
66 Ibidem, s. 111.
67 S. Dukielski, op. cit., s. 147148.
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SUMMARY
The Polish Military Organizations experience in staging underground, intelligence, diversion and partisan operations was a valuable achievement of the generation that fought for an independent Poland and its territory. This experience was
successfully used by Polish patriots during World War II.
During the Polish-Soviet war of 19191920, partisan forces comprising Poles
living in the Ukraine and members of the PMO disrupted the Soviet rear areas,
tearing down bridges, blowing up railway lines, derailing trains, destroying communication lines, attacking Red Army units and launching intelligence operations along
the front line and in the rear.
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24 czerwca 1940 r. z pok³adu transportowca Ettrick schodzi³y na ziemiê
angielsk¹ pododdzia³y polskiej 4. dywizji piechoty. Wród polskich mundurów
znalaz³ siê jednak tak¿e kto, kto z Polsk¹ nie mia³ nic wspólnego, podobnie
jak z 4. dywizj¹. Poprzedniego dnia przywdzia³ kurtkê polskiego piechura po
to tylko, by przedostaæ siê do Anglii. By³ to 35-letni wówczas Raymond Aron
 w cywilu profesor filozofii, w wojsku (francuskim) za specjalista od meteorologii.
Powo³anie otrzyma³ ju¿ w 1939 r., jednak w jego wypadku drôle de
guerre (dziwna wojna), czy papierkowa wojna, rzeczywicie okaza³a siê
dziwna i papierkowa. Miesi¹ce miêdzy wrzeniem 1939 a majem 1940 sier¿ant Aron powiêci³ g³ównie pracy naukowej i przygotowywanej w³anie rozprawie o Makiawelu1. W wolnym czasie spotyka³ siê ze znajomymi, niekiedy
po prostu siê nudzi³. 10 maja 1940 r. niemieckie uderzenie na Francjê brutalnie przerwa³o ten sielankowy stan. Ju¿ 14 maja posterunek Arona zosta³
zmuszony do odwrotu. Z Mézières sur Seine, w pobli¿u którego dot¹d stacjonowa³ (niedaleko Pary¿a), ruszy³ na Brie-Comte-Robert. Stamt¹d za sam
Aron, po uzyskaniu przepustki, przedar³ siê do Brestu, do umieraj¹cej matki.
Po jej pogrzebie powróci³ i obj¹³ dowództwo oddzia³u. 20 czerwca dotar³ do
Bordeaux, gdzie w tym samym czasie schroni³ siê francuski rz¹d. Po latach
wspomina³ przygnêbiaj¹c¹ atmosferê, jaka panowa³a w miecie, równie¿
w krêgach intelektualnych: S³ysza³em przemowê marsza³ka Pétaina. [ ]
W moim otoczeniu wyst¹pienie zosta³o przyjête z ulg¹, jak decyzja, która
by³a wynikiem zaistnia³ych okolicznoci. [ ] Wraz z kolegami rozwa¿alimy
1 Niccolo Machiavelli (14691527)  florencki myliciel i dyplomata. Autor m.in. Ksiêcia
oraz Rozwa¿añ nad pierwszym dziesiêcioksiêgiem historii Rzymu Tytusa Liwiusza. Sceptyczny
wobec natury ludzkiej, zaleca³ amoralne podejcie do polityki.
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alternatywê: kapitulacja armii i ewakuacja rz¹du francuskiego do Afryki
Pó³nocnej albo zawieszenie broni. Osoby z mojego otoczenia sk³ania³y siê ku
drugiej ewentualnoci2. Aron teraz ruszy³ do Tuluzy. Tu odetchn¹³ innym
powietrzem: Po ch³odnym namyle moi przyjaciele z Tuluzy, ci, którzy
z takiego czy innego powodu nie znaleli siê pod sztandarami, zajêli stanowisko: przeciw Marsza³kowi, z Genera³em, którego odezwê s³yszeli. Niektórzy z
nich, jak mój przyjaciel Georges Canguilhem, przygotowywali siê ju¿ po
cichu do wziêcia udzia³u  pe³nego chwa³y  w Ruchu Oporu3. Sam Aron
waha³ siê, jak post¹piæ. Móg³ zostaæ we Francji i czekaæ na rozwój wypadków
b¹d ruszyæ za de Gaulleem do Anglii. Druga ewentualnoæ wi¹za³a siê
z d³ugotrwa³¹ (prawdopodobnie) roz³¹k¹ z rodzin¹. Przewa¿y³y jednak dwa
argumenty: chêæ walki oraz ¿ydowskie pochodzenie Arona. Rozsta³ siê wiêc
ze swoim oddzia³em i wyruszy³ do Saint-Jean-de-Luz. Tu uda³o mu siê dostaæ
na pok³ad Ettricka.
Tu³aczka wojenna Arona odcisnê³a wyrane piêtno na jego podejciu do
wojny, w szczególnoci za do Pétaina i Vichy. Aron na w³asne oczy widzia³
klêskê Francji  rozpad armii, upadek morale, chaos i panikê na drogach:
Przejechalimy Francjê z pó³nocy na po³udnie, obawiaj¹c siê, ¿e zostaniemy
wziêci do niewoli przez Niemców, których zbli¿anie siê og³aszano niezmiennie w ka¿dej wiosce, w której siê zatrzymywalimy. [ ] Wci¹¿ mia³em przed
oczami spektakl tej wêdrówki, tysi¹ce i tysi¹ce cywilów i ¿o³nierzy przemieszanych, samochody bogatych, ch³opskie bryczki, ca³y naród na drogach
wród ¿o³nierzy cofaj¹cej siê armii, niekoñcz¹ca siê g¹sienica na francuskich
drogach4. Ten obraz przekona³ Arona, ¿e kontynuacja walki na terytorium
Francji by³a niemo¿liwa.
Rozpoczyna³ siê nowy, londyñski, etap jego ¿ycia. Mia³ trwaæ do 1944 r.
Na samym pocz¹tku spotka³o go jednak jeszcze jedno rozczarowanie. Znalaz³
siê w tym czasie wraz z 20 000 innych ¿o³nierzy francuskich w obozie Birkenhead. Anglicy zaproponowali im trzy mo¿liwe rozwi¹zania: powrót do Francji, dalsz¹ walkê u boku de Gaullea, pozostanie w Anglii w roli zwyk³ych
obywateli. Wiêkszoæ Francuzów zdecydowa³a siê na powrót. W sumie, sporód oko³o 100 000 ewakuowanych do Wielkiej Brytanii, jedynie ok. 7000
postanowi³o kontynuowaæ walkê. Rzecz charakterystyczna, Aron, który sam,
jak wiadomo, chcia³ walczyæ, myl¹cej inaczej wiêkszoci nie potêpia³. Doskonale bowiem rozumia³, ¿e Francuzi mieli ju¿ doæ wojny, ¿e  zw³aszcza po
katastrofie Mers el-Kébir5  nie ufali Brytyjczykom, wierzyli za to w Marsza³ka, legendarnego zwyciêzcê spod Verdun.
2

R. Aron, Mémoires, Paris 1983, s. 164.
Ibidem.
4 Ibidem.
5 3 lipca 1940 r. Brytyjczycy zaatakowali flotyllê francusk¹ stoj¹c¹ na redzie Mers
el-Kébir, w pobli¿u Oranu. Brytyjskie dowództwo obawia³o siê bowiem przejêcia francuskich
okrêtów przez Niemców. Anglicy zatopili jeden francuski pancernik, uszkodzili dwa kolejne oraz
kilka mniejszych jednostek. Zginê³o 1300 francuskich marynarzy.
3
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On sam pozosta³ w Anglii. Trafi³ pocz¹tkowo do kompanii czo³gów. Jednak jako najstarszy, odpowiada³ w niej za ksiêgowoæ (funkcja ta niezbyt
mu odpowiada³a). Ostatecznie los rzuci³ go gdzie indziej. Podczas pobytu
w Londynie spotka³ André Labarthea6, redaktora pisma La France libre
 organu Wolnych Francuzów. Labarthe przekonywa³ go do wspó³pracy
z gazet¹. Byle kto mo¿e byæ rachmistrzem w kompanii czo³gów! A francuskie
pismo jest niezbêdne i nie da siê go zrobiæ bez pana7  mia³ stwierdziæ. Po
trzech dniach wahañ Aron przysta³ do zespo³u redakcyjnego La France
libre. Do koñca ¿ycia rozwa¿a³, czy podj¹³ w³aciw¹ decyzjê8.
Z dziennikarstwem i publicystyk¹ mia³ ju¿ pozostaæ zwi¹zany do mierci.
Nie wiedzia³ te¿, ¿e Labarthe by³ agentem sowieckiego wywiadu9, podobnie
zapewne jak dwójka pozosta³ych wspó³pracowników w redakcji10. Niedosz³y
czo³gista w La France libre wspó³redagowa³ opracowania dotycz¹ce strategii wojskowej, ale najwa¿niejszym dzie³em sta³ siê cykl Chroniques de France (Kroniki Francji). Aron zamieci³ w nim 29 obszernych tekstów, analizuj¹cych sytuacjê miêdzynarodow¹ i wewnêtrzn¹ Francji. W 1945 r., przygotowuj¹c ich wydanie ksi¹¿kowe, pisa³, ¿e by³y to teksty adresowane g³ównie do
Anglików, Amerykanów czy przedstawicieli innych sprzymierzonych rz¹dów
obecnych w Londynie. Chodzi³o o naszkicowanie obrazu politycznego, gospodarczego i spo³ecznego Francji Pétaina, objanienie wydarzeñ z Pary¿a czy
Vichy, o których donosi³y dzienniki11. ród³a, z których korzysta³, by³y ograniczone: relacje Francuzów przyby³ych do Londynu, gazety i opracowania
francuskie, szwajcarskie i niemieckie. Tym bardziej wiêc doceniæ nale¿y precyzjê Arona: np. podawane przez niego dane o spadku francuskiego PKB,
6 André Labarthe  jego matka by³a pokojówk¹, ojciec nieznany. Wiolonczelista, fizyk,
dyrektor gabinetu jednego z ministrów  jego ¿yciorys by³ urozmaicony i bogaty. W 1940 r.
znalaz³ siê u boku de Gaullea, z którym jednak szybko siê pok³óci³. Coraz silniejszy antygaullizm zaprowadzi³ go na margines ¿ycia politycznego (N. Baverez, Raymond Aron. Un moraliste au temps des idéologies, Paris 1993, s. 168169).
7 R. Aron, Widz i uczestnik, Warszawa 1992, s. 78.
8 Wiele lat póniej pyta³ sam siebie: Zaci¹gn¹³em siê, by walczyæ z broni¹ w rêku
i utkn¹³em na czele pisma. Czy mia³em racjê, w nim pozostaj¹c? (D. Cordier, René Avord
à Londres, w: Raymond Aron 19051983. Histoire et Politique. Témoignages. Hommages de
lÉtranger. Études. Textes, Paris 1985).
9 Vide: J. Kurski, Pokój z widokiem na historiê, cz. I, Gazeta Wyborcza, 2930 VI 2002.
10 Byli to Martha Lecoutre i Stanislas Szymonzyk (Stanis³aw Szymoñczyk [?]). Martha
Lecoutre by³a z pochodzenia polsk¹ ¯ydówk¹. Wysz³a za m¹¿ za Francuza, nastêpnie, po klêsce
wojennej, z 200 000 fr. ruszy³a do Londynu. To w³anie jej pieni¹dze pomog³y w wydaniu La
France libre. Szymonzyk  Staro  by³ z kolei Polakiem ze l¹ska Cieszyñskiego. Uczestniczy³ w I wojnie, w 1918 r. wst¹pi³ do armii polskiej. Nastêpnie zwi¹za³ siê z KPP i ze s³u¿bami
specjalnymi ZSRR. Przed II wojn¹ mia³, zgodnie z w³asnymi s³owami, ca³kowicie zerwaæ
z komunizmem. W La France libre odpowiada³ przede wszystkim za analizy wojskowe. Do tej
dwójki do³¹czyli jeszcze baronowa Budberg, Amerykanka Nancy Hecksher i Camille Rougeron
(N. Baverez, op. cit., s. 169176).
11 R. Aron, De larmistice à linsurrection nationale, w: Chroniques de guerre. La France
libre 19401945, Paris 1990, s. 25.
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produkcji przemys³owej czy racji ¿ywnociowych nie odbiega³y zasadniczo od
cytowanych w dzisiejszych opracowaniach historycznych.
Ale w 1940 r. wie¿o upieczony redaktor La France libre musia³ przede
wszystkim znaleæ odpowied na pytania o przyczyny bezprzyk³adnej klêski
Francji. Odpowiedzieæ innym i sobie samemu. Pytania o tyle wa¿ne, ¿e Pétain, Laval i ich zwolennicy ca³¹ odpowiedzialnoci¹ obarczali III Republikê.
Aron nie mia³ jednak ¿adnych w¹tpliwoci: ród³a katastrofy 1940 roku nie
tkwi³y w instytucjach republikañskich. D³ugofalowe przyczyny widzia³ w podzia³ach politycznych i moralnych wstrz¹saj¹cych Francj¹ w latach trzydziestych oraz w silnym pacyfizmie po I wojnie. Bezporednio jednak za przerwanie walk odpowiedzialni byli [...] genera³owie pragn¹cy uratowaæ resztki
armii, reakcjonici  szczerze lub nie  wygl¹daj¹cy odnowy kraju, politycy,
piesz¹cy, by uzyskaæ wdziêcznoæ nowych panów, kapitalici martwi¹cy siê
o porz¹dek spo³eczny b¹d te¿ o wielkoæ ojczyzny [ ]12. Odpowiedzialni,
bowiem jeszcze wtedy, w 1940 r., Aron twierdzi³, ¿e walkê mo¿na by³o
i nale¿a³o kontynuowaæ w oparciu o imperium kolonialne. Analiza klêski,
pisana niemal na gor¹co, zosta³a doæ szybko uzupe³niona, w jednym za
istotnym punkcie zmieniona13. Powracaj¹c do tych wydarzeñ w 1942 r., przy
okazji tzw. procesu z Riom14, Aron podkreli³ dodatkowo osobist¹ odpowiedzialnoæ marsza³ka Pétaina (ministra obrony Francji w 1934 r.) i otaczaj¹cych go wojskowych (Weyganda, Darlana) za brak przygotowania technicznego i strategicznego Francji do wojny15. Natomiast na pytanie o mo¿liwoæ
kontynuacji walki w Afryce z czasem nie odpowiada³ ju¿ tak jednoznacznie:
Czy mielimy odpowiednie warunki, by wyposa¿yæ armiê  w kraju pozbawionym przemys³u? Anglicy i Amerykanie  czy przes³aliby wystarczaj¹c¹
iloæ materia³u? [ ] czy Niemcy uderzy³yby na Rosjê w czerwcu 1941?16.
Zastanawia³ siê tak¿e nad kluczowym problemem, czy i za jak¹ cenê dziêki
decyzji marsza³ka uda³o siê unikn¹æ ewentualnej okupacji ca³ego terytorium
Francji (w latach 19401942) i zwi¹zanych z ni¹ okropnoci. Odpowied na
¿adne z pytañ nie wydawa³a siê jednoznaczna. By rzecz dodatkowo zniuansowaæ, zaznacza³ w tym samym tekcie, ¿e francuska kapitulacja w roku 1940
z pewnoci¹ tak¿e przybli¿a³a perspektywê hitlerowskiego zwyciêstwa w ca³ej wojnie, a wiêc tragedii dla ca³ej Europy. Warto zauwa¿yæ, ¿e tak niejedno12

R. Aron, La Capitulation, w: Chroniques de guerre..., s. 32.
We Wspomnieniach Aron stwierdza, ¿e ju¿ w 1940 r. mia³ w¹tpliwoci co do mo¿liwoci
kontynuacji walki w Afryce Pó³nocnej. Cytowany wy¿ej tekst temu jednak wyranie zaprzecza.
14 Proces z Riom  proces wytoczony w lutym 1942 r. przez Vichy przywódcom III Republiki. Na ³awie oskar¿onych zasiedli m.in. Léon Blum, Édouard Daladier, gen. Gamelin, Paul
Reynaud i Georges Mandel. Chodzi³o o wykazanie, i¿ to republika ponosi³a odpowiedzialnoæ za
klêskê 1940 r. Jednak wyst¹pienia Daladiera, a przede wszystkim Bluma sprawi³y, ¿e oskar¿eni
przekszta³cili siê w oskar¿ycieli. W efekcie w kwietniu 1942 r. proces, pod wyranym naciskiem
Niemców, zawieszono, za w 1943 r. ostatecznie zamkniêto, bez og³oszenia wyroku (S. Berstein,
P. Milza, Histoire de la France au XX siècle, t. 2, Bruxelles 1991, s. 351).
15 R. Aron, Défaite dhier, leçons actuelles, w: Chroniques de guerre..., s. 186208.
16 R. Aron, Note finale, w: Chroniques de guerre..., s. 356357.
13
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znaczna ocena czerwca 1940 (powtórzona nastêpnie w 40 lat póniej we
Wspomnieniach17) sz³a zupe³nie pod pr¹d gaullistowskiej wersji, zgodnie
z któr¹ zawieszenie broni by³o aktem zdrady narodowej.
Aron dostrzega³ tak¿e wyranie, ¿e rz¹d Vichy zmienia³ siê zasadniczo
z roku na rok. W 1940 r. w³adzê przejêli prawicowi politycy, urzêdnicy oraz
wojskowi, silnie zwi¹zani z III Republik¹. Nie traktowa³ ich jako kolaborantów: Zale¿y im na utrzymaniu indywidualnoci Francji takiej, jak j¹ pojmuj¹, tzn. najstarszej córy Kocio³a i modelu porz¹dku spo³ecznego i politycznego inspirowanego przez doktryny Stolicy Apostolskiej oraz przez wymogi
»wspó³czesnych czasów«18. Dlatego, jak stwierdza³, Vichy musia³o stawiaæ
choæby niewielki opór ¿¹daniom Niemców, którzy chcieli w³¹czyæ Francjê do
nowej Europy. Jako ideologa tej grupy Aron postrzega³ przede wszystkim
Charlesa Maurrasa19. Zgodnie z jego koncepcjami nowi w³adcy Francji,
z Marsza³kiem na czele, mieli przede wszystkim zachowaæ jednoæ kraju,
jednoæ skierowan¹ tak przeciw zdrajcom pokroju Déata20 czy Doriota21 z
jednej, jak i de Gaulleowi z drugiej strony. Zwolennicy Maurrasa mówili wiêc
o odbudowie moralnej Francji (on sam traktowa³ j¹ jako wstêp do przysz³ej
restauracji monarchii), ratowaniu tego, co siê da: gospodarki, imperium
kolonialnego. Nie godzili siê tak¿e na przyst¹pienie do wojny po niemieckiej
stronie, czego chcia³ Berlin. Rzecz jednak w tym, zauwa¿a³ Aron, ¿e Hitler
nie zamierza³ z Vichy pertraktowaæ: Cel aktualnej polityki Hitlera wobec
Francji jest tym samym celem, który zosta³ przez niego opisany w Mein
Kampf: zniszczenie Francji22. Grzechem pierworodnym rz¹du Pétaina by³o
za traktowanie Hitlera jako racjonalnego polityka, z którym mo¿na negocjo17

R. Aron, Mémoires, s. 179.
R. Aron, Le nouveau régime. Les hommes et les idées, w: Chroniques de guerre..., s. 61.
19 Charles Maurras (18681952)  francuski pisarz i myliciel, zwolennik nacjonalizmu
integralnego. Maurras opowiada³ siê m.in. za powrotem Francji do monarchizmu i Kocio³a,
odrzuca³ Rewolucjê Francusk¹ i wszelkie wynikaj¹ce z niej przemiany, z demokracj¹ na czele.
Maurras by³ tak¿e przekonanym antysemit¹, po 1940 r. zwolennikiem Pétaina. By³ redaktorem
naczelnym Action française  czasopisma wychodz¹cego w latach 19081944, grupuj¹cego
konserwatywnych, tradycjonalistycznych i nacjonalistycznych przeciwników republiki. Z AF
wspó³pracowali m.in. Léon Daudet, Jacques Bainville, Pierre Gaxotte. Maurras by³ od 1938 r.
cz³onkiem Akademii Francuskiej. Aresztowany w 1944 r., zosta³ w 1945 r. skazany za zdradê na
do¿ywocie. U³askawiony z powodów zdrowotnych, zmar³ w 1952 r.
20 Marcel Déat (18941955)  francuski polityk. Pocz¹tkowo zwi¹zany z socjalistami,
zerwa³ z nimi w 1932 r. Przeszed³ wtedy na pozycje wyranie faszystowskie. W 1941 r. stworzy³
w Pary¿u, z poparciem niemieckim, Zjednoczenie Narodowo-Ludowe. W 1944 r. wszed³ w sk³ad
rz¹du Lavala. W tym samym roku uciek³ do Niemiec, a nastêpnie do W³och, gdzie przebywa³ do
mierci pod fa³szywym nazwiskiem.
21 Jacques Doriot (18981945)  francuski polityk, zwolennik faszyzmu. Doriot w m³odoci
przyst¹pi³ do Francuskiej Partii Komunistycznej. Z czasem ewoluowa³ jednak w stronê faszyzmu, w 1936 r. za³o¿y³ faszystowsk¹ Francusk¹ Partiê Ludow¹. W czasie wojny przyczyni³ siê
do powstania Legionu Ochotników Francuskich i osobicie walczy³ u boku Niemców na froncie
rosyjskim. W 1944 r. uciek³ do Niemiec, gdzie zgin¹³ w wyniku przypadkowego ostrza³u w roku
nastêpnym.
22 R. Aron., Le problème du ravitaillement, w: Chroniques de guerre..., s. 88.
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waæ. Taka polityka skazana by³a na pora¿kê  któr¹ ostatecznie ponios³a
w listopadzie 1942 r.
Politykê admira³a Darlana23 oceni³ Aron ostrzej. Admira³, wg redaktora
La France libre, przyj¹³ liniê integralnej kolaboracji. Zatrzyma³ wprawdzie wokó³ siebie kilku ludzi zwi¹zanych z poprzedni¹ ekip¹, ale politykê
zagraniczn¹ niemal ca³kowicie podporz¹dkowa³ Hitlerowi. Wzmóg³ tak¿e nazyfikacjê wewnêtrzn¹. Aron, nieco chyba na wyrost, napisa³ wtedy, ¿e Odt¹d
naród francuski, zdecydowanie wrogi wobec kolaboracji z III Rzesz¹, przeciwstawia siê wszelkimi dostêpnymi sposobami rz¹dowi Vichy. A ten, zdecydowany zachowaæ w³adzê, znajduj¹c siê miêdzy naciskiem niemieckim
a francuskim oporem, wybiera st³amszenie patriotyzmu24. Na wyrost
 bowiem fragment ten pochodzi z 1941 r., gdy dopiero zaczyna³y siê tworzyæ w strefie nieokupowanej pierwsze organizacje ruchu oporu (Libération, Combat, Franc-Tireur czy komunistyczny Front national). Represjom za daleko by³o do póniejszych dokonañ np. milicji francuskiej.
Choæ wprowadzenie specjalnych postêpowañ wobec osób podejrzanych
o komunizm czy te¿ pierwsze zabójstwa dokonywane przez faszystowskie
bojówki wiadczy³y rzeczywicie o powolnym przekszta³caniu wolnej strefy
w pañstwo policyjne.
Proces nabra³ wyranie tempa po powrocie do w³adzy w 1942 r. Lavala25.
W powojennym ujêciu gaullistowskim Laval sta³ siê symbolem wszelkiego z³a
w Vichy, g³ównym zdrajc¹. Aron ekipê Lavala okreli³ w bardzo twardych
s³owach: zdecydowani agenci wroga, dodatkowy krok w kierunku kapitulacji
i rezygnacji26. I mia³ racjê. Zauwa¿y³ te¿, ¿e Laval wprowadzi³ do oficjalnej
ideologii Vichy elementy wyranie zbli¿one do faszyzmu, a g³ównym ideologiem nowej ekipy zosta³ Marcel Déat. Jednoczenie Aron ani razu nie okreli³
Lavala mianem faszysty czy nazisty. Póniej, we Wspomnieniach, zaznaczy³
wyranie, ¿e ten polityk bynajmniej nie chcia³ Francji wci¹gaæ w nazistowsk¹
23 François Darlan (18811942)  francuski admira³, jeden z najzdolniejszych dowódców
francuskiej marynarki wojennej. W 1940 r. wszed³ w sk³ad rz¹du Pétaina. W lutym 1941 stan¹³
na jego czele i zosta³ oficjalnym nastêpc¹ Marsza³ka. Pe³ni³ tê funkcjê do kwietnia 1942 r.
W listopadzie 1942, w momencie l¹dowania Amerykanów w Afryce Pó³nocnej, znajdowa³ siê
w Algierze. Ostatecznie 13 listopada przeszed³ na stronê aliantów. Darlan zgin¹³ w zamachu
24 grudnia 1942.
24 R. Aron, Du gouvernement des notables au régime policier, w: Chroniques de guerre...,
s. 130.
25 Pierre Laval (18831945)  francuski polityk, premier. Pocz¹tkowo zwi¹zany z lewic¹
(SFIO), z czasem przechodzi³ coraz wyraniej na pozycje prawicowe. Wielokrotnie pe³ni³ ró¿ne
funkcje ministerialne, a w latach 19311932 i 19351936 by³ premierem. By³ zwolennikiem
zbli¿enia Francji z W³ochami Mussoliniego i hitlerowskimi Niemcami. W 1940 r. zosta³ jednym
z najbli¿szych wspó³pracowników Pétaina, premierem i pierwszym nastêpc¹ Marsza³ka. Usuniêty z tej funkcji pod koniec 1940 r., powróci³ do ca³kowicie ju¿ marionetkowego rz¹du
w roku 1942, dziêki Niemcom. Prowadzi³ politykê ca³kowitej kolaboracji oraz represji wobec
Ruchu Oporu. Pochwycony w Hiszpanii w 1945, zosta³ wydany Francji, os¹dzony i rozstrzelany
15 X 1945 r.
26 R. Aron, Mise au pas?, w: Chroniques de guerre..., s. 182.
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awanturê. By³ jedynie [ ] najbardziej niemieckim sporód wszystkich zwolenników polityki przeczekania27.
Ta wywa¿ona ocena i ton, charakterystyczne zreszt¹ dla ca³ego pisarstwa
politycznego Arona, niekiedy stawa³y siê przyczyn¹ pewnej konfuzji u czytelników. W wydanym w 1981 r. wywiadzie-rzece Widz i uczestnik jeden
z rozmawiaj¹cych z Aronem dziennikarzy stwierdzi³, i¿ uderzy³a go beznamiêtnoæ Chroniques de France: Pisze Pan o tym, jak siê pisze o faktach, po
prostu. To jednak dziwne28. Odpowied Arona by³a prosta. Po pierwsze, by
pisaæ bardziej uczuciowo, trzeba pisaæ wybitnie. Inaczej tekst staje siê tylko
stekiem inwektyw. Prawdziwe analizy polityczne  Aron poda³ tu przyk³ady
Tocquevillea i Machiavellego  s¹ z natury rzeczy ch³odne. Wynika³o to
zreszt¹ tak¿e z przyjêtej przez niego ju¿ w latach trzydziestych filozofii
postêpowania, opartej na pytaniu Co sam zrobi³bym na miejscu X-a29. Po
drugie, grzmi¹cy gniew z Londynu, s³owa pe³ne oburzenia pisane w zaciszu
spokojnego gabinetu, by³yby wedle Arona zbyt ³atwym bohaterstwem. Po
trzecie wreszcie, by³ on ju¿ przed wojn¹ i pozosta³ do koñca gor¹cym rzecznikiem jednoci narodowej w obliczu zagro¿enia. S¹dzi³, ¿e tak¹ postawê przyjmie tak¿e czêæ zwolenników Pétaina. Dlatego nie tylko nigdy nie ¿a³owa³
ch³odnego wydwiêku swoich artyku³ów, ale we Wspomnieniach stwierdzi³,
¿e równie¿ de Gaulle móg³ prowadziæ polemikê z Vichy o pó³ tonu ni¿ej30.
Ale kolejn¹ ekipê Vichy, rz¹dz¹c¹ od 1944 r., okreli³ ju¿ po prostu mianem gangsterów u w³adzy. Do rz¹du weszli wtedy, wprowadzeni przez
Niemców, m.in. Joseph Darnand31, Philippe Henriot32 i (nieco póniej) Mar27

R. Aron, Mémoires, s. 178.
R. Aron, Widz i uczestnik, s. 93.
29 Aron wielokrotnie przywo³ywa³ sytuacjê, która siê wydarzy³a po jego powrocie z Niemiec w 1933 r. i sta³a siê dla niego jedn¹ z najistotniejszych lekcji ¿yciowych. Zosta³ zaproszony
do gabinetu Josepha Paganona, podsekretarza w MSZ Francji. Tam przedstawi³ niew¹tpliwie
b³yskotliw¹  jak z przek¹sem wspomina³  analizê sytuacji w Niemczech i hitlerowskiego
zagro¿enia dla Europy. Urzêdnik grzecznie go wys³ucha³, a nastêpnie zapyta³: Pan, który tak
dobrze mówi³ o Niemczech i o zagro¿eniach na horyzoncie, co by Pan zrobi³ na jego [premiera]
miejscu?. Po latach Aron pisa³: Nie pamiêtam mojej odpowiedzi, jestem pewien, ¿e by³a
zawi³a, a byæ mo¿e nie powiedzia³em nic. Có¿ nale¿a³o powiedzieæ? (R. Aron, Mémoires, s. 59).
30 R. Aron, Mémoires, s. 181182.
31 Joseph Darnand (18971945)  ¿o³nierz i polityk skrajnej prawicy francuskiej. Uczestnik I wojny wiatowej oraz kampanii francuskiej 1940 r. Zas³yn¹³ wówczas wyj¹tkow¹ odwag¹
i bohaterstwem. Po 1940 r. ca³kowicie popar³ Pétaina i Niemców. By³ twórc¹ Milicji Francuskiej, organizacji zwalczaj¹cej Ruch Oporu oraz ¯ydów, znanej z wyj¹tkowej brutalnoci i okrucieñstwa (1943). W tym samym 1943 r. wst¹pi³ do SS. Aresztowany przez Brytyjczyków w 1945
r., zosta³ os¹dzony i skazany na mieræ we Francji.
32 Philippe Henriot (18891944)  francuski polityk skrajnej prawicy, deputowany. Pocz¹tkowo zwi¹zany z ruchami katolickimi, by³ przede wszystkim, w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, wielkim antysemit¹, antykomunist¹ i przeciwnikiem republiki. To pchnê³o go
do poparcia Pétaina w 1940 r. oraz Niemców (pocz¹wszy od 1941 r.). Wst¹pi³ do Milicji Francuskiej, zas³yn¹³ jednak przede wszystkim audycjami radiowymi na falach Radio Paris. Broni³
w nich twardo Niemców, Vichy, atakowa³ bezpardonowo Ruch Oporu, de Gaullea i ¯ydów.
Zgin¹³ w zamachu w 1944 r.
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cel Déat. Pétain, odgrywaj¹cy ju¿ przynajmniej od kwietnia 1942 r. coraz
mniejsz¹ rolê, sta³ siê jedynie figurantem, trwaj¹cym uparcie na stanowisku.
By³ to wedle Arona rz¹d prowadz¹cy wyj¹tkowo okrutn¹ wojnê domow¹
z w³asnym narodem, rz¹d [ ] Niemiec, przez Niemcy, dla Niemiec33.
Aron dostrzega³ wiêc ca³¹ d³ug¹ drogê, któr¹ przeszed³ szef pañstwa
Pétain i jego ludzie. Jako myliciel polityczny musia³ zadaæ sobie pytanie,
gdzie pope³niono b³¹d. Oczywicie, podstawow¹ pomy³k¹ Marsza³ka i polityków Vichy by³a zupe³nie fa³szywa ocena Hitlera. Ale Aron nie mia³ te¿ w¹tpliwoci, ¿e kluczowym momentem by³ rok 1942. W styczniu 1943 r. pisa³, i¿
od listopada poprzedniego roku [ ] pozosta³a ju¿ tylko banda i grupka
fanatyków, kurczowo trzymaj¹ca siê mitu neutralnoci34. Po zajêciu Afryki
Pó³nocnej przez Amerykanów, a wolnej strefy francuskiej przez Niemców, nic
ju¿ nie usprawiedliwia³o postêpowania Pétaina. Nie istnia³a ju¿ ¿adna
z przes³anek przemawiaj¹cych w 1940 r. za zawieszeniem broni, a po Stalingradzie zwyciêstwo wojenne aliantów by³o tylko kwesti¹ czasu. Runê³a ca³a
maurrasowska koncepcja polityki francuskiej, koncepcja neutralnoci w tocz¹cym siê konflikcie  symbolem tego krachu w oczach Arona sta³o siê
samozatopienie floty w Toulon. Dowódca spod Verdun musia³ wtedy wybraæ.
Gdyby przeszed³ na stronê angielsko-amerykañsk¹, zosta³by powtórnie bohaterem narodowym. Trwaj¹c uparcie przy Niemcach, tê szansê zaprzepaci³.
Co wiêcej, pisa³ dalej Aron, to w³anie rok 1942 uzmys³owi³ wielu Francuzom, ¿e pañstwo Vichy jest fikcj¹. Jeli od tego momentu coraz wiêksza ich
liczba odwraca³a siê od jego rz¹du, b³yskawicznie za rozrasta³ siê Ruch
Oporu (Aron podawa³ tu dok³adne liczby zamachów, aktów sabota¿u itp.),
Marsza³ek móg³ mieæ pretensje jedynie do siebie.
W gruncie rzeczy Aronowska ocena samego Pétaina pozostawa³a bardzo
niejednoznaczna. Aron uwa¿a³ do koñca, ¿e Marsza³ek dzia³a³ z pobudek
patriotycznych. Uzna³, ¿e przej¹³ on w 1940 r. w³adzê legalnie, przyznawa³
te¿, ¿e decyzja o zawieszeniu broni nie by³a ca³kiem pozbawiona podstaw.
Natomiast dalsze postêpowanie bohatera I wojny wydawa³o mu siê coraz
mniej racjonalne, a jego dzia³ania i decyzje w listopadzie 1942 i póniej
 absolutnie niezrozumia³e. Pétain widziany oczami Arona sprawia³ wtedy
wra¿enie uczciwego i prawego starca, oderwanego ju¿ zupe³nie od rzeczywistoci. W maju 1944 r. Aron przytoczy³ dialog, który mia³ siê odbyæ miêdzy
szefem pañstwa a jego ambasadorem w Hiszpanii, Pietrim. Gdy ten wyt³umaczy³ mu, ¿e w Madrycie wszyscy ju¿ wró¿¹ rych³e zwyciêstwo anglo-amerykañskie, marsza³ek mia³ zapytaæ, czy po nadejciu aliantów móg³by pozostaæ
na stanowisku jako prezydent Republiki, nastêpnie za mia³ nawet zaproponowaæ ambasadorowi stanowisko premiera. Jeli by uznaæ autentycznoæ tego
dialogu, a jestem sk³onny to uczyniæ, nie warto ju¿ d³u¿ej zastanawiaæ siê
nad motywami szefa pañstwa35  komentowa³ Aron.
33

R. Aron, Vers la deuxième bataille de France, w: Chroniques de guerre..., s. 350.
R. Aron, Desagrégation du régime de Vichy, w: Chroniques de guerre..., s. 255.
35 R. Aron, Les gangsters au pouvoir, w: Chroniques de guerre..., s. 339.
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Z takiego stosunku francuskiego myliciela do Pétaina wynika³o w jakiej mierze jego podejcie do ca³ego powojennego procesu épuration, czyli
oczyszczenia pañstwa ze zwolenników Vichy i Hitlera. Na pierwszy rzut
oka zaskakuje dzi fakt, ¿e Aron powiêci³ tej bolesnej sprawie zaledwie dwa
artyku³y  jeden napisany jeszcze dla La France libre36, drugi dla Les
Temps modernes37, gdzie broni³ w gruncie rzeczy Pétaina, dodaj¹c do wymienionych ju¿ argumentów jeden nowy: tak proces szefa pañstwa, jak i ca³y
proces épuration to tylko sprawiedliwoæ rewolucyjna, sprawiedliwoæ
rz¹du rewolucyjnego oskar¿aj¹cego rz¹d legalny. Nie oznacza to, ¿e Aron by³
przeciwnikiem oczyszczenia; w La France libre pisa³ wyranie, i¿ winnych
nale¿y ukaraæ. Rzecz jednak charakterystyczna, w tym samy zdaniu dodawa³: [...] a zarazem sprowadziæ s³abych, konformistów, zagubionych, z powrotem do francuskiej wspólnoty, a nade wszystko nale¿y przezwyciê¿yæ
tradycyjne podzia³y w narodzie. Znów wiêc najistotniejsza okazywa³a siê
jednoæ  wa¿na, dodajmy, w obliczu rysuj¹cego siê powoli zagro¿enia komunistycznego. Aron doskonale zdawa³ sobie sprawê z trudnoci zwi¹zanych
z os¹dzeniem Vichy (podkrelmy raz jeszcze  by³ zdecydowanym zwolennikiem os¹dzenia zbrodniarzy, takich jak Darnand). Wa¿ny by³ chyba jeszcze
jeden argument, wprost przez niego nie wymieniany. W cytowanym ju¿
pierwszym tekcie Chroniques de France znalaz³o siê jedno charakterystyczne zdanie: Nie mo¿na odnowiæ kraju, przypominaj¹c mu ka¿dego dnia o jego
klêsce i upokorzeniu38. Zdanie to dotyczy³o wprawdzie historii Vichy, wydaje siê jednak, ¿e myl ta przywieca³a Aronowi tak¿e w 1945 r. Nie mo¿na
odbudowaæ moralnoci, polityki, wielkoci Francji, przypominaj¹c jej codziennie o jej klêskach czy pod³ociach. Nie oznacza to bynajmniej, ¿e filozof chcia³
zak³amaæ czy przemilczeæ jakie fragmenty historii  w dwanacie lat póniej
pisa³: Jak cz³onkowie rz¹dów Vichy zapraszali naród do smutnego delektowania siê klêsk¹, tak rz¹dy po oswobodzeniu chcia³y zwróciæ mu poczucie
sensu i dumê zwyciêstwa. Pojawi³o siê jednak niebezpieczeñstwo uformowania mitów, w które opinia publiczna wierzy³aby, choæ nie bez pewnego sceptycyzmu. »Czwarta Potêga«, »Pary¿ oswobodzi³ siê sam«, »Francja nigdy nie
przesta³a walczyæ«  wszystkie te pó³prawdy sta³y siê wyznaniami pó³wiary39.
Chodzi³o chyba raczej o odpowiednie roz³o¿enie akcentów. Aron nie by³ entuzjastycznym zwolennikiem épuration, nie by³ te¿ przeciwnikiem, dostrzega³
powa¿niejsze zadania i zagro¿enia przed Francuzami. Zdawa³ sobie sprawê
z nieuchronnoci tego procesu. W takiej sytuacji milczenie by³o wygodnym,
ale chyba jedynym mo¿liwym wyjciem.
Mówi¹c o Aronie i Vichy, nie sposób nie odnieæ siê do problemu jego
stosunku do Holokaustu, a w³aciwie braku stosunku. W Chroniques de
France Aron powiêci³ ¯ydom raptem dwa akapity, dotycz¹ce tzw. I statutu
36

R. Aron, Note finale, w: Chroniques de guerre..., s. 353368.
R. Aron, Après lévénement, avant lhistoire, Temps Modernes, styczeñ 1945, s. 143162.
38 R. Aron, La Capitulation, w: Chroniques de guerre..., s. 37.
39 R. Aron, LAlgérie et la République, Paris 1958, s. 124125.
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¯ydów (X 1940; II statut  VI 1941). Uzna³ w nich, i¿ podejcie Vichy do
¯ydów jest po prostu pewnym ustêpstwem na rzecz okupanta, wynika ponadto z widocznego ju¿ przed wojn¹ antysemityzmu skrajnej prawicy. Tymczasem rzeczywistoæ wygl¹da³a inaczej. Ju¿ w lipcu 1940 r., bez jakiegokolwiek
nacisku ze strony Berlina, rz¹d Vichy og³osi³ rewizjê aktów przyznania obywatelstwa francuskiego wydanych po 1927 r. Doprowadzi³o to do denaturalizacji ok. 15 000 osób, g³ównie niemieckich ¯ydów. Ci, pozbawieni opieki
jakiegokolwiek pañstwa, stali siê ca³kowicie bezbronni i w wiêkszoci trafili
nastêpnie do obozów koncentracyjnych. Podobnie I statut ¯ydów, og³oszony
3 padziernika 1940, i II statut (2 czerwca 1941)  wyranie uprzedza³y niemieckie ¿yczenia. Na mocy tych dokumentów osoby pochodzenia ¿ydowskiego
(przyjêto tu kryterium rasowej narodowoci dziadków) pozbawione zosta³y
dostêpu do funkcji publicznych oraz kina, radia, teatru, nauczania itp.
Z kolei na uniwersytetach oraz w przypadku wolnych zawodów zastosowano
zasadê numerus clausus. Ju¿ w 1941 r. powsta³ Komisariat ds. ¯ydowskich,
na którego czele stan¹³ znany antysemita Xavier Vallat40. W 1942 r. antysemicka polityka Vichy uleg³a wyranej radykalizacji, tym razem ju¿ pod silnym naciskiem Niemców. Vallata, który nie chcia³ realizowaæ eksterminacji,
zast¹pi³ Darquier de Pellepoix41 . Nast¹pi³ okres wielkich ob³aw i wywózek
¯ydów. Mordowani byli tak¿e przez francusk¹ milicjê42.
Aron o tym nie wspomina³. Ani s³owa o samej Zag³adzie, o obozach.
Z tego milczenia dziennikarz-filozof t³umaczy³ siê do koñca ¿ycia. Pytany
w Widzu i uczestniku o przyczyny takiej postawy, Aron wymieni³ dwie zasadnicze43. Pierwsz¹ z nich by³ fakt jego w³asnego ¿ydowskiego pochodzenia.
Obawia³ siê, ¿e móg³by nie zachowaæ koniecznego obiektywizmu, ponadto za
nie chcia³ uwiarygodniaæ propagandy hitlerowskiej, przypisuj¹cej ¯ydom
winê za wybuch konfliktu. Drug¹ by³a zas³ona niewiedzy: Nie by³em
w stanie przypisaæ nawet hitlerowcom idei Endlösung: umiercenie z zimn¹
krwi¹ milionów mê¿czyzn, kobiet i dzieci, któ¿ móg³by przewidzieæ tak¹ monstrualn¹ operacjê, dokonan¹ przez naród o wysokiej kulturze?44  pisa³ we
40 Xavier Vallat (18911972)  adwokat i polityk francuski. Zwolennik Maurrasa i Action
française, zaciek³y antysemita, Vallat by³ tak¿e zwi¹zany z ruchami katolickimi. Na czele
Komisariatu ds. ¯ydowskich sta³ do 1942 r. Odpowiada³ m.in. za przygotowanie II statutu oraz
za prawa wyw³aszczaj¹ce ¯ydów. Natomiast nie udowodniono mu nigdy udzia³u w mordowaniu
¯ydów. Dlatego w 1947 r. skazano go jedynie na 10 lat wiêzienia, z których za kratkami spêdzi³ dwa.
41 Louis Darquier de Pellepoix (18971980)  francuski polityk i dzia³acz antysemicki.
Zwi¹zany od pocz¹tku lat trzydziestych z Action française, nastêpnie jego antysemityzm coraz
wyraniej prowadzi³ go w kierunku sojuszu z III Rzesz¹. Darquier de Pellepoix zosta³ Komisarzem ds. ¯ydowskich w 1942 i pe³ni³ t¹ funkcjê do roku 1944. Odpowiada³ wiêc m.in. za
przeprowadzone w tym czasie wielkie ob³awy na ¯ydów (m.in. s³ynn¹ ob³awê z Vélodrome
dHiver z lipca 1942). Po oswobodzeniu Francji uciek³ do Hiszpanii, gdzie mieszka³ a¿ do
mierci.
42 Vide: S. Berstein, P. Milza, s. 322361.
43 R. Aron, Widz i uczestnik, s. 97103.
44 R. Aron, Mémoires, s. 177.
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Wspomnieniach. Pomiñmy pierwszy, doæ s³aby argument. Istotniejszy jest
drugi. Aron by³ w Niemczech, gdy Hitler przejmowa³ w³adzê. Czyta³ Mein
Kampf, zna³ antysemityzm nazistów. Dociera³y do niego w Londynie szcz¹tkowe wiadomoci o wywózkach ¯ydów, o istnieniu miejsc zwanych obozami
koncentracyjnymi. S³ysza³ o samobójstwie Szmula Zygielbojma (choæ twierdzi³, ¿e W Anglii pope³nili samobójstwo dwaj polscy ¯ydzi, socjalici [ ]45.
Móg³, a nawet powinien by³ w tej sytuacji zapytaæ o los ¯ydów. Choæby za
porednictwem Polaków, z którymi wielokrotnie rozmawia³ w Londynie, by³
w stanie dowiedzieæ siê wiêcej o Zag³adzie. Sam zreszt¹ to ostatecznie
w Widzu i uczestniku przyzna³: Postawa ta, moja i wielu innych  dzi
os¹dzam j¹ znacznie bardziej surowo  doprowadzi³a do traktowania losu
przeznaczonego ¯ydom z mniejsz¹ uwag¹, ni¿ wymaga³ tego obowi¹zek. [ ]
Gdybym mia³ byæ surowy dla samego siebie, musia³bym powiedzieæ, ¿e gdybym chcia³, mog³em by³ wiedzieæ wiêcej46. Aron pope³ni³ grzech zaniechania.
Grzech ca³ego pokolenia, który wyj¹tkowo trudno nam dzisiaj zrozumieæ.
Wydaje siê, ¿e w tym wypadku mamy do czynienia z sytuacj¹, któr¹ sam
Aron opisywa³ ju¿ przed wojn¹ doæ precyzyjnie w swym filozoficznym dziele
Introduction à la philosophie de lhistoire47  sytuacj¹ historyka niebêd¹cego
ju¿ w stanie odtworzyæ sposobu rozumowania minionych pokoleñ. Wstrz¹s
Holocaustu na tyle zmieni³ nasze patrzenie na wiat i politykê, ¿e zrozumienie takiego postêpowania staje siê niemo¿liwe.
Tak jak nietypowy by³ stosunek Raymonda Arona do Pétaina, tak te¿
nietypowe by³o jego podejcie do de Gaullea. Drôle de guerre, drôle de
gaulliste (Dziwna wojna, dziwny gaullista)  zatytu³owa³ rozdzia³ powiêcony temu okresowi biograf Arona, Nicolas Baverez48. I mia³ racjê. 35-letni
filozof nale¿a³ niew¹tpliwie do gaullistów starej daty, do pierwszych towarzyszy Genera³a. Jednoczenie jednak od pocz¹tku odbiega³ wyranie od
reszty. Odró¿nia³ go przede wszystkim ton artyku³ów o Vichy i Pétainie.
Otoczenie Genera³a obrzuca³o marsza³ka obelgami, traktuj¹c kapitulacjê
jako zdradê. Ale Aron podchodzi³ inaczej do samego de Gaullea. Labarthe,
redaktor naczelny La France libre, stosunkowo szybko zwi¹za³ siê z antygaullistowsk¹ opozycj¹ w Londynie. Dosz³o nawet do swoistego paradoksu,
kiedy to pismo, wychodz¹ce pod koniec wojny w nak³adzie niemal 70 000
egzemplarzy, w okupowanym kraju traktowane by³o jako gaullistowskie, w
Londynie za jako Genera³owi nieprzychylne. Aron póniej le wspomina³ te
k³ótnie. Mówi³: I ja by³em czêciowo zamieszany w te niesnaski. Zachowa³em o nich jak najgorsze wspomnienie: by³y to emigracyjne swary49.
45

R. Aron, Widz i uczestnik, s. 99.
Ibidem, s. 9899.
47 R. Aron, Introduction à la philosophie de lhistoire. Essai sur les limites de lobjectivité
historique, Paris 1938.
48 N. Baverez, op. cit., s. 155.
49 R. Aron, Widz i uczestnik, s. 81.
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Przyznawa³ jednak, ¿e istnia³y miêdzy nim a de Gaulleem znaczne ró¿nice polityczne. Przywódca Wolnych Francuzów by³ bezkompromisowy wobec
Vichy, chcia³ przede wszystkim zmobilizowaæ energiê narodow¹  jak okreli³ to jeden z dziennikarzy w Widzu i uczestniku50. I doda³ natychmiast: Nie
osi¹ga siê tego, mówi¹c: z jednej strony jest Vichy, trzeba je zachowaæ,
z drugiej strony za s¹ Wolni Francuzi. Aron za uparcie podkrela³, ¿e
Marsza³ek i jego zwolennicy to tak¿e Francuzi, których nale¿y przeci¹gn¹æ
na stronê aliantów. Do 1942 r. liczy³ na jak¹ formê porozumienia z Marsza³kiem i jego otoczeniem. Ostatecznie, jak wiadomo, ¿adna zmiana w polityce
Vichy nie nast¹pi³a. I postawa de Gaullea chyba nie mia³a tu znaczenia.
By³y jednak w gaullistowskiej polityce tej epoki inne elementy, które
wyranie Arona niepokoi³y. Nie podoba³ mi siê kult osoby Genera³a, który
zacz¹³ siê bardzo prêdko. [ ] Szybko pojawi³ siê fanatyzm gaullistowski,
nieodpowiadaj¹cy mojej wra¿liwoci51  mówi³ póniej. Ale Aron mia³ przede
wszystkim zastrze¿enia do gaullistowskiej polityki wobec USA i Wielkiej
Brytanii, która doprowadza³a doæ regularnie do zatargów. Najczêciej dotyczy³y one kwestii w³adzy i reprezentacji francuskiej na terytoriach odbieranych Niemcom i Vichy: w Syrii i Libanie, w Afryce Pó³nocnej, wreszcie
w samej Francji. Amerykanie stawiali pocz¹tkowo na Pétaina, nastêpnie np.
na Darlana. Genera³ za nie by³ sk³onny do ¿adnych kompromisów. To prowadzi³o do ostrych zatargów. Roosevelt uwa¿a³ w efekcie Francuza za pysza³ka i aroganta, pisa³ o nim jako o kaprynej lady de Gaulle52. Aron
z kolei postêpowanie Amerykanów i Bytyjczyków by³ w stanie zrozumieæ
i zaakceptowaæ. S¹dzi³, ¿e by³a nadzieja na porozumienie miêdzy Francuzami. A nienawidzi³em wojny domowej i nie podziela³em w pe³ni namiêtnoci
¿adnej ze stron53  pisa³.
lady tych niepokojów widaæ by³o najwyraniej w napisanym w sierpniu
1943 r. tekcie Cieñ Bonapartych54. Tytu³ sugerowa³, w jak¹ tradycjê polityczn¹ Aron wpisywa³ de Gaullea (choæ to nazwisko ani razu w artykule nie
pad³o). To tradycja bonapartyzmu i boulan¿yzmu55. Tradycja demokracji
uosabiaj¹cej siê w jednym cz³owieku  zgodnie ze s³ynnymi s³owami Ludwika Napoleona Bonaparte. Aron traktowa³ bonapartyzm jako poprzednika
faszyzmu, tyle ¿e 100 lat starszego. £¹czyæ te dwa nurty mia³o przede
50

Ibidem, s. 83.
Ibidem, s. 84.
52 Vide: A. Hall, Charles de Gaulle, Warszawa 2002, s. 120138.
53 R. Aron, Mémoires, s. 181.
54 R. Aron, LOmbre des Bonapartes, w: Chroniques de guerre..., s. 763.
55 Genera³ Georges Boulanger (18371891)  w latach 18861887 minister wojny Republiki Francuskiej. Niezwykle popularny, g³ównie dziêki deklarowanemu rewan¿yzmowi w stosunku do Niemiec. W latach 18881889, po odejciu z wojska, bra³ kilkakrotnie udzia³ w wyborach
do parlamentu w ró¿nych okrêgach, za ka¿dym razem zwyciê¿aj¹c. 1889 r. przyniós³ mu spektakularne zwyciêstwo w Pary¿u. Namawiano go wówczas do zamachu stanu. Genera³ jednak na
zamach siê nie zdecydowa³, a jego popularnoæ i znaczenie polityczne zaczê³y powoli spadaæ. On
sam, w ca³kowitym zapomnieniu, pope³ni³ póniej samobójstwo w Belgii.
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wszystkim ród³o  czyli kryzys demokracji. Bonapartyzm mia³ ponadto nosiæ
specyficzne francuskie piêtno  musia³ rzeczywicie odwo³ywaæ siê do tradycji demokratycznej oraz tradycji Wielkiej Rewolucji. Niestety, w sposób nieuchronny przekszta³ca³ siê w tyraniê. Ta za dwukrotnie przynios³a krajowi
ca³kowit¹ klêskê.
Aluzja do de Gaullea by³a wyj¹tkowo przejrzysta. Tekst by³ swego rodzaju ostrze¿eniem. Oburzy³ oczywicie natychmiast wszystkich londyñskich
gaullistów (samo porównanie gaullizmu, bonapartyzmu i faszyzmu musia³o
nimi wstrz¹sn¹æ). Ale i sam Aron, po latach, le go ocenia³. We Wspomnieniach wyranie przyzna³, ¿e przywódca Wolnej Francji nie stanowi³ zagro¿enia dla demokracji i nigdy nie zamierza³ z niej rezygnowaæ, a jedynie
usprawniæ.
Ostatecznie zreszt¹ ocena wystawiona polityce de Gaullea (z tego okresu) w³anie we Wspomnieniach, a wiêc z odpowiednim dystansem czasowym,
okaza³a siê pe³na zrozumienia i podziwu. Warto zacytowaæ te s³owa: Ju¿
w czerwcu 1940 r. uzna³ siê [de Gaulle] za depozytariusza prawowitoci. Tym
samym jego misja, w jego w³asnych oczach, zmienia³a charakter. To, czego
¿¹da³ pozornie dla siebie samego, ¿¹da³ naprawdê dla Francji. [ ] Na uznaniu, które zdoby³ »od i wbrew wszystkim«, zyska³a Francja, która dziêki
niemu i przez niego nigdy nie opuci³a obozu wolnoci i zwyciêstwa. To
mityczna, epicka wizja Historii, któr¹ mo¿na by³o jednak odrzuciæ56. Tê
wizjê Arona potwierdza anegdota, przytoczona przez Aleksandra Halla
w biografii Genera³a. Podczas ostatniej przed wyjazdem do Francji, przyjacielskiej ju¿ wizyty de Gaullea u Edena mia³o dojæ do nastêpuj¹cego dialogu: Eden: »Czy Pan wie, ¿e sprawi³ nam Pan wiêcej k³opotu ni¿ wszyscy
nasi europejscy sojusznicy razem wziêci?« De Gaulle: »Nie w¹tpiê. Francja
jest przecie¿ wielkim mocarstwem«57.
Ocena Vichy sformu³owana w latach wojny przez Arona, i podtrzymana
póniej, okazuje siê niejednoznaczna. Aron, który sam postanowi³ kontynuowaæ walkê w Londynie, potrafi³ zrozumieæ czêæ racji Pétaina. Podkrela³,
¿e kontynuacja wojny w 1940 r. mog³a siê wi¹zaæ z olbrzymimi, niewyobra¿alnymi wrêcz stratami. Przy okazji Aron, jak ma³o który Francuz, zdawa³
sobie sprawê ze zmniejszenia miêdzynarodowego znaczenia Francji58. Doskonale wiedzia³, ¿e udzia³ Francji w ostatecznym zwyciêstwie by³ minimalny.
Ju¿ w 1940 r. przeczuwa³, ¿e klêska Pary¿a nie oznacza ostatecznej klêski
aliantów. Potrafi³ nastêpnie ch³odno spojrzeæ na re¿im Vichy, jego rozmaite
oblicza i przemiany. Wreszcie z pobudek moralnych, politycznych i racjonalnych ca³kowicie potêpi³ wszelkie przejawy prawdziwej kolaboracji z Niemcami.
Gaullista starej daty, nie potrafi³ zachowaæ ch³odnego dystansu wobec
de Gaullea. Byæ mo¿e zbyt krytycznie ocenia³ Genera³a  choæ zarzut ten
56
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58 Vide: N. Baverez, op. cit., s. 164165.
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mo¿e dotyczyæ jednego tylko tekstu. Z tej przesadnej krytyki zreszt¹ nastêpnie bardzo szybko siê wycofa³ (w 1947 r. przyst¹pi³ nawet do gaullistowskiego
RPF  Zjednoczenia Ludu Francuskiego).
Na pewno w³anie w Londynie po raz pierwszy rozb³ysn¹³ wielki talent
publicystyczny Arona. Jego analizy s¹ dzisiaj znakomitym ród³em dla historyków. Wiele spostrze¿eñ dotycz¹cych Vichy, Pétaina czy Lavala zosta³o nastêpnie w pe³ni potwierdzonych przez historiografiê francusk¹. A wypracowane wówczas racjonalne spojrzenie na wydarzenia towarzyszy³o mu nastêpnie
przez 40 lat kariery dziennikarskiej i naukowej. W wojennym Londynie narodzi³ siê jeden z najciekawszych dziennikarzy i mylicieli naszych czasów.

SUMMARY
Raymond Aron was a professor of philosophy and a meteorology expert in the
French army. Arons views of the Vichy regime, formulated during the war and
upheld years after, proved to be ambiguous and multi-faceted. Aron, who continued
his fight against the Nazi invaders from London, could relate to some of Pétains
decisions. He argued that a continued armed struggle in 1940 would have led to
huge, unimaginable losses. Aron was among very few Frenchmen who recognized the
decline in Frances significance in the international arena. He was only too aware
that France had made a minimal contribution to the Allies victory. Already in 1940,
Aron knew that the surrender of Paris did not imply the Allies ultimate defeat. He
was able to develop an objective view of the Vichy regime, its different faces and
transformations. For moral, political and rational reasons, Aron fully condemned all
attempts at real collaboration with the Germans.
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Stosunki polsko-bia³oruskie podczas ostatniej wojny oraz po jej zakoñczeniu nie mia³y tak dramatycznego wymiaru i burzliwego przebiegu, jak na
przyk³ad relacje polsko-ukraiñskie lub polsko-litewskie, s¹ jednak wa¿ne
w historii obu narodów i wzbudzaj¹ zainteresowanie badaczy. Splot losów
Bia³orusi i Bia³orusinów z losami Polski i Polaków ci¹gle stanowi ¿ywe
i interesuj¹ce zagadnienie, maj¹ce liczne odniesienia kulturowe, spo³eczne
i polityczne. Chocia¿ w ostatnich latach w polskiej i bia³oruskiej historiografii
problem wzajemnych stosunków w XX w. by³ niejednokrotnie poruszany,
wci¹¿ s¹ luki do wype³nienia. Do ma³o znanych epizodów w dziejach obu
narodów nale¿y zaliczyæ próby politycznego porozumienia polsko-bia³oruskiego, które mia³y miejsce w latach II wojny wiatowej. By³ to czas, gdy oba
narody zosta³y poddane trudnej próbie.
W przededniu wybuchu II wojny wiatowej niektórzy zwolennicy utworzenia pañstwa bia³oruskiego mieli nadziejê na odzyskanie niepodleg³oci
Bia³orusi przy pomocy III Rzeszy. Kilka przyczyn z³o¿y³o siê na to, ¿e przynajmniej dla czêci z nich, szczególnie w pocz¹tkowym okresie wojny,
III Rzesza by³a nie ciemiê¿ycielem, a sojusznikiem. Po zajêciu latem 1941 r.
terytorium Bia³orusi przez wojska niemieckie zarysowa³a siê wspó³praca
z okupantem, wynikaj¹ca z nastrojów antyradzieckich. Wród przywódców
III Rzeszy istnia³y dwie postawy w kwestii polityki wobec narodów wschodnich. Pierwsza, zwi¹zana z osob¹ Alfreda Rosenberga, zak³ada³a, ¿e sprawy
narodowociowe s¹ najs³absz¹ stron¹ ZSRR, Niemcy powinny wiêc wykorzystaæ do swoich celów istniej¹ce tendencje odrodkowe. Rosenberg postulowa³
podzia³ ZSRR na kilka pañstw narodowych i stworzenie podporz¹dkowanego
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III Rzeszy antysowieckiego kordonu. Stanowisko to spotyka³o siê z poparciem g³ównie w krêgach dyplomacji i wywiadu wojskowego. Hitler natomiast
odrzuca³ mo¿liwoæ jakichkolwiek ustêpstw na rzecz podbitych narodów
ZSRR, argumentuj¹c to zarówno wzglêdami gospodarczymi, jak i rasowymi
(uwa¿a³ S³owian za podludzi, którzy w ramach niemieckiego ³adu mog¹
byæ najwy¿ej niewolnicz¹ si³¹ robocz¹). Dzia³ania w³adz okupacyjnych przewa¿nie oscylowa³y miêdzy tymi dwoma postawami, a na codzienn¹ politykê
wp³ywa³y nie tylko racje ideologiczne, lecz równie¿ wzglêdy czysto praktyczne.
Niebagateln¹ rolê w dziejach okupowanej Bia³orusi odegra³ generalny
komisarz Bia³orusi Wilhelm Kube, który nie zgadza³ siê z pogl¹dami fanatycznie nastawionych dzia³aczy nazistowskich w Berlinie. Kube uwa¿a³, ¿e
ruch bia³oruski jest zbyt s³aby, by powa¿nie zagra¿aæ okupantom niemieckim, natomiast wystarczaj¹co silny, by z jego pomoc¹ wyeliminowaæ z Bia³orusi wp³ywy radzieckie i polskie. Skutkiem tego by³y koncesje udzielane
ruchowi bia³oruskiemu przez administracjê cywiln¹ Generalnego Okrêgu
Bia³oru. Od 1 padziernika 1941 r. uruchomiono wiêc na tym obszarze
szko³y powszechne i rednie z bia³oruskim przewa¿nie jêzykiem nauczania.
22 padziernika 1941 r. Kube og³osi³ powstanie Bia³oruskiej Ludowej Samopomocy (BLS) z Iwanem Jermaczenk¹ na czele  organizacji, która mia³a
zajmowaæ siê pomoc¹ spo³eczn¹ i s³u¿b¹ zdrowia, faktycznie za propagowa³a
tworzenie bia³oruskich instytucji kulturalnych (czytelni, bibliotek, zespo³ów
artystycznych). W 1943 r. Kube wyrazi³ zgodê na utworzenie Zwi¹zku M³odzie¿y Bia³oruskiej i Bia³oruskiego Towarzystwa Naukowego. Przy komisarzu generalnym Bia³orusi powsta³a Bia³oruska Rada Zaufania z prof. Wac³awem Iwanowskim na czele. Nale¿y dodaæ, ¿e w sprawach udzielania koncesji
Bia³orusinom Kube nie zawsze zabiega³ o zgodê Berlina1.
We wrzeniu 1943 r. Kube zgin¹³ w zamachu przeprowadzonym przez
agentów sowieckich. Niektórzy historycy uwa¿aj¹, ¿e do jego mierci przyczyni³y siê w³adze SS i SD na Bia³orusi. mieræ Kubego nie zniechêci³a Bia³orusinów do wspó³pracy z okupantem. Niepowodzenia Wehrmachtu na froncie
sprawi³y, ¿e na prze³omie 1943 i 1944 r. nast¹pi³a pewna zmiana polityki
niemieckiej wobec ruchów narodowych. Na terenach opuszczanych przez wojska niemieckie podsycano konflikty miêdzy komunistami a si³ami narodowymi. W ramach realizacji tych zamierzeñ, na mocy decyzji p.o. generalnego
komisarza Bia³orusi Kurta von Gottberga, w grudniu 1943 r. proklamowano
Bia³orusk¹ Centraln¹ Radê (BCR) z prezydentem Rados³awem Ostrowskim
na czele2.
Okupacja niemiecka nie pozosta³a bez wp³ywu na stosunki polsko-bia³oruskie. Tragedia tej sytuacji polega³a na tym, ¿e Polacy i Bia³orusini znaleli
siê w sytuacji bez wyboru. Jak ju¿ wspomniano, decyduj¹c siê na wspó³pracê
1
2

Szerzej zob. J. Turonek, Bia³oru pod okupacj¹ niemieck¹, Warszawa 1993.
Ibidem.

Polsko-bia³oruskie próby porozumienia w latach II wojny wiatowej...

229

z nazistami, Bia³orusini kierowali siê chêci¹ utworzenia swego pañstwa, którego zabrak³o na mapie politycznej Europy w wyniku traktatu wersalskiego.
Natomiast ludnoæ polska znalaz³a siê w odmiennej sytuacji. Na skutek wybuchu II wojny wiatowej Polacy zostali pozbawieni w³asnego pañstwa. Wobec tego podjêto walkê o przywrócenie go na mapê polityczn¹. W zwi¹zku
z powy¿szym mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e o ile jedni (Polacy, ¯ydzi) byli skazani na opór, o tyle inni (Bia³orusini) zostali skazani na wspó³pracê z okupantem. Byæ mo¿e jest to doæ uproszczona wizja, lecz nie mo¿na jej lekcewa¿yæ.
W latach 19411944 dochodzi³o do konfliktów polsko-bia³oruskich3.
Opowiedzenie siê narodowców bia³oruskich za III Rzesz¹, a Polski za
koalicj¹ antyhitlerowsk¹ nie oznacza³o jednak zaniku mo¿liwoci znalezienia
p³aszczyzny porozumienia miêdzy dwoma obozami politycznymi. Ze strony
bia³oruskiej zainteresowanie pertraktacjami z Polakami wykazywa³a grupa
dzia³aczy z Wac³awem Iwanowskim i Janem Stankiewiczem na czele, którzy
nie w¹tpili w klêskê III Rzeszy. Zdawali sobie sprawê, ¿e o w³asnych si³ach
nie s¹ w stanie dotrzeæ do aliantów. Szukali sprzymierzeñca, który by udzieli³ pomocy w nawi¹zaniu kontaktów z Anglosasami. Upatrywano w rz¹dzie
RP na uchodstwie porednika w rokowaniach z mocarstwami zachodnimi.
Wybór Polski jako ewentualnego sojusznika, mog¹cego pomóc w porozumieniu z aliantami, nie stanowi³ ewenementu. Dzia³acze bia³oruscy wywodzili
siê ze rodowiska katolickiego, cile zwi¹zanego z Polsk¹. W tym miejscu
wypada wspomnieæ, ¿e prof. W. Iwanowski nale¿a³ do tzw. od³amu polonofilów w bia³oruskim ruchu narodowym. Idea sojuszu polsko-bia³oruskiego nigdy nie by³a mu obca i towarzyszy³a od lat, a nawet wtedy, gdy piastowa³
wysokie stanowisko w administracji okupacyjnej. W raporcie SD z 1942 r.
dotycz¹cym sytuacji narodowociowej na Bia³orusi burmistrza Miñska otwarcie nazywano nie tylko oportunist¹, lecz równie¿ agentem polskim4. Dzia³acze bia³oruscy byli wiadomi koniecznoci u³o¿enia pomylnych relacji z Polakami, czego wymaga³a sytuacja geopolityczna Bia³orusi. Mimo antyniemieckiego stanowiska Iwanowski podj¹³ wspó³pracê z III Rzesz¹, gdy¿ uwa¿a³, ¿e
by³a ona niezbêdna dla opanowania stanowisk kluczowych w okupacyjnym
aparacie administracyjnym oraz stwarza³a mo¿liwoæ utworzenia bia³oruskich
jednostek wojskowych. Pod tym wzglêdem W. Iwanowski i J. Stankiewicz
niczym siê nie ró¿nili od reszty narodowców bia³oruskich, którzy kolaboracjê
z Niemcami traktowali przedmiotowo. Wspó³praca z Niemcami rzuca³a cieñ
na kontakty polsko-bia³oruskie. W zwi¹zku z tym W. Iwanowski i J. Stankiewicz uznali za stosowne za³o¿yæ ugrupowanie nielegalne, w imieniu którego mo¿na by by³o pertraktowaæ z przedstawicielami polskiego podziemia
niepodleg³ociowego. Na potrzeby rozmów ze stron¹ polsk¹ powsta³a tzw.
3 Szerzej: J. Grzybowski, Konflikt polsko-bia³oruski w Generalnym Okrêgu Bia³orusi
(19411944), Bia³oruskie Zeszyty Historyczne 2006, nr 25, s. 116167.
4 M. Siemiriaga, Kollaboracionizm. Priroda, tipologija i projawlenije w gody Wtoroj mirowoj wojny, Moskwa 2000, s. 388.

230

Jerzy Grzybowski

Partia Bia³oruskich Nacjonalistów (PBN)5. Niew¹tpliwie stronie bia³oruskiej
zale¿a³o na odpowiednim wizerunku swej organizacji. Usi³owali przekonaæ
Polaków, ¿e maj¹ do czynienia z dobrze zorganizowan¹ i wp³ywow¹ struktur¹ podziemn¹. Wolno przypuszczaæ, ¿e trzon PBN stanowi³o niezbyt liczne
otoczenie Iwanowskiego w Miñsku i Wilnie. Zreszt¹ niebawem Polacy upewnili siê, ¿e ich bia³oruscy negocjatorzy nie stanowi¹ licz¹cej siê si³y politycznej. W ród³ach wywiadu AK latem 1944 r. trafiamy na informacjê, ¿e Tajny
Komitet Narodowy [ ] nie wyszed³ dotychczas z okresu organizacyjnego6.
Za rozbudowê konspiracji odpowiada³ Stankiewicz, podczas gdy Iwanowski
mia³ stwarzaæ pozory lojalnego wobec Niemców. Wiele wskazuje na to, ¿e
oprócz Iwanowskiego i Stankiewicza do PBN zale¿ali m.in. Konstanty Jezowitow, Joachim Kipiel, Antoni Adamowicz, Franciszek Olechnowicz, Stanis³aw Grynkiewicz7. W lutym 1941 r. dosz³o do pierwszego spotkania miêdzy
przedstawicielami Zwi¹zku Walki Zbrojnej (ZWZ) i dzia³aczami bia³oruskimi.
Fakt ten mia³ miejsce w Wilnie, kiedy to cz³onek sztabu okrêgu wileñskiego
ZWZ ks. dr Kazimierz Kucharski z upowa¿nienia p³k Nikodema Sulika odby³
rozmowê ze Stanis³awem Grynkiewiczem. Próbowano wtedy zdobyæ od Bia³orusinów deklaracjê w sprawie przysz³ej wspó³pracy z Polakami. Rozmowy nie
przynios³y rezultatów, gdy¿ strony reprezentowa³y zupe³nie odmienne stanowiska. Dzia³acze bia³oruscy nie ukrywali, ¿e stawiaj¹ na III Rzeszê, stanowisko
takie by³o dla podziemia polskiego zupe³nie niezrozumia³e8.
Podziemie polskie dosz³o do wniosku, ¿e zagadnienie bia³oruskie nie istnieje. Pewien prze³om nast¹pi³ dopiero po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej. W listopadzie 1941 r. Iwanowskiemu uda³o siê nawi¹zaæ kontakt
z przedstawicielami wywiadu ZWZ. Iwanowski odby³ rozmowê z por. rez.
Samuelem Kostrowickim Jakubem, zaufanym oficerem II Oddzia³u Komendy G³ównej ZWZ. Iwanowski zacz¹³ od gestów maj¹cych uwiarygodniæ go
w oczach negocjatorów polskich. wiadomie zatrudni³ w administracji cywilnej Miñska cz³onków podziemia polskiego, którzy tworzyli placówkê wywiadowcz¹ ZWZ w stolicy Bia³orusi i jednoczenie stali siê orêdownikami roz5 W sprawozdaniu Zofii Dobrzyñskiej Ewy z przebiegu rozmów z Iwanowskim w czerwcu
1942 r. czytamy m.in. Nielegalna PBN [ ] liczy obecnie oko³o 500 osób. Na czele jej stoi
Centralny Komitet ze Stankiewiczem [Janem  J.G.] na czele jako prezesem. CK mieci siê
obecnie w Miñsku, sk³ada siê z 8 zachodników i 2 wschodników (nacdemów). Rozbudowana jest
systemem pi¹tkowym. Wiêkszoæ rejonów ma swoje orodki partii. Ze wzglêdu na trudnoci
komunikowania siê, partia przyjmuje tych tylko ludzi sporód nadaj¹cych siê do roboty i pokrewnych ideologicznie, którzy s¹ niezbêdni dla partii ze wzglêdu na swoje stanowisko
(J. Turonek, Kwestia bia³oruska w polityce obozu londyñskiego (19411944), Studia z Dziejów
ZSRR i Europy rodkowo-Wschodniej 1983, t. XIX, s. 141).
6 Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], sygn. 203-VII-45, k. 10.
7 Organy gosudarstwiennoj biezopasnosti SSSR w Wielikoj Otiecziestwiennoj wojnie. Sbornik dokumientow, t. 5, kniga 1, Moskwa 2007, s. 119121.
8 L. Tomaszewski, Wileñszczyzna lat wojny i okupacji 19391945, Warszawa 1999, s. 149150;
H. Piskunowicz, Polskie podziemie a kwestia bia³oruska w latach 19411944, w: Stosunki polsko-bia³oruskie w województwie bia³ostockim w latach 19391956, red. J. Milewski, A. Py¿ewska, Warszawa 2005, s. 5253.
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mów z Bia³orusinami9. Iwanowski i Stankiewicz dopiêli swego. Spotkania
Iwanowskiego z Kostrowickim jesieni¹ 1941 r. sprawi³y, ¿e Komenda G³ówna
ZWZ uzmys³owi³a sobie potrzebê podjêcia rozmów z Bia³orusinami. Uwagi
i wnioski z pierwszego spotkania z narodowcami bia³oruskimi dowództwo AK
zawar³o w raporcie specjalnym. 2 marca 1942 r. pojawia siê meldunek nr 111
Komedy G³ównej (KG) AK Raport specjalny  sprawa bia³oruska, w którym
zaprezentowano stan ludnoci bia³oruskiej i ruchu narodowego. Podkrelano,
i¿ niektórzy dzia³acze bia³oruscy s¹ sk³onni do rozmów z Polakami i wspólnie
pragn¹ budowaæ niepodleg³e pañstwo bia³oruskie z granic¹ siêgaj¹c¹ a¿ po
Bia³ystok i Bia³¹ Podlask¹ w³¹cznie. Trafnie zauwa¿ono, i¿ Bia³orusini nie
pok³adaj¹ nadziei na sojusz z III Rzesz¹, lecz wol¹ pozorowaæ lojalnoæ wobec
okupanta ze wzglêdów praktycznych. Dowództwo naczelne AK alarmowa³o,
¿e wysi³ki czêci polityków bia³oruskich zmierzaj¹ce do poszukiwania wspó³pracy z Polsk¹ mog¹ byæ zaprzepaszczone przez udzielenie przez okupantów
niemieckich Bia³orusinom kolejnych koncesji. W zwi¹zku z powy¿szym KG
AK zwraca³o uwagê na koniecznoæ starañ o zdobycie zaufania Bia³orusinów.
Meldunek zawiera³ sugestiê niezw³ocznego kontaktu z dzia³aczami bia³oruskimi, którzy szukaj¹ oparcia w Polsce. Dowództwo AK uwa¿a³o, ¿e do
skutecznego wyeliminowania propagandy niemieckiej i komunistycznej
wród Bia³orusinów przyczyni siê zdecydowane dzia³anie przez: 1) wydanie
odezwy rz¹du RP na uchodstwie do obywateli narodowoci bia³oruskiej
o wspó³¿yciu obu narodów po wojnie z zapewnieniem, ¿e mniejszoæ bia³oruska bêdzie w pe³ni korzystaæ z praw obywatelskich ze szczególnym uwzglêdnieniem strony kulturalnej i gospodarczej; 2) nawi¹zanie kontaktu z dzia³aczami bia³oruskimi szukaj¹cymi oparcia w Polsce; 3) natychmiastow¹ akcjê
propagandow¹ wród Bia³orusinów maj¹c¹ odeprzeæ argumenty antypolskie;
4) wysuniêcie przez rz¹d RP wniosku do Watykanu o mianowanie biskupa
Bia³orusina dla ziem bia³oruskich II RP. Raport znalaz³ odzew w MSW,
o czym wiadcz¹ uwagi wydzia³u politycznego. Referat narodowociowo-wyznaniowy MSW we wrzeniu 1943 r. odniós³ siê do propozycji zawartych
w raporcie dowódcy AK. Uznano za celowe wykorzystanie wszystkich prób
szukania kontaktów dzia³aczy bia³oruskich z podziemiem polskim. Wyra¿ano
opinie, i¿ Bia³orusini skupieni wokó³ PBN s¹ znani ze swojej postawy przychylnej Polsce z okresu miêdzywojennego. Wydanie odezwy rz¹du do ludnoci
bia³oruskiej traktowano jak koniecznoæ, mog¹c¹ u³atwiæ rozmowy z nacjonalistami bia³oruskimi. Podzielano zdanie dowódcy AK co do powo³ania przedstawiciela mniejszoci bia³oruskiej do Rady Narodowej. Pomys³ o mianowaniu biskupa bia³oruskiego uznano za bardzo mia³y, lecz niepozbawiony racji
i maj¹cy wielkie znaczenie polityczne, a zrealizowanie go by³oby dowodem
demokratycznych tendencji w³adz polskich10.
9 Oprócz Kostrowickiego w Miñsku osiedli³ siê i dzia³a³ w administracji cywilnej Miñska
por. rez. Witold Butkiewicz Bernard.
10 Studium Polski Podziemnej [dalej: SPP], Uwagi w sprawie raportu Sprawa Bia³oruska z dnia 2 III 1942 r. (17 wrzenia 1942 r.), sygn. 3.1.1.13B, k. 1820.
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W³adze w Londynie wstrzymywa³y siê jednak przed rozpoczêciem wiêkszej akcji zmierzaj¹cej do intensyfikacji kontaktów z Bia³orusinami, o czym
wiadczy brak chêci ustosunkowania siê do wniosków zawartych w omawianym raporcie. W zaistnia³ej sytuacji KG AK na w³asn¹ rêkê podjê³a dzia³ania
na rzecz stworzenia odpowiedniej atmosfery maj¹cej przygotowaæ podatny
grunt do przysz³ych rozmów. Chêæ dowództwa AK do rokowañ z Bia³orusinami wynika³a z realizacji przygotowañ do dzia³añ powstañczych we wschodniej Polsce. Zak³adano, ¿e poparcie ludnoci bia³oruskiej przyczyni siê do
sukcesu akcji podziemia polskiego na kresach pó³nocno-wschodnich. Innymi
s³owy, powodzenie akcji polskiej na rzecz odbudowy pañstwowoci polskiej
w granicach II RP zale¿a³o od postawy ca³ej ludnoci kresowej bez wzglêdu
na ró¿nice narodowociowe i wyznaniowe. Akcja propagandowa mia³a podnieæ presti¿ i umocniæ autorytet Polaków w spo³eczeñstwie bia³oruskim.
W po³owie 1942 r. Armia Krajowa przyst¹pi³a do wydania ulotek w jêzyku
bia³oruskim. Akcja ta jednak zakoñczy³a siê niepowodzeniem. W lipcu 1942 r.
do Miñska przyby³a przedstawicielka Biura Informacji i Propagandy (BIP)
KG AK Zofia Dobrzyñska Ewa, która z upowa¿nienia swoich prze³o¿onych
wszczê³a rozmowy informacyjne z dzia³aczami PBN. Ewa odegra³a kluczow¹ rolê w nawi¹zaniu i utrzymaniu kontaktów polsko-bia³oruskich, które
trwa³y przynajmniej do pocz¹tku 1944 r. Kontakt u³atwi³a osobista znajomoæ Dobrzyñskiej i Iwanowskiego z okresu miêdzywojennego, z czasów studiów na Politechnice Warszawskiej, gdzie Iwanowski by³ profesorem. Strona
bia³oruska poinformowa³a Dobrzyñsk¹ o swoim stanowisku, które zawiera³o
nastêpuj¹ce postulaty: 1) ze wzglêdu na brak mo¿liwoci prowadzenia walki
na dwa fronty Bia³orusini nie podejm¹ walki przeciwko Niemcom i nadal
bêd¹ zachowywali pozory lojalnoci wobec nich; 2) celem dzia³aczy bia³oruskich jest utworzenie pañstwa bia³oruskiego ze wschodni¹ granic¹ pod Wiam¹ i Russ¹, za zachodni¹  wzd³u¿ linii Curzona, aczkolwiek Bia³orusini
sugerowali, by kwestia granicy na czas trwania wojny pozosta³a otwarta,
a rozstrzygniêcie mia³o nast¹piæ po jej zakoñczeniu; 3) pañstwo bia³oruskie
po zakoñczeniu wojny zostanie zwi¹zane uni¹ z Polsk¹ b¹d Polsk¹ i Czechami ze wspóln¹ polityk¹ zagraniczn¹ lub znajdzie siê w konfederacji rodkowoeuropejskiej. Bia³orusini domagali siê od Polaków podjêcia zobowi¹zañ reprezentacji przez w³adze RP na uchodstwie interesów bia³oruskich w rokowaniach z Anglikami. Zapewne chodzi³o o wyjanienie Anglosasom kontrowersyjnego zachowania dzia³aczy bia³oruskich. Tym samym narodowcy bia³oruscy
spodziewali siê przy pomocy Polaków poprawiæ swój polityczny wizerunek na
Zachodzie i pozbyæ siê ³atki kolaborantów. PBN oczekiwa³a od strony polskiej
stawienia siê za nich u w³adz brytyjskich i wyjanienia sytuacji bia³oruskiej
polegaj¹cej na tym, ¿e Bia³orusini opowiadaj¹ siê za Angli¹, lecz z uwagi na
represje niemieckie zmuszeni do pozorowania lojalnoci wobec okupanta.
Zaproponowano równie¿ po³o¿enie kresu konfliktowi polsko-bia³oruskiemu
trwaj¹cemu pod okupacj¹ niemieck¹. Iwanowski i Stankiewicz zdawali sobie
sprawê z faktu, i¿ strona polska nie przystanie na warunki bia³oruskie i nie
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zrezygnuje z granicy ryskiej. PBN nie odrzuca³a mo¿liwoci utworzenia po
wojnie unii polsko-bia³oruskiej ze wspóln¹ polityk¹ zagraniczn¹. Wobec tego
w trakcie rozmów z Dobrzyñsk¹ Stankiewicz wyszed³ z inicjatyw¹ od³o¿enia
ostatecznego rozwi¹zania kwestii spornej o granicê, co mia³o s³u¿yæ u³atwieniu postêpu w ca³okszta³cie rozmów11.
Najbardziej irytowa³a stronê polsk¹ odmowa dzia³aczy bia³oruskich zerwania wspó³pracy z Niemcami. Jak wynika z meldunków polskich, Bia³orusini spodziewali siê za przyzwoleniem okupantów utworzyæ 150-tysiêczn¹
(sic!) armiê bia³orusk¹ oraz zdobyæ cywiln¹ administracjê. Strona bia³oruska
definitywnie odmawia³a wszczêcia akcji militarnej lub dywersyjnej przeciwko
Niemcom, gdy¿ oznacza³oby to wsparcie partyzantki radzieckiej. W trakcie
rozmów polsko-bia³oruskich zosta³ poruszony problem konfliktu polsko-bia³oruskiego w Generalnym Okrêgu Bia³orusi. PBN zaprezentowa³a swoj¹ interpretacjê wydarzeñ. Strona bia³oruska usi³owa³a dowieæ, ¿e rzeczywist¹ przyczyn¹ zajæ by³a dwulicowa polityka miejscowych Polaków. Dzia³acze bia³oruscy obarczali Polaków win¹ za powitania wkraczaj¹cych wojsk niemieckich,
a tak¿e denuncjacjami, na skutek których zginê³o wielu niewinnych Bia³orusinów. Wezwali podziemie polskie do rezygnacji z walki o szkolnictwo i opuszczenie pracy w urzêdach niemieckich. Takie stanowisko by³o nie do przyjêcia
przez KG AK, której zale¿a³o nade wszystko na w³¹czeniu nacjonalistów
bia³oruskich do antyniemieckiej akcji zbrojnej. Dowództwo AK zdawa³o sobie
sprawê z realnego zagro¿enia oderwania kresów wschodnich od pañstwa
polskiego. Czarny scenariusz wydawa³ siê byæ realistyczny w obliczu serii
zwyciêstw Armii Czerwonej nad Wehrmachtem. Front nieuchronnie zbli¿a³
siê do przedwojennej granicy wschodniej II RP12.
Negocjacje miêdzy KG AK i PBN wywo³a³y protest przedstawicieli Delegatury Rz¹du RP na Kraj. Inicjatywê AK potraktowano jako bezprawn¹
próbê rokowañ z ludmi kolaboruj¹cymi z Niemcami, anga¿uj¹cymi siê
w akcjê antypolsk¹. We wrzeniu 1942 r. nast¹pi³y zmiany personalne
w kierownictwie Delegatury, które po czêci przyczyni³y siê do z³agodzenia
stosunku Delegatury do rokowañ polsko-bia³oruskich. Chodzi³o o objêcie stanowiska Delegata Rz¹du przez Jana Pieka³kiewicza, przedstawiciela Stronnictwa Ludowego. 2628 stycznia 1943 r. w Warszawie odby³a siê konferencja
polsko-bia³oruska, w której wziêli udzia³ reprezentanci Delegatury (Stronnictwo Ludowe, Polska Partia Socjalistyczna), z-ca szefa BIP KG AK mjr Jerzy
Makowiecki Do³êga, kierownik referatu spraw narodowociowych BIP KG
W³adys³aw Tomkiewicz Krzysztof J. Stankiewicz H¿acki uczestniczy³
w spotkaniu jako przedstawiciel PBN. Najwiêcej uwagi powiêcono sprawie
terytorialnej. Obie strony zajê³y nieprzejednane stanowisko w tej kwestii.
11 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego [dalej: IPMS], Depesza-szyfr pt. Stan
sprawy bia³oruskiej (odczytano 27 marca 1943 r.), sygn. PRM 106/7, k. 23; J. Turonek, Kwestia
bia³oruska w polityce..., s. 140141.
12 H. Piskunowicz, op. cit., s. 5556.

234

Jerzy Grzybowski

Dzia³acze PBN domagali siê uznania przez Polaków linii Curzona za przysz³¹
granicê polsko-bia³orusk¹, a w zamian za to oferowali uniê Bia³orusi z Polsk¹. Strona polska konsekwentnie odrzuca³a tê mo¿liwoæ i wyra¿a³a pogl¹d,
¿e mniejszoæ bia³oruska w Polsce mo¿e liczyæ na równouprawnienia jêzyka
bia³oruskiego w urzêdach oraz swobodny rozwój szkolnictwa powszechnego
i redniego. Ponadto PBN usi³owa³a wymusiæ na Polakach wydanie deklaracji potwierdzaj¹cej uznanie przez Polskê niepodleg³ego pañstwa bia³oruskiego.
Stronie polskiej zale¿a³o nade wszystko na wykorzystaniu g³osu propolsko
nastawionych Bia³orusinów w walce o prawo do ziem wschodnich i utrudnieniu gry ZSRR. Usi³owano namówiæ Bia³orusinów do zerwania z Niemcami i podjêcia wojskowej akcji antyniemieckiej. W koñcu uda³o siê dojæ do
porozumienia w kwestii wspó³dzia³ania wojskowego, które mia³o polegaæ na
zobowi¹zaniu strony bia³oruskiej do przygotowania przez zwolenników
PBN sieci baz na potrzeby AK, co nale¿y uznaæ za jedyny sukces tych
rozmów13.
By³ to jednak wzglêdny sukces, gdy¿ PBN nie by³a w stanie wywi¹zaæ siê
ze swoich zobowi¹zañ, nie mia³a w³asnych formacji wojskowych. ród³a polskiego pañstwa podziemnego niekiedy mówi¹ o tym, ¿e podczas wspomnianej
konferencji dzia³acze bia³oruscy dokonali rewizji swoich ¿¹dañ pod adresem
Polaków i z³agodzili ton w sprawie uznania niepodleg³ego pañstwa bia³oruskiego. Zarysowa³a siê perspektywa odst¹pienia od ma³o realistycznych koncepcji utworzenia Bia³orusi od Smoleñska po Bia³ystok i zaczêto zastanawiaæ
siê nad koncepcj¹ autonomiczn¹14. Opinia nie wydaje siê w pe³ni prawdziwa,
czego dowodzi niezmienna postawa PBN w sprawie przyjêcia linii Curzona
za granicê polsko-bia³orusk¹. wiadczy o tym waleczna retoryka na ³amach
ówczesnej prasy bia³oruskiej. We wrzeniu 1943 r. w prasie bia³oruskiej ukaza³a siê seria publikacji powiêconych rocznicy wydarzeñ wrzenia 1939
roku, w których autorzy dawali wyraz zadowoleniu z przebiegu wydarzeñ,
czyli akceptowali klêskê II RP. Stanis³aw Grynkiewicz na ³amach berliñskiej
Ranicy pisa³ m.in.: wszystkie te obiecanki, odmiany i zmiany [polskie
 J.G.] w stosunku do Bia³orusinów s¹ dla nas nie tylko ohydnym ³udzeniem
naszych odwiecznych wrogów, lecz tak¿e obraz¹ naszych uczuæ narodowych.
Gdy¿ dzisiaj ¿aden wiadomy Bia³orusin nie dopuszcza myli, aby jaki [ ]
Polak z Warszawy pretendowa³ do kierownictwa losami narodu bia³oruskiego. Kierownictwa tego mamy doæ [ ] Jednym z pañstw, jakie w swoim
prymitywnym egoizmie straci³y nie tylko poczucie etyki, ale i nawet drobn¹
polityczn¹ rozwagê, by³a Polska15.
Od lutego 1943 r. na Pe³nomocnika Rz¹du w Delegaturze mianowano
Jana Stanis³awa Jankowskiego, przedstawiciela Stronnictwa Pracy, co hamu13

J. Turonek, Kwestia bia³oruska w polityce..., s. 147.
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15 Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas [dalej: LCVA], Raport w Wilna, 15 wrzenia
1943 r., sygn. R-61, ap. 1, b. 34.
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j¹co wp³ynê³o na dalszy przebieg kontaktów polsko-bia³oruskich. Od tej chwili Delegatura zaczyna g³osiæ koncepcje zbli¿one do Stronnictwa Narodowego
i Stronnictwa Pracy, polegaj¹ce na koniecznoci w³¹czenia do pañstwa polskiego ziem na wschód od granicy ryskiej (m.in. Miñszczyzny). Logiczn¹
kontynuacj¹ takiego mylenia sta³a siê wspólna deklaracja czterech stronnictw z 15 sierpnia 1943 r., w której by³a mowa nie tylko o granicy przewidzianej traktatem ryskim, lecz równie¿ z odszkodowaniami w postaci aneksji
Miñszczyzny16.
Brak zainteresowania Delegatury wspó³prac¹ z narodowcami bia³oruskimi nie zniechêci³ jednak AK do kolejnych prób przekonania Bia³orusinów do
akcji niepodleg³ociowej, o czym wiadczy meldunek KG AK do Naczelnego
Wodza. W dokumencie przedstawiono politykê okupanta wzglêdem ludnoci
bia³oruskiej, ukraiñskiej i litewskiej. Analiza sytuacji wskazywa³a na koniecznoæ szukania porozumienia z PBN. Zdaj¹c sobie sprawê z powagi sytuacji,
KG AK w uzgodnieniu z Delegatur¹ opracowa³a nastêpuj¹ce zalecenia w odniesieniu do inteligencji bia³oruskiej: 1) uwiadomienie skompromitowania siê
inteligencji w opinii pañstw demokratycznych przez wspó³pracê z III Rzesz¹;
2) podkrelanie, ¿e stawianie na aliantów, ale niepoparte czynnym zaanga¿owaniem przeciwko okupantowi, nie jest uwzglêdniane; 3) wyjanienie, ¿e
nawi¹zanie stosunków z Polsk¹ mo¿e okazaæ siê spónione, gdy¿ konflikt
narodowociowy stanie siê pretekstem do ingerencji zewnêtrznej; 4) wywo³anie przekonania, ¿e nie nale¿y spodziewaæ siê upadku ZSRR i ¿e niebezpieczeñstwo sowieckie stanowi realne zagro¿enie. Wypada zauwa¿yæ, ¿e
wysuwaj¹c takie postulaty, KG AK posunê³a siê nieco dalej ni¿ wytyczne
rz¹du17.
29 wrzenia 1943 r. z kraju nadesz³a depesza do Sztabu Naczelnego
Dowódcy z pytaniem odnonie udzielenia instrukcji w sprawie rozmów
z Bia³orusinami. Chodzi³o o uzgodnienie posuniêæ AK podejmowanych na
w³asn¹ rêkê ze stanowiskiem centrali. Proszono o informacjê co do inspiracji
niepodleg³ociowych Bia³orusinów i roli w tym Polski, o przys³anie przedstawiciela bia³oruskiego do Rady Narodowej stoj¹cego na stanowisku granic
z 1939 r.18
Na potrzeby rokowañ z parti¹ bia³orusk¹ BIP opracowa³ wytyczne dotycz¹ce granic ustêpstw dla Bia³orusinów. Wobec koniecznoci rozwi¹zania zagadnienia bia³oruskiego by³o jasne, ¿e po wojnie Polska bêdzie musia³a d¹¿yæ
do po³¹czenia mniejszoci bia³oruskiej z pozosta³¹ czêci¹ RP. W tym celu
w³adze polskie musia³yby zapewniæ Bia³orusinom wszystkie prawa obywatelskie. Ten cel mia³by byæ osi¹gniêty poprzez uznanie województw nowogródzkiego, wileñskiego (ewentualnie poleskiego) i czêci województwa bia³ostoc16
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kiego za obszar mieszany narodowociowo, któremu przys³ugiwa³oby równouprawnienia jêzyka bia³oruskiego w urzêdach pañstwowych I i II instancji,
s¹dach i samorz¹dach; utworzenie powszechnego, redniego i zawodowego
szkolnictwa bia³oruskiego; utworzenie Bia³oruskiego Autokefalicznego Kocio³a
Prawos³awnego. Gdyby dosz³o do wyranego porozumienia, dowództwo AK
by³o gotowe do zapewnienia ca³kowitego poparcia w nastêpuj¹cych punktach
programu PBN: 1) derusyfikacja obszaru mieszanego i usuniêcie z jego ¿ycia
wp³ywów ¿ywio³u rosyjskiego, 2) latynizacja alfabetu, 3) stopniowe usuniêcie
emigrantów rosyjskich z szeregów duchowieñstwa prawos³awnego, 4) zawarcie unii miêdzy prawos³awn¹ Cerkwi¹ Bia³orusk¹ i Kocio³em rzymskokatolickim oraz utworzenie Bia³oruskiego Kocio³a Greckokatolickiego podlegaj¹cego w³asnemu metropolicie19.
Do kolejnego spotkania miêdzy narodowcami bia³oruskimi i przedstawicielami Armii Krajowej dosz³o w padzierniku 1943 r. w Wilnie. W spotkaniu
wzi¹³ udzia³ m.in. p³k Aleksander Krzy¿anowski, komendant okrêgu wileñskiego AK. Bia³orusinów reprezentowali g³ównie przedstawiciele bia³oruskiego orodka wileñskiego: ks. Adam Stankiewicz, dr Jan Stankiewicz i dr
Stanis³aw Grynkiewicz. Ten ostatni reprezentowa³ ma³o znane Bia³oruskie
Zjednoczenie Ludowe. Jak wynika z dokumentów, na tym spotkaniu poruszono kwestiê powo³ania przedstawicieli Bia³orusinów do Rady Narodowej. Polacy poinformowali, ¿e rz¹d RP rozwa¿a mo¿liwoæ powo³ania dwóch wybitnych Bia³orusinów. Nie wiadomo, czy oferta negocjatorów polskich zosta³a
uzgodniona z Londynem. J. Turonek utrzymuje, ¿e propozycja mia³a uczyniæ
Bia³orusinów bardziej elastycznymi i zmusiæ ich do rezygnacji z ¿¹dañ uznania suwerennego pañstwa bia³oruskiego i zaakceptowania szerszych koncesji
politycznych, kulturalnych i gospodarczych w granicach Polski. Stanowisko
bia³oruskie nie uleg³o jednak zasadniczej zmianie. Fiasko powo³ania przedstawicieli bia³oruskich do Rady Narodowej J. Turonek uzale¿nia od zajêcia
nieprzejednanego stanowiska dzia³aczy bia³oruskich, którzy jesieni¹ 1943 r.
podczas rozmów z delegatami AK w Wilnie nie uznali formu³y przysiêgi
poselskiej20.
Polacy poruszyli równie¿ problem zaprzestania represji wobec ludnoci
polskiej przez nacjonalistów bia³oruskich. Odpowiedzi¹ Bia³orusinów sta³o
siê przekazanie memoria³u do prezydenta Stanów Zjednoczonych i rz¹du
Wielkiej Brytanii, zawieraj¹cego ¿¹dania uznania niepodleg³oci Bia³orusi
w bli¿ej nieokrelonych granicach etnicznych  z dostêpem do morza  oraz
z uwzglêdnieniem ewentualnej federacji z Polsk¹. Autorzy tego dokumentu
k³adli równie¿ nacisk na antyniemieck¹ postawê narodu bia³oruskiego i represje niemieckie wobec Bia³orusinów. Argument mia³ zatuszowaæ niechlubn¹ stronê ruchu bia³oruskiego  wspó³pracê z III Rzesz¹. Autorzy próbowali
19 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie [dalej: BUW], Granice ustêpstw dla Bia³orusinów, sygn. 14209, k. 5051.
20 J. Turonek, Kwestia bia³oruska w polityce..., s. 151.
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przekonaæ aliantów, ¿e wród narodowców bia³oruskich istnieje orientacja
prozachodnia. Jednoczenie autorzy odrzucali opcjê wschodni¹, a zwracali
uwagê na odrêbnoæ narodu bia³oruskiego. Próbowano udowodniæ, ¿e ze
strony psychologicznej typ Bia³orusina jest typem zupe³nie europejskim, podczas gdy typ Rosjanina jest raczej azjatycki ni¿ europejski. Historia Bia³orusi
jest analogiczna do historii krajów i ludów europejskich i tym siê ró¿ni od
historii Rosji. Na wszelkie sposoby promowano walory historyczne i gospodarcze Bia³orusi, licz¹c na to, ¿e mocarstwa zachodnie zainteresuj¹ siê tym
regionem. Memoria³ opracowano w Miñsku, Mohylewie i Wilnie. Pod dokumentem widniej¹ podpisy Szymona Dubnickiego i Hancewicza jako przedstawicieli Zwi¹zku Demokratycznego ca³ej Bia³orusi. J. Turonek uwa¿a, ¿e
propozycje w dokumencie nie zadowoli³y strony polskiej21. Opinia ta nie jest
w pe³ni trafna. Tak na przyk³ad MSW uwa¿a³o deklaracjê za dokument,
który zdawa³ siê byæ pomocny dla obrony integralnoci terytorium Polski22.
Inna sprawa, ¿e okaza³ siê on zupe³nie bezu¿yteczny.
Wobec braku mo¿liwoci porozumienia w kwestii terytorialnej strony
postanowi³y skupiæ siê bardziej na aspektach wspó³pracy wojskowej. Zdecydowano siê wydaæ wspóln¹ odezwê po polsku i po bia³orusku, wzywaj¹c¹
ludnoæ ziem wschodnich do stawiania czo³a okupacji niemieckiej. W tym
samym czasie rozwa¿ano mo¿liwoæ utworzenia partyzantki polsko-bia³oruskiej. Punktem spornym sta³ siê problem utworzenia dowództwa tej partyzantki. Dzia³acze bia³oruscy byli wiadomi faktu, ¿e ochotnicy pochodzenia
bia³oruskiego stanowi¹ doæ znaczny odsetek w oddzia³ach AK na Wileñszczynie i Nowogródczynie. W³anie dlatego próbowali nak³oniæ przywódców
AK do zaakceptowania wspólnego dowództwa. Sprawa utknê³a w martwym
punkcie.
Druga runda rozmów polsko-bia³oruskich w Wilnie odby³a siê na prze³omie 1943 i 1944 r. Bia³orusini byli reprezentowani przez Boles³awa Grabiñskiego, Franciszka Olechnowicza, ks. Adama Stankiewicza i Stanis³awa Poczobutta-Odlañskiego. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Delegatury (m.in. Jerzy Dobrzañski Irwid, z-ca delegata rz¹du na
województwo wileñskie i dzia³acz PPS). Prawdopodobnie by³o to ostatnie
spotkanie miêdzy przedstawicielami w³adz polskich i dzia³aczami bia³oruskimi z ramienia by³ej PBN. Powa¿ne zastrze¿enia Polaków budzi³ sk³ad delegacji bia³oruskiej, w której znaleli siê ludzie znani z postawy proniemieckiej. Negocjatorzy polscy za¿¹dali wymiany sk³adu delegacji, co zdaniem
Bia³orusinów by³oby zbyt czasoch³onne23.
W póniejszym czasie kontakty miêdzy PBN i podziemiem polskim nie
by³y kontynuowane. Z³o¿y³o siê na to kilka przyczyn. W grudniu 1943 r.
zgin¹³ W. Iwanowski, jeden ze zwolenników i orêdowników rokowañ z Pola21
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kami. Poza tym obie strony dozna³y zawodu. Polacy stracili nadziejê na
akceptacjê granic przedwojennych II RP. Wyniki obserwacji ruchu bia³oruskiego przez wywiad AK utrwali³y dowództwo w przekonaniu o rzeczywistej
s³aboci dzia³aczy bia³oruskich, którzy nie byli w stanie wiele zaoferowaæ
stronie polskiej. Z kolei nik³e rezultaty dotychczasowych rozmów uzmys³owi³y narodowcom bia³oruskim bezcelowoæ i bezprzedmiotowoæ prowadzenia
dalszych pertraktacji.
Na osobne omówienie zas³uguje fakt, i¿ zainteresowanie wspó³prac¹
z podziemiem polskim przejawia³a nie tylko partia Iwanowskiego-Stankiewicza, lecz równie¿ inni dzia³acze bia³oruscy. 21 padziernika 1942 r. w Warszawie dosz³o do spotkania miêdzy kierownikiem referatu spraw narodowociowych BIP KG AK W³adys³awem Tomkiewiczem Krzysztofem i dzia³aczem
bia³oruskim Rados³awem Ostrowskim, który wówczas pracowa³ w administracji cywilnej w okrêgu smoleñskim. Ostrowski zaoferowa³ wspó³pracê
z Polakami w sprawie federacji polsko-bia³oruskiej. Zapewnia³, ¿e ma upowa¿nienia do rozmów z Polakami od tajnej organizacji niepodleg³ociowej
(tzw. Centrum) skupiaj¹cej dzia³aczy bia³oruskich w Berlinie i Warszawie.
Twierdzi³, ¿e politycy bia³oruscy, rozczarowani dzia³aniami Niemców, szukaj¹
porozumienia z Polsk¹, gdy¿ ufaj¹, ¿e Polacy wyci¹gnêli wnioski z przedwojennej polityki wzglêdem ludnoci bia³oruskiej i dokonali rewizji swego stanowiska. Jest godne uwagi, i¿ Ostrowski w rozmowie z przedstawicielem AK
nie krêpowa³ siê mówiæ o s³abych stronach ruchu bia³oruskiego. Podkrela³,
¿e Bia³orusini maj¹ ogromne k³opoty z kadr¹ inteligencji, w zwi¹zku z tym
zabiega³ o pomoc u Polaków w kszta³towaniu przysz³ej inteligencji bia³oruskiej. Da³ do zrozumienia, w odró¿nieniu od marzycieli z PBN, ¿e nie jest
zniewolony wizj¹ Bia³orusi w etnograficznych granicach od Bia³egostoku do
Smoleñska. Tym samym zasugerowa³, i¿ nie przywi¹zuje wiêkszej wagi do
kwestii terytorialnej. Zastrzeg³ siê, ¿e nie przyby³ do omawiania szczegó³ów,
lecz dla przeprowadzenia rozmowy sonda¿owej i tym samym unika³ poruszania sytuacji bie¿¹cej, m.in. konfliktu polsko-bia³oruskiego o stanowiska
w administracji i policji. Powo³uj¹c siê na czujnoæ Niemców, zaproponowa³
zachowaæ w tajemnicy rozmowy polsko-bia³oruskie, a wiêc w tym wzglêdzie
niczym siê nie ró¿ni³ od dzia³aczy PBN, którzy te¿ nie chcieli zrywaæ
z Niemcami. Tomkiewicz niezupe³nie zaufa³ Ostrowskiemu. W du¿ej mierze
zawa¿y³a na tym reputacja Ostrowskiego z okresu miêdzywojennego, kiedy to
da³ siê poznaæ jako podwójny agent (polski i sowiecki). G³ówne zastrze¿enie
budzi³o powi¹zanie Ostrowskiego z dzia³aczami bia³oruskimi w Warszawie
i Berlinie (przede wszystkim ze Szczorsem i Szkielonkiem), którzy nie bez
powodu postrzegani byli przez Polaków jako ludzie skompromitowani nadgorliw¹ wspó³prac¹ z Niemcami. Tomkiewicz nie móg³ zrozumieæ, z czym ma
do czynienia  z celow¹ prowokacj¹ SD czy naiwn¹ postaw¹ Ostrowskiego.
W zwi¹zku z tym wywiad polski uzna³, ¿e kontynuowaæ rokowañ nie nale¿y24.
24
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Kolejn¹ próbê nawi¹zania kontaktów z podziemiem polskim Ostrowski
podj¹³ ju¿ w 1944 r., gdy by³ prezydentem utworzonej przez okupantów do
celów propagandowych Bia³oruskiej Centralnej Rady (BCR). W obliczu nieuniknionej klêski III Rzeszy prezydent BCR wykazywa³ siê coraz wiêksz¹
sk³onnoci¹ do rozmów. W styczniu 1944 r. Ostrowski wezwa³ mniejszoci
narodowe do wspólnej walki z komunizmem. Niezale¿nie od tego, prezydent
BCR liczy³ siê z tym, ¿e lojalnoæ wobec okupantów zobowi¹zuje go do zachowania pozorów postawy antypolskiej; w³anie dlatego Ostrowski nie by³
w stanie ca³kowicie unikaæ wypowiedzi porednio lub bezporednio wymierzonych w Polaków. W czerwcu 1944 r. przemawia³ do ¿o³nierzy Bia³oruskiej
Krajowej Obrony (BKO) i dodaj¹c im otuchy, podkreli³, ¿e formacja ta jest
powo³ana do zwalczania moskiewsko-polskiego panowania25. Wbrew pozorom zachowanie takie nie dowodzi dwulicowoci dzia³acza bia³oruskiego.
Okupacyjna rzeczywistoæ nie powstrzyma³a go przed podjêciem kolejnych
prób rozmów z Polakami. W kwietniu 1944 r. z polecenia Ostrowskiego do
Warszawy uda³a siê jego zaufana osoba, Adam Demidecki-Demidowicz Maluk. Pe³ni³ on swoist¹ rolê ³¹cznika miêdzy podziemiem polskim i Ostrowskim, na co wskazuje jego przynale¿noæ do podziemia AK i BCR jednoczenie. Przytoczmy fragment charakterystyki Demideckiego-Demodowicza sporz¹dzonej przez wywiad AK, w którym czytamy m.in.: Demidecki uchodzi
w Miñsku za Bia³orusina, rodzina jego w Wilnie jest rzekomo polska, aczkolwiek zdradza bliskie stosunki z naczelnymi nacjonalistami bia³oruskimi. Ta
druga okolicznoæ zwraca uwagê ze wzglêdu na to, ¿e Demidowicz w Wilnie
utrzymuje jakoby stosunki z przedstawicielami polskiej si³y zbrojnej, o czym
g³ono mówi rodzina w Wilnie26. Celem tej podró¿y by³o zaprezentowanie
stronie polskiej propozycji dotycz¹cych wspó³pracy, m.in. utworzenia w Londynie przedstawicielstwa bia³oruskiego przy rz¹dzie RP oraz zawarcia
w przysz³oci federacji polsko-bia³oruskiej. Wywiad AK w czerwcu 1944 r.
donosi³ o zaprzestaniu retoryki antypolskiej na ³amach prasy bia³oruskiej
w Wilnie, co wi¹zano z wizyt¹ emisariusza Ostrowskiego w Warszawie27.
Polacy podchodzili z najwy¿sz¹ ostro¿noci¹ do propozycji Ostrowskiego.
Wspó³praca z Niemcami sprawi³a, ¿e wielu dzia³aczy polskiego pañstwa podziemnego nie w¹tpi³o, ¿e wybór tej grupy jako reprezentacji Bia³orusinów
by³by fatalnym b³êdem, gdy¿ znana ona by³a z postawy germanofilskiej,
nieposiadaj¹cej ¿adnych wp³ywów w spo³eczeñstwie bia³oruskim. Z pewnoci¹ jednak KG AK liczy³a, ¿e uda siê wykorzystaæ Ostrowskiego do celów
operacyjnych. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e brano pod uwagê fakt, i¿ Ostrowski
 i BCR  reprezentowa³ sob¹ o wiele powa¿niejszego gracza politycznego ni¿
PBN. Wypada zauwa¿yæ, ¿e za spraw¹ BCR wiosn¹ 1944 r. Niemcy powo³ali
25
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do istnienia BKO w sile ok. 25 tys. ludzi. Ju¿ sam fakt istnienia takiej
formacji wojskowej dodawa³ powagi Ostrowskiemu w oczach podziemia polskiego. Urzeczywistnienie wspó³pracy z Ostrowskim wymaga³o jednak aprobaty w³adz politycznych. Prezydent BCR usi³owa³ przekonaæ negocjatorów
polskich, ¿e wspó³pracuje z Niemcami jedynie ze wzglêdów taktycznych,
lecz nadal upatruje w Polsce niezbêdnego partnera politycznego. Intencje
Ostrowskiego znakomicie rozumia³a KG AK, która stara³a siê nie dopuciæ
do zerwania z prezydentem BCR. W raporcie KG AK z 20 maja 1944 r.
wyra¿ano zrozumienie dla dzia³añ prezydenta BCR z uwagi na bezcelowoæ
jego lojalnoci wobec przedstawicieli mocarstw zachodnich, którzy o Bia³orusinach nic nie wiedz¹, ani sprawa bia³oruska nie jest dla nich problemem28.
Osobnym torem toczy³y siê próby nawi¹zania kontaktów z podziemiem
polskim, które podejmowa³ cz³onek BCR Wsiewo³od Rodka. Wed³ug jego
zeznañ w kwietniu 1944 r. z polecenia Ostrowskiego Rodka spotka³ siê
z pu³kownikiem ze sztabu gen. W. Andersa w pobli¿u jeziora Narocz. Strona
bia³oruska wysunê³a propozycjê zawarcia porozumienia polsko-bia³oruskiego
o rozgraniczeniu stref wp³ywu. Na d³u¿sz¹ metê zaproponowano przyst¹pienie do opracowania projektu wspólnego pañstwa polsko-bia³oruskiego, w którym Bia³oru by³aby jako czêæ autonomiczna z samorz¹dem, parlamentem
i si³ami zbrojnymi. Kwestiê granicy polsko-bia³oruskiej zaproponowano rozstrzygn¹æ w drodze plebiscytu, za liniê Curzona zaakceptowaæ jako granicê
tymczasow¹. Przedstawiciel polski uprzedza³, ¿e on nie posiada odpowiednich uprawnieñ, by wypowiadaæ siê na ten temat w imieniu w³adz polskich.
Niew¹tpliwie narodowcy bia³oruscy oczekiwali od rozmów z Polakami nawi¹zania kontaktów z Wielk¹ Brytani¹. Na rzecz tego twierdzenia przemawia
fakt, i¿ w tym samym czasie W. Rodka próbowa³ na w³asn¹ rêkê dotrzeæ do
Anglików. W tym celu zamierza³ wys³aæ na Zachód swego wys³annika Wsiewo³oda Korola. Z nieznanych powodów plany siê nie powiod³y29.
Mówi¹c o próbach porozumienia polsko-bia³oruskiego, godzi siê wspomnieæ, ¿e za zacienieniem wiêzi polsko-bia³oruskich opowiadali siê niektórzy dzia³acze Polonii w USA. Mimo ¿e w Stanach Zjednoczonych nie by³o
licz¹cych siê organizacji bia³oruskich30, w Chicago jesieni¹ 1940 r. dosz³o do
28
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znikoma. W Chicago mieszka³a grupa dzia³aczy bia³oruskich (m.in. Józef Waronka, Jan Czarapuk, ks. Jan Tarasewicz), którzy we wrzeniu 1941 r. postanowili za³o¿yæ organizacjê pod nazw¹
Bia³orusko-Amerykañskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny na Bia³orusi, lecz w³adze stanu
Illinois zakwestionowa³y tê nazwê. Ostatecznie 27 padziernika 1941 r. w Chicago powsta³a
Bia³orusko-Amerykañska Rada Narodowa (BARN). W sk³ad kierownictwa weszli: ks. Jan Tarasewicz (przewodnicz¹cy), Jan Czarapuk (wiceprzewodnicz¹cy), Pauluk Czopka (skarbnik), Makar Ab³a¿ej (sekretarz finansowy), Józef Waronka (sekretarz prasowy), ks. Józef Reszeæ (sprawy
29
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pierwszych kontaktów z Polakami31. Mia³y one charakter symboliczny i nie
mia³y odzewu w kraju. Losy obu narodów potoczy³y siê bez ich wp³ywów na
bieg historii. Mo¿na rozwa¿aæ, jakie rozwi¹zania by³yby mo¿liwe w innych
warunkach.
Podejmuj¹c decyzjê o rozpoczêciu negocjacji, obie strony kierowa³y siê
pobudkami praktycznymi. Dzia³acze bia³oruscy usi³owali przekonaæ, ¿e rezygnacja Polaków ze stanowiska obrony granicy ryskiej i zgoda na powstanie
pañstwa bia³oruskiego w granicach etnograficznych przyci¹gnie masy bia³oruskie ku Polsce, gdy¿ Bia³orusini pragn¹ zjednoczenia swoich ziem32. Eksperci od spraw narodowociowych przy MSZ uwa¿ali, ¿e wobec braku powa¿nych aspiracji niepodleg³ociowych wród ludnoci bia³oruskiej akcja wsparcia Bia³orusinów w tej sprawie nie mia³aby powodzenia, a jedynie nara¿a³aby
sprawê polsk¹ na niepotrzebne straty. Takie stanowisko wynika³o z przekonania, ¿e skoro pañstwa bia³oruskiego nie uda³o siê stworzyæ w 1918 r., gdy
Rosja by³a skrajnie wyczerpana, to tym bardziej nie ma takich mo¿liwoci
przy koñcu II wojny wiatowej. W razie powstania niepodleg³ej Bia³orusi
by³aby ona koci¹ niezgody w stosunkach polsko-radzieckich, a w ostatecznym rozrachunku dosta³aby siê pod wp³ywy Rosji i w konsekwencji zosta³aby
czêci¹ Rosji33.
Brak konkretnych rozwi¹zañ by³ wielkim zawodem dla narodowców bia³oruskich nastawionych na wspó³pracê z Polakami. ród³a podziemia polskiego mówi¹, ¿e wród Bia³orusinów panowa³ ¿al do rz¹du RP na uchodstwie,
i¿ nie doczekali siê ¿adnego apelu, deklaracji programowej lub odezwy. Wywiad polski odnotowa³ równie¿ wzrost nieufnoci wród Bia³orusinów, podejrzenia ¿e Polska nie uznaje zagadnienia bia³oruskiego i pragnie ich oszukaæ, tak jak w 1921 r. zawieraj¹c traktat ryski. W polskim obozie niepodleg³ociowym panowa³o przekonanie, ¿e ruch bia³oruski nie potrafi wykszta³ciæ w³asnej elity politycznej zdolnej do pokierowania losami swego narodu.
Wychodz¹c z tego za³o¿enia, uwa¿ano, ¿e okupant niemiecki stara siê
sztucznie rozpracowaæ bia³oruski ruch narodowy. Zwolennicy tego pogl¹du
sk³onni byli traktowaæ sprawy bia³oruskie jako sprawy kresów, którym
religii), Ignacy £obacz (sekretarz). BARN prowadzi³a dzia³alnoæ na nastêpuj¹cych p³aszczyznach: 1) udzielenie pomocy materialnej Bia³orusinom, 2) organizacja prelekcji, imprez, koncertów, 3) dzia³alnoæ wydawnicza, 4) otwarcie bia³oruskich szkó³, bibliotek, ksiêgarni. Wobec
skromnych mo¿liwoci dzia³alnoæ w du¿ej mierze mia³a charakter symboliczny i sprowadza³a
siê do prowadzenia korespondencji z amerykañskimi i zagranicznymi instytucjami pañstwowymi. BARN wystosowa³a kilka memorandów do Departamentu Stanu USA, prezydentów USA
Roosevelta i Trumana, szefa dyplomacji brytyjskiej Edenu, prezydenta Czechos³owacji, Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych Bia³oruskiej SRR w sprawie integralnoci terytorialnej
Bia³orusi, w których domagano siê respektowania zasady etnograficznej przy wytyczeniu granic
Bia³orusi. W. Kipiel, Bie³arusy u ZSzA, Miñsk 1993, s. 153.
31 AAN, List konsula RP w Chicago do Ambasady RP w Waszyngtonie z 19 padziernika
1940 r., sygn. HI-I/533.
32 AAN, Rozmowy polsko-bia³oruskie, sygn. IH-I/529.
33 IPMS, Notatka T. Jankowskiego do MSZ, brak daty, sygn. A.11.851/c/1.
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w przysz³oci nale¿a³o udzieliæ intensywniejszej polskiej opieki kulturalnej
i gospodarczej34.
Co by³y w stanie zaproponowaæ w³adze na uchodstwie Bia³orusinom?
24 lutego 1942 r. na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Narodowej uchwalono deklaracjê programow¹, zawieraj¹c¹ bardzo ogólnikowe zapewnienia równoci praw i obowi¹zków mniejszoci narodowych. W Radzie Narodowej zabrak³o przedstawicieli mniejszoci bia³oruskiej i ukraiñskiej. Stosunek w³adz
emigracyjnych wobec kwestii bia³oruskiej warunkowa³o nie tylko d¹¿enie do
restytucji granicy wschodniej II RP, lecz s³aboæ narodowców bia³oruskich.
KG AK uwa¿a³a, ¿e potrzebne s¹ konkretne rozporz¹dzenia i deklaracje.
Stanowisko takie podziela³ Polityczny Komitet Porozumiewawczy, który
mimo oporów Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Pracy g³osami przewodnicz¹cego, Stronnictwa Ludowego i Centralnego Kierownictwa Ruchu
Mas Pracuj¹cych Miast i Wsi Wolnoæ, Równoæ, Niepodleg³oæ w lutym
1943 r. podj¹³ stosown¹ uchwa³ê, domagaj¹c¹ siê od rz¹du wydania deklaracji w sprawie praw mniejszoci bia³oruskiej i ukraiñskiej w granicach pañstwa polskiego. ¯¹dano wskazania praw maj¹cych s³u¿yæ mniejszociom
narodowym oraz wezwania ludnoci ukraiñskiej, bia³oruskiej i polskiej na
Ziemiach Wschodnich do wspó³pracy nad u³o¿eniem pokojowych warunków
wspó³¿ycia35.
W celu zaskarbienia przychylnoci uchodców polskich narodowoci bia³oruskiej w sierpniu 1942 r. w referacie narodowociowo-wyznaniowym dzia³u politycznego MSW zrodzi³ siê plan uruchomienia w ramach audycji polskich w BBC programów w jêzyku bia³oruskim i ukraiñskim. Mia³y one nie
odbiegaæ w treci od tekstów polskich i s³u¿yæ wzmocnieniu wród Bia³orusinów i Ukraiñców nastrojów antyniemieckich36. Ale pomys³ nie zosta³ zrealizowany.
W 19421943 rozwa¿ano mo¿liwoæ wprowadzenia przedstawicieli mniejszoci narodowych do Rady Narodowej. Obok reprezentantów ukraiñskich
mia³o zasi¹æ dwóch Bia³orusinów. Powo³anie przedstawicieli mniejszoci bia³oruskiej przyczyni³oby siê do umacniania pozycji w³adz RP na arenie miêdzynarodowej i w koalicji antyhitlerowskiej. Latem 1942 r. ambasador
S. Kot zaproponowa³ Feliksa Ho³owacza oraz by³ego cz³onka lewicowego
i dzia³acza prawos³awnego Genadiusza Szymanowskiego. Tych kandydatów
trudno jednak uznaæ za wp³ywowe postacie w bia³oruskim ruchu narodo34

AAN, sygn. 202-I-34, k. 58.
Armia Krajowa w dokumentach 19391945, t. VI, Uzupe³nienia, Londyn 1989, s. 302;
J. Turonek, Kwestia bia³oruska w polityce..., s. 147.
36 IPMS, Notatka referatu narodowociowo-wyznaniowego Dzia³u Politycznego MSW z 26
sierpnia 1942 r., sygn. A.9.V/45.
37 Feliks Ho³owacz (18861972), pocz¹tkowo dzia³a³ w PSL Wyzwolenie, nastêpnie zwi¹za³ siê z lewicow¹ opozycj¹ i w padzierniku 1923 r. uczestniczy³ w Moskwie w konferencji
powo³uj¹cej do ¿ycia Miêdzynarodówkê Ch³opsk¹. Pose³ na Sejm II RP I kadencji (19221927).
Aresztowany w 1927 r. na mocy decyzji Sejmu z 4 lutego 1927 r. i postawiony przed s¹dem
35
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wym37. Z pewnoci¹ jednak o wpisaniu na listê kandydatów zdecydowa³a ich
lojalnoæ wobec sprawy polskiej. Zas³uguje na uwagê adnotacja, która widnieje w notatce Ambasady przy nazwisku Szymanowskiego: jest to Polak
wyznania prawos³awnego [ ] w razie potrzeby móg³by uchodziæ za Bia³orusina38. Sam Szymanowski okrela³ swoje pochodzenie jako Bia³orusin kultury polskiej39.
Obóz polityczny nie wykaza³ siê jednomylnoci¹ w sprawie powo³ania
Bia³orusinów i Ukraiñców do Rady Narodowej. Czêæ polityków stwierdzi³a,
¿e nie wolno podejmowaæ ¿adnych rozwi¹zañ wobec przedstawicieli tych
mniejszoci40. Rz¹d RP na uchodstwie ze wzglêdu na relacje z ZSRR usi³owa³ unikaæ oficjalnych wypowiedzi maj¹cych zwi¹zek z kwesti¹ ukraiñsk¹
i bia³orusk¹, poniewa¿ nominacje te ³¹czy³y siê z ca³okszta³tem polityki polskiej wobec Zwi¹zku Radzieckiego. Przewa¿y³ pogl¹d, i¿ w walce o Kresy
Wschodnie nale¿y znajdowaæ oparcie nade wszystko w tamtejszej ludnoci
polskiej. Znalaz³o to swój wyraz w noworocznej (1943 r.) mowie prezydenta
Raczkiewicza, który zaznaczy³, i¿ realn¹, najtrwalsz¹ i jedyn¹ ostoj¹ pañstwa polskiego na ziemiach wschodnich jest przede wszystkim polski rdzenny ¿ywio³ narodowy [ ] Pierwszym g³ównym zadaniem naszej polityki na
ziemiach wschodnich musi byæ wzmocnienie ¿ywio³u polskiego i oparcie na
nim ca³ej linii politycznej w stosunku do tamtejszych mniejszoci narodowych41. W stosunku do mniejszoci narodowych zdecydowano ograniczyæ
siê do deklaracji, popieraj¹cej stanowisko rz¹du polskiego w kwestii przynale¿noci pañstwowej ziem wschodnich, która stanowi³aby w rêkach rz¹du
narzêdzie do odrzucenia terytorialnych aspiracji sowieckich do Kresów
Wschodnich. Deklaracja mia³a stwierdzaæ, ¿e naród bia³oruski by³ zwi¹zany przez wieki z narodem polskim i kultur¹ zachodni¹ i w dalszym ci¹gu pragnie pozostaæ w granicach Polski, natomiast plebiscyt sowiecki odby³ siê pod presj¹ i nie mo¿e byæ uznawany za wyraz woli ludu bia³oruskiego42.
W kontekcie prób zdobycia poparcia obywateli polskich narodowoci
bia³oruskiej trzeba przypomnieæ rolê proboszcza prawos³awnego ks. Micha³a
Bo¿erianowa. W okresie miêdzywojennym mieszka³ w Polsce. W 1940 r. zosta³ wywieziony przez NKWD w g³¹b ZSRR. Odzyska³ wolnoæ za spraw¹
za udzia³ w spisku na ustrój i ca³oæ Rzeczypospolitej. Zwolniony bez wyroku s¹dowego. Do
wybuchu II wojny wiatowej by³ wójtem gminy Mir (pow. Niewie¿). W 1939 r. aresztowany
przez NKWD i wywieziony w g³¹b ZSRR. Genadiusz Szymanowski (18811981), dzia³acz prawos³awny w II RP. Pose³ na Sejm (19301935) z listy Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem.
Aresztowany przez NKWD w 1939 r. i wywieziony w g³¹b ZSRR.
38 IPMS, Notatka A. Serafiñskiego w sprawie p. Szymanowskiego z 29 marca 1942 r.,
sygn. A.9.V/44.
39 G. Szymanowski, Dwanacie lat  wspomnienia z lat 19271939, Toruñ 1998, s. 120.
40 IPMS, Notatka T. Jankowskiego do MSZ, brak daty, sygn. A.11.851/c/1.
41 J. Turonek, Kwestia bia³oruska w polityce..., s. 147148.
42 IPMS, Notatka T. Jankowskiego do MSZ, brak daty, sygn. A.11.851/c/1.
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amnestii z 12 sierpnia 1941 r. Z olbrzymim zapa³em zaanga¿owa³ siê
w opiekê duszpastersk¹ nad obywatelami polskimi wyznania prawos³awnego
w ZSRR. Po wydostaniu siê ze Zwi¹zku Radzieckiego w 1942 r. zosta³ pierwszym proboszczem prawos³awnym w polskich obozach w Iranie. Zdoby³
ogromne zaufanie i by³ niezaprzeczalnym autorytetem wród uchodców.
Ks. Bo¿erianow da³ siê poznaæ jako bardzo lojalny obywatel polski. Ze wzglêdu na swoje polonofilskie pogl¹dy sta³ siê obiektem zainteresowania niektórych polityków polskich. W 1942 r. kontakt z Bo¿erianowym nawi¹za³ Franciszek Wilk, cz³onek Rady Narodowej. Mo¿na przyj¹æ, i¿ za jego namow¹
Bo¿erianow powo³a³ w Teheranie tzw. Komitet Bia³oruski. Mimo ¿e Bo¿erianow nigdy wczeniej nie uczestniczy³ w ruchu bia³oruskim, nadawa³ siê na
przywódcê polskich Bia³orusinów, którzy przewa¿ali wród prawos³awnych
uchodców. 23 wrzenia 1942 r. Komitet Bia³oruski wyda³ swój pierwszy
memoria³ do premiera i Naczelnego Wodza gen. W. Sikorskiego, który zawiera³, oprócz wyrazów wdziêcznoci za pomoc w wydostaniu siê z ziemi nieludzkiej, pragnienie Bia³orusinów do pozostania w sk³adzie pañstwa polskiego. Uznano granicê rysk¹. W memoriale podkrelano: Celem naszym
jest nie Rosja, nie Niemcy, lecz Polska. Do Polski chcemy nale¿eæ. Rz¹d
Polski jest naszym Rz¹dem. 25 marca 1943 r. Komitet wystosowa³ memoria³
do prezydenta Stanów Zjednoczonych. W dokumencie tym w imieniu wszystkich Bia³orusinów, w tym znajduj¹cych siê w ZSRR, apelowano, by USA
wstawi³y siê za narodem bia³oruskim przy stole pokojowym i obroni³y przed
zaborczoci¹ Rosji oraz umo¿liwi³y pozostanie kresów pó³nocno-wschodnich
w sk³adzie Polski, która jako jedyna jest w stanie zapewniæ Bia³orusinom
swobodny wszechstronny rozwój. Zas³uguje na uwagê fakt, ¿e memoria³ opatrzony by³ obszernym wstêpem opisuj¹cym w skrócie dzieje ziem bia³oruskich i jej narodu ze szczególnym podkreleniem wiêzi polsko-bia³oruskich.
Wiosn¹ 1943 r. ks. Bo¿erianow wraz z wiêkszoci¹ swych wiernych przeniós³
siê do Afryki Wschodniej (obóz Tangeru), nie zaprzesta³ jednak dzia³alnoci
politycznej. W lipcu 1943 r. Komitet Bia³oruski wys³a³ deklaracjê do premiera S. Miko³ajczyka, w której czytamy m.in.: Bia³orusini, obywatele
polscy zamieszkali w Afryce Wschodniej i Indiach, zwracaj¹ siê do Pana
Premiera z gor¹c¹ prob¹ na zezwolenie nam, bymy mieli swego bia³oruskiego przedstawiciela w Radzie Narodowej w Londynie. Prosimy o to bardzo, szczególnie teraz, kiedy obcy imperializm d¹¿y do oderwania nas od
Polski43.
MSZ rozes³a³o treæ deklaracji bia³oruskich do swoich placówek dyplomatycznych z sugesti¹, ¿e mog¹ byæ wykorzystane w rozmowach dyplomatycznych, w tym w poufnych, lecz nie nale¿a³o ich publikowaæ ze wzglêdu na
43 IPMS, Pismo Komitetu Bia³oruskiego do premiera S. Miko³ajczyka, lipiec 1943 r., sygn.
A.11.851/1; J. Grzybowski, Bia³orusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w latach
19181945, Warszawa 2007, s. 376.
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konsekwencje, jakie by mog³y groziæ Bia³orusinom, obywatelom polskim na
terenie ZSRR44. Wiadomo, i¿ deklaracje bia³oruskie zosta³y przekazane
w t³umaczeniu na jêzyk angielski przedstawicielom brytyjskich elit politycznych, w tym Deanowi Chichesterowi, cz³onkowi komitetu wykonawczego
Union Leage of Nations45. Na skutek braku oficjalnych propozycji Bo¿erianow poczu³ siê niedoceniony. Zawód pog³êbia³a napiêta sytuacja religijna
w polskich obozach cywilnych w Iranie, a nastêpnie w Afryce Wschodniej,
gdzie mia³y miejsce przejawy wrogoci na tle ró¿nic wyznaniowych. W odleg³ych obozach dla cywilów w Kenii i Tanzanii wiêkszoæ katolicka nie zawsze
akceptowa³a mniejszoæ prawos³awn¹. Najpewniej pod wp³ywem tych zajæ
religijnych dosz³o do przewartociowania stosunku Bo¿erianowa do sprawy
polskiej. W 1943 r. ks. Bo¿erianowa oskar¿ono o prowadzenie dzia³alnoci
antypañstwowej oraz nadu¿ycia finansowe, w wyniku czego znalaz³ siê
w areszcie domowym. Zarzuty postawiono równie¿ Ludmile Szewczuk, pracowniczce poczty polowej wyznania prawos³awnego46. Zrozpaczony pop
w 1945 r. w osiedlu Arusha (Tanzania) wyda³ na w³asny koszt broszurê pt.
Moja odpowied ludziom ma³ym, gdzie  jak zaznaczy³  usi³owa³ daæ
wyraz prawdzie, która bêdzie dostateczn¹ odpowiedzi¹ dla oszczerców, którzy nawet tutaj w Afryce kontynuuj¹ swoj¹ prowokacjê47. W ostatecznym
rozrachunku Bo¿erianow postanowi³ zerwaæ z rz¹dem emigracyjnym i od
1944 r. zacz¹³ szukaæ kontaktów z PKWN, aby wróciæ do Polski. Zdaniem
konsula RP w Nairobi by³ to przyk³ad tego, jak mo¿na zmarnowaæ cenn¹
pracê. Kierownik polskiej placówki dyplomatycznej w Nairobi obarcza³ win¹
za to szowinistycznie nastawione duchowieñstwo katolickie w obozach dla
uchodców48.
Z pocz¹tkiem 1944 r. sprawa odpowiedniej deklaracji ludnoci kresowej
nabiera³a realnego sensu. Wymaga³a tego b³yskawicznie rozwijaj¹ca siê sytuacja na froncie wschodnim. W styczniu 1944 r. rz¹d RP wyda³ odezwê
o wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie wschodnie II RP; odezwa zosta³a
odrzucona przez stronê radzieck¹. 11 stycznia 1944 r. rz¹d radziecki po raz
kolejny potwierdzi³, ¿e jego stanowisko w kwestii przynale¿noci pañstwowej
tzw. Zachodniej Bia³orusi i Zachodniej Ukrainy nie uleg³o zmianie. Kwestia
granicy wschodniej II RP wysunê³a siê wówczas na czo³o polityki bie¿¹cej.
W akcjê na rzecz wydania deklaracji w³¹czy³a siê Delegatura Rz¹du RP na
Kraj, która negocjowa³a wtedy z dzia³aczami bia³oruskimi w Warszawie
i Wilnie. Wobec faktu, ¿e pertraktacje z PBN utknê³y na martwym punkcie,
zdecydowano stworzyæ fikcjê w postaci komitetu bia³oruskiego zdolnego do
wydania wspomnianej deklaracji. 20 czerwca 1944 r. w Warszawie ukrywaj¹cy
44

IPMS, Pismo MSZ do Ambasady RP przy Watykanie z 12 listopada 1942 r., A.44.122/29.
IPMS, Sprawozdanie z pobytu w Chichester z 25 stycznia 1944 r., sygn. A.9.V/16.
46 M. Bo¿erianow, Moja odpowied ludziom ma³ym, Arusha 1945, s. 13, 1619.
47 Ibidem, s. 20.
48 Wiêcej patrz: J. Grzybowski, Bia³orusini w polskich regularnych formacjach..., s. 381384.
45
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siê pod pseudonimem Bzura anonimowy dzia³acz bia³oruski49 w imieniu
Bia³oruskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego jako jedynej niezale¿nej reprezentacji narodu bia³oruskiego wystosowa³ deklaracjê do Delegata Rz¹du. Dawa³a ona wyraz oburzeniu wobec agresji ZSRR i III Rzeszy na
Polskê, ¿¹da³a ponownego scalenia ziem niegdy wchodz¹cych w sk³ad Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego (sprzed 1772 r.) w granicach wspólnej Rzeczypospolitej. Dokument koñczy³ siê s³owami: powo³uj¹c siê na og³oszon¹ przez
Jego Ekscelencjê Prezydenta USA Kartê Atlantyck¹ domagamy siê pomocy
w sprawie wyzwolenia Kraju naszego spod okupacji zaborców i wyra¿amy
gotowoæ, wzorem naszych przodków, do niesienia ofiar mienia i krwi na
rzecz odzyskania i utrwalenia niepodleg³oci Rzeczypospolitej. Anonimowy
autor twierdzi³, ¿e omawiany dokument jest jedynym dokumentem samorzutnie powsta³ym w spo³eczeñstwie bia³oruskim od 1939 r., bêd¹cym rezultatem wolnej wymiany myli. Podkrela³ równie¿, ¿e deklaracja mo¿e okazaæ
siê przydatna dla rz¹du RP na uchodstwie w akcji zwalczania nieuzasadnionych pretensji terytorialnych ZSRR w stosunku do ziem dawnego Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego50.
Warto nadmieniæ, ¿e wokó³ wiarygodnoci tego dokumentu toczy siê dyskusja. J. Turonek podwa¿a wiarygodnoæ istnienia BZND, w imieniu którego
wystêpuje Bzura. Wed³ug niego nie ulega w¹tpliwoci, ¿e mamy do czynienia z falsyfikatem, który powsta³ za spraw¹ dzia³aczy polskich na potrzeby
bie¿¹cej polityki miêdzynarodowej. Natomiast H. Piskunowicz sugeruje, ¿e
by³a to ostatnia inicjatywa, z któr¹ wysz³a bia³oruska grupa niepodleg³ociowa. Jedno jest pewne, nie mog³a w sposób zasadniczy wp³yn¹æ na przebieg
sytuacji politycznej. Jak trafnie podkrela H. Piskunowicz, memoria³ ten nie
by³ przedmiotem gruntownej analizy i oceny ze wzglêdu na skomplikowan¹
sytuacjê polityczn¹51.
Koñcz¹c przegl¹d polsko-bia³oruskich prób porozumienia, nale¿y wspomnieæ, ¿e podobne dzia³ania mia³y miejsce równie¿ w latach powojennych na
emigracji, lecz one tak¿e nie dosz³y do skutku52.
SUMMARY
World War II witnessed several attempts at reaching a mutual understanding
between Poland and Belarus. Under the German occupation, such efforts were made
by members of the Polish underground and activists of the Belarusian Nationalist
49 Istniej¹ przes³anki, by przypuszczaæ, ¿e to by³ Wasyl £ukaszyk, dyrektor szko³y bia³oruskiej
w Warszawie, gdy¿ wczeniej mieszka³ on nad rzek¹ Bzur¹. Brak jednak jakichkolwiek wiarygodnych dowodów wskazuj¹cych na to, ¿e omawiana deklaracja wysz³a spod pióra £ukaszyka.
50 AAN, List Bzury do Pe³nomocnika Rz¹du RP w Kraju, 20 czerwca 1944 r., sygn.
202-II-71, k. 131.
51 H. Piskunowicz, op. cit., s. 6263.
52 Zob. J. Grzybowski, Stosunki polsko-bia³oruskie na emigracji w latach 19451950, Studia Interkulturowe Europy rodkowo-Wschodniej 2007, t. 1, s. 3547.
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Party. Between 1940 and 1944, several meetings were arranged in Minsk, Vilnius
and Warsaw. The Belarusians pushed for Polands support in the international arena, hoping to establish contacts with the Western Allies through Polands involvement. The Polish underground was keen on soliciting the Belarusian activists support
in the struggle against the German invader as well as their declaration of loyalty
towards Poland and its rights to the north-eastern territories of the Second Polish
Republic. Some Belarusians living abroad were eager to work with the Polish government-in-exile. The authorities in exile considered the option of recruiting members of the Belarusian minority for the National Council. Although Polish-Belarusian
talks held during the war both in Poland and abroad did not bring the anticipated
results, they paved the way to negotiations between Polish and Belarusian immigrants in the West after the war.
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¯YCIE CODZIENNE JUNAKÓW W BRYGADACH
POWSZECHNEJ ORGANIZACJI S£U¯BA POLSCE
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OLSZTYÑSKIEGO
Podstawowym celem powo³ania Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce
(PO SP) by³a kontrola nad m³odzie¿¹1. W³adza postanowi³a entuzjazm
1

Na temat S³u¿by Polsce ukaza³y siê trzy prace: J. Hellwig, Powszechna Organizacja
S³u¿ba Polsce, Warszawa 1977; K. Lesiakowski, Powszechna Organizacja S³u¿ba Polsce
(19481955). Powstanie, dzia³alnoæ, likwidacja, t. 12, £ód 2008; L. S. Szuba, Powszechna
Organizacja S³u¿ba Polsce jako narzêdzie pracy i indoktrynacji m³odzie¿y w latach 19481955,
Lublin 2006. Poza tym organizacji tej powiêcono kilka artyku³ów: K. Lesiakowski, Laicyzacja
m³odzie¿y w hufcach i brygadach Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce (19481953), Dzieje
Najnowsze 2006, nr 2, s. 5580; idem, Werbunek m³odzie¿y do brygad Powszechnej Organizacji
S³u¿ba Polsce (19481955), Dzieje Najnowsze 2004, nr 2, s. 155174; idem, Powstanie Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce w 1948 r.: z polityki stalinowskiej wobec m³odzie¿y polskiej, Przegl¹d Nauk Historycznych 2002, Nr 1, s. 123144; idem, Zajcia uliczne z udzia³em
junaków S³u¿by Polsce w Szczecinie 1 sierpnia 1948 r., Teki Archiwalne 2000, t. 5,
s. 197206; P. Pityñski, Nastroje junaków w brygadach Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce
na Dolnym l¹sku w latach 19481955, l¹ski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1997, nr 3/4,
s. 395402; C. P³aza, Formowanie Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce na terenie województwa rzeszowskiego, Rocznik Przemyski 1990, t. 27, s. 183198; L. Szuba, Dzia³alnoæ
Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce w latach 19481956, w: Niezale¿ny Ruch M³odzie¿owy
w Polsce po drugiej wojnie wiatowej (19452001), pod red. R. Sudzyñskiego, Toruñ 2005, s. 1135;
idem, Pierwsze lata dzia³alnoci Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce, Czasy Nowo¿ytne
2003, t. 14, s. 177203. Przed 1989 r. ukaza³y siê ponadto: K. Dani³, Powszechna Organizacja
S³u¿ba Polsce 19481955, Wojskowy Przegl¹d Historyczny 1984, R. 29, nr 1, s. 81111;
J. Michnowska, Powstanie i dzia³alnoæ Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce na Dolnym
l¹sku w latach 19481955, Rozprawy Naukowe AWF 1981, nr 16, s. 51154; J. mia³owski,
Pocz¹tki ³ódzkiej Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce, Rocznik £ódzki, t. 30, 1981, s. 2741.
Problematyce dzia³alnoci PO SP w województwie olsztyñskim powiêcono jak dot¹d zaledwie
jeden tekst, który tak¿e ukaza³ siê przed 1989 r. w dwóch ró¿nych publikacjach wydanych
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i naiwnoæ m³odych ludzi wykorzystaæ do realizacji planów g³ównie ideologicznych2.
Rzesze m³odzie¿y mia³y zast¹piæ braki si³y roboczej w ekstensywnie rozwijaj¹cej siê gospodarce. Odbudowa zniszczonego kraju oraz forsowna industrializacja potrzebowa³y robotników. Rz¹dz¹cy, kieruj¹c m³odzie¿ do pracy
przy najwiêkszych inwestycjach w kraju, osi¹gali dwa zasadnicze cele.
Pierwszym by³o zdobycie niemal darmowego robotnika (pañstwo ponosi³o
niewysokie koszty utrzymania), drugim za indoktrynacja ideologiczna.
Praca mia³a byæ form¹ wychowania spo³eczeñstwa komunistycznego. Mia³
to byæ cz³owiek cile zwi¹zany z kolektywem. Jednostka i jej cele, indywidualizm, zosta³y podporz¹dkowane grupie, spo³ecznoci kontrolowanej
przez pañstwo.
Po uchwaleniu ustawy z 25 II 1948 r. o powszechnym obowi¹zku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego m³odzie¿y oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu3, praca
m³odych Polaków nie by³a dobrowolna. Przesta³a byæ spraw¹ ich w³asnej
woli, wynikaæ z poczucia odpowiedzialnoci za zniszczony wojn¹ kraj. Sta³a
siê obowi¹zkiem m³odzie¿y w wieku 1621 lat4. Form¹ przymusu administracyjnego pañstwa wobec m³odych obywateli. Uchylanie siê od tego obowi¹zku by³o karane. Zgodnie z ustaw¹ z 25 II 1948 r. m³odzie¿ by³a zobowi¹zana do odbycia tzw. prac okresowych. Form¹ organizacyjn¹ by³y brygady, do
których wcielano junaków na d³u¿szy czas z dala od domów. Jednostki zorganizowano na wzór wojskowy. W latach 19481953 nabór prowadzono pod
przymusem. Od 1954 r. w wiêkszoci powo³ywano do brygad ochotników.
W okresie swej dzia³alnoci PO SP organizowa³a najczêciej brygady
inwestycyjne (operacyjne). Praca okresowa w tych jednostkach odbywa³a siê
w kolejnych turnusach, które trwa³y na ogó³ 2 miesi¹ce. W ci¹gu roku organizowano 3 turnusy. Najczêciej pierwszy odbywa³ siê w maju i czerwcu,
z okazji okr¹g³ych rocznic utworzenia ZMP, zob.: G. Okoñski, Powszechna Organizacja S³u¿ba
Polsce na Warmii i Mazurach, w: Ruch m³odzie¿owy na Warmii i Mazurach 19451957. Materia³y na sesjê. Kikity 12 grudnia 1978, Olsztyn 1978, b.p.; idem, Powszechna Organizacja
S³u¿ba Polsce na Warmii i Mazurach, w: Z kart ruchu m³odzie¿owego na Warmii i Mazurach.
Materia³ wydany z okazji 40-lecia ZMP. Wojewódzka Komisja Historyczna Zarz¹du Wojewódzkiego ZSMP, Olsztyn 1988, s. 8495.
2 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), zespó³: Komitet Centralny PZPR, sygn. 237/V-327,
k. 8, Za³o¿enia Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce.
3 Zob. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1948, nr 12, poz. 90.
4 Zwolnieni od obowi¹zku byli: niezdolni do pracy fizycznej, kobiety zamê¿ne lub ciê¿arne,
karmi¹ce matki, pe³ni¹cy s³u¿bê wojskow¹ i ci, którzy j¹ odbyli, jedyni ¿ywiciele rodzin, ch³opi
utrzymuj¹cy siê z prowadzenia gospodarstwa rolnego, których nie mogli zast¹piæ inni cz³onkowie rodziny, duchowni wyznañ uznanych przez pañstwo. Zwolnieni czêciowo lub ca³kowicie byli
tak¿e funkcjonariusze pañstwowi i samorz¹dowi, pracownicy zak³adów pañstwowych, samorz¹dowych, nauczyciele, niektórzy cz³onkowie aparatu ZMP, uczniowie szkó³ SPP. Patrz: ibidem,
art. 33 i 34; J. Iwaniak, Parê uwag o wcielaniu m³odzie¿y do brygad operacyjnych SP, Poradnik Pracownika SP 1949, nr 4, s. 7778.
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drugi  w lipcu i sierpniu, trzeci  we wrzeniu i padzierniku. Z czasem
zaczêto organizowaæ tak¿e brygady zimowe, ochotnicze, piêcioipó³miesiêczne,
roczne (szkolenia zawodowego), kompanie rolne (póniej nazwane brygadami), nadkontyngentowe5.
Problem brygad w województwie olsztyñskim nale¿y rozpatrywaæ w dwojaki sposób. Po pierwsze, kadra mia³a za zadanie powo³aæ odpowiedni¹ liczbê
m³odzie¿y do pracy w brygadach poza województwem. By³o to wiêc zadanie
werbunkowe. Po drugie, na terenie województwa pracowa³y brygady inwestycyjne oraz kompanie i brygady rolne. Junacy pracuj¹cy w nich byli werbowani w innych województwach przez miejscowe komendy SP. By³o to wiêc
zadanie polegaj¹ce na nadzorowaniu.
Utworzono stosunkowo niewiele brygad inwestycyjnych ze wzglêdu na
specyfikê gospodarcz¹ tych ziem. Komendzie Wojewódzkiej PO SP w Olsztynie bezporednio podlega³y brygady inwestycyjne zorganizowane w 1949
i 1952 r. W 1949 r. pracowa³y dwie o numerach: 38 i 396. Trzy lata póniej
sformowano cztery brygady oznaczone numerami: 4, 33, 34 i 467. Poza tym
utworzono brygady w 1951, 1953 i 1954 r., które podporz¹dkowano Komendzie Zgrupowania Brygad (KZB) w Gdañsku. W 1951 r. zorganizowano dwie
brygady  nr 33 i 348. Dwa lata póniej  szeæ, o numerach: 3, 4, 33, 34, 46
i 919. Natomiast w 1954 r. sformowano tylko dwie brygady: nr 3 i 410.
W maju 1954 r., zgodnie z rozkazem nr 0742/54 Komendy Zgrupowania
Brygad w Gdañsku, utworzono Oddzia³ B (brygad) z siedzib¹ w Komendzie Wojewódzkiej PO SP w Olsztynie11. Zajmowa³ siê on przede wszystkim
nadzorowaniem prac brygad rolnych stacjonuj¹cych na terenie województwa
5

Zob. L. Szuba, Pierwsze lata dzia³alnoci..., s. 184188.
Brygada 38. stacjonowa³a w D³ugo³êce. Junacy wykonywali prace melioracyjne. Brygada
39. stacjonowa³a w Rucianem. Junacy pomagali w budowie fabryki p³yt pilniowych i odbudowie tartaku, zob. Archiwum Pañstwowe w Olsztynie [dalej APO], zespó³: Komenda Wojewódzka
Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce [dalej KW PO SP], 472/105, k. 10 i 28, Meldunek
Komendanta Wojewódzkiego PO SP w Olsztynie do Komendy G³ównej 1949 r. (bez daty
dziennej).
7 Brygada 4. stacjonowa³a w Ornecie. Junacy wykonywali prace budowlane. Brygada 33.
stacjonowa³a w Józefowie. Junaków zatrudniono przy eksploatacji torfu. Brygada 34. stacjonowa³a w Ruciance. Junacy tej brygady tak¿e pozyskiwali torf. Brygada 46. stacjonowa³a
w Braniewie. Junaków zatrudniono do prac ziemnych i torowych, zob. AAN, zespó³: Komenda
G³ówna Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce [dalej KG PO SP], 182/27, k. 219 i 223,
Rozkaz Nr 047/K. G³. z dn. 20 III 1952 r.
8 AAN, KG PO SP, 182/22, k. 2930, Rozkaz Nr 032/Sztab z dn. 4 VII 1951 r.; APO,
KW PO SP, 472/70, k. nlb, Zarz¹dzenie Komendanta G³ównego PO SP z dn. 16 VII 1951 r.
9 Brygada 3. stacjonowa³a w Budwitach. Junacy zajmowali siê pozyskiwaniem torfu. Brygadê 4. przeniesiono do Biedkowa. Junacy tej brygady tak¿e pozyskiwali torf. Miejsce postoju
i praca brygad 33. 34. i 46. nie zmieni³y siê. Brygada 91. stacjonowa³a w ¯eglinach. Junaków
zatrudniono przy regulacji rzeki Guber, zob. APO, KW PO SP 472/92, k. 12-13, Rozkaz
Komendanta Wojewódzkiego Nr 09 z dn. 1 IV 1953 r.
10 AAN, KG PO SP, 182/6, k. 216, Rozkaz Nr 10 z dn. 30 III 1954 r.
11 APO, KW PO SP, 472/204, k. 6061, Pismo Komendy Zgrupowania Brygad w Gdañsku do Szefa Oddzia³u B KW PO SP Olsztyn z dn. 22 V 1954 r.
6
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olsztyñskiego12. Rozwi¹zanie nie trwa³o d³ugo. 13 X 1954 r. Komendant
G³ówny wyda³ rozkaz, zgodnie z którym z koñcem 1954 r. zlikwidowano
Komendy Zgrupowania Brygad (w tym równie¿ w Gdañsku). Od 1 I 1955 r.
Oddzia³ Brygad przy Komendzie Wojewódzkiej w Olsztynie podporz¹dkowano bezporednio Komendzie G³ównej13.
Brygady inwestycyjne stacjonuj¹ce na terenie województwa olsztyñskiego nie by³y jednostkami licznymi. W 1949 r. brygady 38. i 39. liczy³y niewiele
ponad 600 junaków ka¿da14. W 1952 r. jedynie 4. brygada stacjonuj¹ca
w Biedkowie liczy³a ponad 600 m³odych cz³onków SP. Stan osobowy pozosta³ych wynosi³ po 470 junaków15. W 1953 r. i 1954 r. brygady liczy³y po
300 osób16.
Rolniczy charakter gospodarki w po³¹czeniu z du¿ym area³em ziemi,
której w³acicielem by³ skarb pañstwa17, sprawi³, ¿e przez ca³y okres dzia³alnoci PO SP (poza rokiem 1949) organizowano na terenie województwa
olsztyñskiego oddzia³y m³odzie¿y zatrudnione najpierw w Pañstwowych Nieruchomociach Ziemskich, a póniej w PGR-ach. W latach 19481951 oddzia³y te nazywano kompaniami  w zale¿noci od wykonywanych prac by³y
okrelane ¿niwnymi lub wykopkowymi. Od 1952 r. zaczêto organizowaæ brygady rolne. Pracowa³y one przez trzy turnusy w ci¹gu roku (od maja do
padziernika). Nazwa utrzyma³a siê a¿ do rozwi¹zania S³u¿by Polsce. Co
roku pracowa³o ich w województwie od szeciu do trzydziestu18.
12 W 1954 r. utworzono jedynie dwie brygady inwestycyjne, a w 1955 r. nie zorganizowano
na tym terenie ju¿ ¿adnej, zob. ibidem.
13 APO, KW PO SP, 472/87, k. 1821, Rozkaz Komendanta G³ównego Nr 038/K. G³.
z dn. 13 X 1954 r. Rozkaz poleca³ tak¿e powo³anie specjalnych komisji, które mia³y zaj¹æ siê
rozmieszczeniem kadry likwidowanych KZB. Czêæ trafi³a do oddzia³ów brygad, czêæ do instytucji poza SP.
14 AAN, KG PO SP, 182/482, k. 33, Zestawienie statystyczne junaków 38. brygady
wed³ug stanu na dzieñ 2 VII 1949 r.; ibidem, k. 36, Zestawienie statystyczne junaków 39.
brygady wed³ug stanu na dzieñ 2 VII 1949 r.
15 AAN, KG PO SP, 182/27, k. 219 i 223, Rozkaz Nr 047/K. G³. z dn. 20 III 1952 r.
16 APO, KW PO SP 472/92, k. 12-13, Rozkaz Komendanta Wojewódzkiego Nr 09 z dn.
1 IV 1953 r.; AAN, KG PO SP, 182/6, k. 216, Rozkaz Nr 10 z dn. 30 III 1954 r.
17 Udzia³ gospodarstw pañstwowych podleg³ych ministerstwu rolnictwa w ogólnej powierzchni u¿ytków rolnych w województwie olsztyñskim w 1949 r. wynosi³ 21,1%, a w 1955 r.
 25,8%, zob.: R. Hryciuk, Gospodarka województwa olsztyñskiego w latach 19451984, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1985, nr 34, s. 380382, 390; B. Wilamowski, Rolnictwo
Polski pó³nocno-wschodniej, Warszawa 1969, s. 67.
18 Najwiêksza liczba junaków zatrudnionych w brygadach rolnych przypad³a na lata
19521953. W roku 1952 w trzech kolejnych turnusach na terenie województwa olsztyñskiego
pracowa³o po oko³o 3200 junaków i junaczek. Rok póniej liczba ta wzros³a do oko³o 3600, zob.
APO, KW PO SP, 472/904, k. 17, Wykaz dyslokacji ma³ych brygad (kompanii) rolnych
w I turnusie 1952 r. na terenie woj. olsztyñskiego z dn. 22 IV 1952 r.; APO, KW PO SP, 427/93,
k. 90, Wykaz dyslokacji brygad rolnych na terenie woj. olsztyñskiego z dn. 30 IV 1952 r.;
ibidem, k. 169-170, Wykaz dyslokacji brygad rolnych w II turnusie 1952 r. na terenie województwa olsztyñskiego (Za³¹cznik nr 1 do Rozkazu Komendanta Wojewódzkiego Nr 0433 z dn. 13 VI
1952); AAN, KG PO SP, 182/28, k. 288, Rozdzielnik na wcielenie junaków na III turnus 1952 r.;
APO, KW PO SP, 472/203, k. 36, Raporty stanu z brygad rolnych na dzieñ 14 V 1953 r.
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Warto przyjrzeæ siê ¿yciu codziennemu, by zrozumieæ postawê m³odzie¿y
wobec tej organizacji, a tak¿e w³adz, z którymi PO SP by³a uto¿samiana.
Okrelenie ¿ycie codzienne definiowane jest w ró¿noraki sposób19. W tekcie tym sprowadza siê do próby opisu egzystencji, bytowania i dzia³ania
m³odzie¿y w warunkach skoszarowanych, z dala od domów rodzinnych. Analizie poddano wiêc rozk³ad dnia, sposoby spêdzania wolnego czasu, wypadki,
którym ulegali junacy, oraz choroby, na które zapadali, a tak¿e warunki
bytowe, na które wp³yw mia³y: miejsce zakwaterowania, stan sanitarny oraz
wy¿ywienie i umundurowanie.
Rozk³ad dnia. Codziennoæ
Czynnoci wstêpne. Po przybyciu m³odzie¿y na miejsce stacjonowania
brygad, organizowano uroczystoæ powitaln¹, w której uczestniczyli przedstawiciele powiatowych w³adz PZPR i ZMP, Komendy Wojewódzkiej PO SP
oraz przedstawiciele inwestora, na rzecz którego brygada mia³a pracowaæ.
Potem odbywa³a siê k¹piel i badania lekarskie. Niezdolnych do pracy fizycznej kierowano przed okrêgowe komisje lekarskie, które decydowa³y o ewentualnym zwolnieniu ze wzglêdów zdrowotnych20.
Pierwszego dnia m³odzi ludzie odbierali mundury SP i byli kwaterowani najczêciej w namiotach21. Ubrania cywilne magazynowano w workach
w pomieszczeniach specjalnie na ten cel przeznaczonych22. Do pracy kierowano dnia nastêpnego.
Rozk³ad dnia. Codzienne ¿ycie w brygadach S³u¿by Polsce by³o podporz¹dkowane rozk³adowi dnia. By³ on dok³adnie zaplanowany przez Komendê G³ówn¹ SP i cile przestrzegany przez poszczególne oddzia³y. Dostrzec
w nim mo¿na wiele podobieñstw do oddzia³ów wojskowych. Analogia nie by³a
oczywicie przypadkowa. PO SP w pierwszych latach by³a podporz¹dkowana wojsku. Same brygady by³y pomylane jako forma pracy i szkolenia m³odzie¿y w warunkach skoszarowanych z dala od domu, w których obowi¹zywa³a cis³a dyscyplina.
Dzieñ zaczyna³ siê od pobudki o godzinie 500. Potem odbywa³a siê gimnastyka. Nastêpnie m³odzie¿ my³a siê i s³a³a ³ó¿ka. Czynnoci wykonywano
plutonami. Ka¿dy z nich mia³ dok³adnie okrelony czas. Gdy jeden pluton
udawa³ siê do ³ani, m³odzie¿ z innych plutonów zajmowa³a siê w tym czasie
19 Na temat ró¿nych definicji ¿ycia codziennego w badaniach historyków zob. miêdzy
innymi: M. Bogucka, ¯ycie codzienne  spory wokó³ profilu badañ i definicji, Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej 1996, nr 3, s. 247252; T. Szarota, ¯ycie codzienne w Peerelu,
propozycja badawcza, Polska 1944/1945-1989. Studia i Materia³y 1995, t. 1, s. 244245.
20 APO, KW PO SP, 472/204, k. 10, Meldunek dowódcy 33. brygady do Wydzia³u
Zdrowia KW PO SP w Olsztynie z dn. 12 V 1951 r.
21 APO, KW PO SP, 472/93, k. 143, Sprawozdanie Komendy Powiatowej PO SP Susz
z obs³u¿enia brygady rolnej nr 217 II turnusu z dn. 24 VII 1952 r.
22 APO, KW PO SP, 472/204, k. 57, Meldunek dowódcy 46. brygady do Wydzia³u
Zdrowia KW PO SP w Olsztynie z dn. 3 V 1952 r.
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uprz¹taniem w³asnych pos³añ i namiotów (sal)23. Nastêpnie zbierano siê na
apelu, podczas którego piewano Hymn SP24. W 1948 r. odbywa³a siê tak¿e
modlitwa, ale tylko dla chêtnych25.
Po niadaniu organizowano apel poranny. M³odzie¿ dowiadywa³a siê
o zadaniach produkcyjnych na dany dzieñ. Rozdawano nagrody i kary, odbierano raporty o stanie zdrowia. W odpowiedniej ksi¹¿ce odnotowywano nazwiska junaków zg³aszaj¹cych siê do lekarza26.
Nastêpnie w zwartym szyku maszerowano do pracy, która na ogó³ rozpoczyna³a siê o godz. 700. W brygadach inwestycyjnych i rolnych czas pracy
wyd³u¿ano. Wspó³zawodnictwo, zobowi¹zania produkcyjne, zagrzewanie do
bicia norm produkcyjnych sprawia³o, ¿e czêsto junacy musieli pracowaæ po
810 godzin dziennie, a nawet d³u¿ej27.
Po pracy m³odzie¿ powraca³a do obozowiska, my³a siê i plutonami udawa³a siê na obiad, po którym rozpoczyna³a siê przerwa na odpoczynek. Póniej odbywa³y siê zajêcia popo³udniowe (przysposobienie wojskowe, szkolenie
polityczno-wychowawcze i wychowanie fizyczne). Ze wzglêdu na wyd³u¿any
czas pracy szkolenie popo³udniowe by³o doæ krótkie; aby normy mog³y byæ
spe³nione, z czasem powiêcano na ten cel niedziele28.
Na zakoñczenie odczytywano w poszczególnych kompaniach rozkaz
dzienny i rozdawano listy przys³ane z domów. Nastêpnie odbywa³ siê apel
mundurowy, podczas którego podsumowywano dzieñ pracy poszczególnych
kompanii, zapoznawano z osi¹gniêciami produkcyjnymi, wymieniano nazwiska przodowników pracy, przoduj¹ce dru¿yny i plutony29.
Po apelu i kolacji odbywa³y siê zajêcia wietlicowe. Zgodnie z wytycznymi Komendy G³ównej junacy w czasie wolnym powinni tak¿e byæ poddawani
oddzia³ywaniu agitacyjno-propagandowemu30.
Dzieñ koñczy³ siê apelem wieczornym, sprawdzano stan brygady, po
czym m³odzie¿ ponownie piewa³a Hymn SP31. W 1948 r. po tym punkcie
mog³a odbyæ siê modlitwa, ale tylko dla chêtnych32. O godzinie 2200 og³a23 Zob. Tok s³u¿by w oddzia³ach SP, w: Program wyszkolenia liniowego dla wszystkich
typów hufców mêskich Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce I, II, i III stopnia S.P. na I-szy
okres 1 IX  30 XI 1948 r., Warszawa 1948, s. 41.
24 Podczas brygad organizowanych w 1948 r. piewano Rotê, gdy¿ Hymn SP powsta³
póniej.
25 Zob. Tok s³u¿by..., s. 41.
26 Ibidem.
27 L. Szuba, Pierwsze lata dzia³alnoci..., s. 184.
28 Zob. Tok s³u¿by..., s. 41.
29 Ibidem.
30 E. Vogel, Zespo³y wietlicowe w brygadach, Poradnik Pracownika SP 1949, nr 5, s. 54;
E. V.[ogel], Kierownik wietlicy organizatorem pracy wietlicowej, Poradnik Pracownika SP
1950, nr 5, s. 30; APO, KW PO SP, 472/93, k. 166, Sprawozdanie na rozpoczêcie II turnusu
brygady 221. z dn. 23 VII 1952 r.; APO, KW PO SP, 472/199, k. nlb, Odpis sprawozdania
z przeprowadzonej kontroli i udzielenia pomocy w brygadzie nr 307 Powoje z dn. 2324 X 1953 r.
31 W 1948 r. piewano Rotê.
32 Zob. Tok s³u¿by..., s. 41.
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szano capstrzyk, po którym obowi¹zywa³a bezwzglêdna cisza nocna. Nie zawsze jednak udawa³o siê j¹ utrzymaæ. Doæ czêsto w ¿eñskich kompaniach
i brygadach rolnych podchmieleni miejscowi pracownicy PGR-ów próbowali
nawi¹zywaæ bli¿sz¹ znajomoæ z junaczkami33.
Poza obowi¹zkiem pracy, m³odzi ludzie mieli tak¿e szereg dodatkowych
zajêæ. Nie mogli opuszczaæ miejsca zakwaterowania bez zezwolenia prze³o¿onych. Junacy s³u¿bowi pomagali oficerom s³u¿bowym w brygadzie, pe³nili
wartê, prowadzili ksi¹¿kê raportów. Wpisywali nazwiska junaków, którzy le
zachowywali siê lub spónili z przepustki oraz uwagi o porz¹dku w namiotach lub izbach34. W ka¿dym namiocie mianowano komendanta. Odpowiada³
on za utrzymanie czystoci i wietrzenie (podwijanie boków)35.
M³odzie¿y przebywaj¹cej w brygadach nakazywano bycie czujnym i przestrzeganie tajemnicy pañstwowej. Nie wolno by³o zdradzaæ informacji na
tematy produkcyjne tych zak³adów, w których pracowano. Zabronione by³o
rozpowszechnianie wiadomoci na temat sk³adu osobowego brygad i ich
struktury organizacyjnej. Specjalne zarz¹dzenie regulowa³o problem robienia
zdjêæ. Wszystkie aparaty fotograficzne, które znajdowa³y siê na terenie jednostki, musia³y byæ ujête w ewidencji dowództwa brygady. Na terenie zak³adu (miejsca) pracy m³odzie¿y nie wolno by³o wykonywaæ zdjêæ. Dopuszczono
pewne sytuacje, w których mo¿na by³o fotografowaæ: Pozwoliæ jedynie na
fotografowanie zesp. [o³ów-R.G.] artystycznych, przodowników pracy, wystaw, gazetek ciennych, oraz indywidualnie junaków i kadry tylko za zgod¹
i w obecnoci dowódcy lub zastêpcy d-cy brygady36. Wzbudzanie przez ówczesn¹ propagandê poczucia bycia obserwowanym przez wroga klasowego
lub imperialistycznych agentów, zjawisko swoistej szpiegomanii, wynikaj¹ce z potrzeby zwarcia szeregów w czasie zaostrzaj¹cej siê walki
w miarê postêpów komunizmu, sprawia³o, ¿e niemal wszystkie przejawy
¿ycia m³odzie¿y w brygadach i jej praca urasta³y do rangi tajemnicy pañstwowej. Warunki panuj¹ce w brygadach nie przynosi³y chluby ich organizatorom. Uznano wiêc, ¿e lepiej, aby nie by³y upubliczniane m.in. przez
fotografie.
Usilnie utrwalany przez propagandê obraz junaków entuzjastycznie nastawionych do pracy i tzw. ludowej ojczyzny nie mia³ nic wspólnego z rzeczywistoci¹ panuj¹c¹ w tych oddzia³ach. Organizacja bardzo dba³a o to, aby karygodne wydarzenia lub wybryki pozosta³y cis³¹ tajemnic¹. wiadcz¹ o tym
zarz¹dzenia i wytyczne dotycz¹ce sposobu informowania i sporz¹dzania sprawozdañ do w³adz zwierzchnich w organizacji przez jednostki terenowe.
33 APO, KW PO SP, 472/201, k. 63, Meldunek Brygady Rolnej nr 227 w Zatykach pow.
Mor¹g o wypadku w dniu 8 VII 1954 r.
34 Zob. Tok s³u¿by..., s. 42.
35 Ibidem, s. 4142.
36 APO, KW PO SP, 472/76, k. 23, Zarz¹dzenie Szefa Sztabu Komendy Wojewódzkiej PO
SP w Olsztynie Nr 010 z dn. 4 VII 1952 r. (podkrelenie w oryginale).
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Wszelkie wypadki lub zdarzenia uznane przez kadrê za grone musia³y byæ
opisywane w zaszyfrowanych meldunkach37.
Spo¿ywanie alkoholu sprzyjaj¹ce wszczynaniu k³ótni, awantur i burd
by³o czêstym zjawiskiem. Wielokrotnie do bójek dochodzi³o miêdzy junakami.
Czasami wdawali siê oni w bijatyki z miejscow¹ ludnoci¹. W sierpniu 1951 r.
trzech junaków z 61. kompanii ¿niwnej stacjonuj¹cej w miejscowoci Bogatyñ po spo¿yciu alkoholu uda³o siê do maj¹tku PGR Klucz, w którym jeden
z nich pobi³ robotnika PGR. Spraw¹ musia³a zaj¹æ siê prokuratura rejonowa
w Braniewie38. W tym samym miesi¹cu pijani junacy z 63. kompanii ¿niwnej stacjonuj¹cej w Dzikowie wywo³ali awanturê na zabawie39. Dowódca 34.
brygady inwestycyjnej donosi³: junak Czes³aw Okoñ po spo¿yciu alkoholu
awanturowa³ siê i wygadywa³ s³owa przeciwko obecnemu ustrojowi. Sprawê
tego junaka przekazano do UB w Braniewie40.
Niekiedy junacy stawali siê ofiarami napaci. Praca m³odych cz³onków
SP w niektórych maj¹tkach rolnych okazywa³a siê niebezpieczna z powodu
wrogo nastawionych pracowników. Na terenie Gminnej Spó³dzielni Rolniczej
Troksy, gdzie m³odzie¿ pomaga³a w ¿niwach, dwóch pracowników pobi³o junaka41. Czasami m³odzi ludzie z SP byli bici przez kadrê. Najwa¿niejszym
wówczas kryterium jej doboru by³a odpowiednia postawa moralno-polityczna. Oddelegowani z wojska oficerowie lub przyjmowani do pracy rezerwici
okazywali siê czêsto ludmi nieprzygotowanymi do pracy z m³odzie¿¹42. Oni
tak¿e nadu¿ywali alkoholu, co by³o szczególnie niewychowawcze. W padzierniku 1951 r. sanitariusz 111. kompanii wykopkowej wda³ siê w awanturê w gospodzie z ormowcami43. Niekiedy alkohol stawa³ siê przyczyn¹ kolizji
drogowych. Dwóch pracowników 34. brygady, bêd¹cych w stanie nietrzewym, spowodowa³o w 1952 r. grony wypadek samochodowy44.
W brygadach dochodzi³o tak¿e do kradzie¿y. Najczêciej przyw³aszczano
sobie elementy umundurowania oraz pieni¹dze. Kradzione przedmioty by³y
sprzedawane miejscowej ludnoci. W czerwcu 1953 r. szeciu junaków z 33.
37 AAN, KG PO SP, 182/2, k. 2, Rozkaz Komendy G³ównej Nr 02 z dn. 28 V 1948 r.;
AAN, KG PO SP, 182/4, k. 2036, Instrukcja Nr 3/Szt. 1949; AAN, KG PO SP, 182/15,
k. 7071, Rozkaz Nr 010/Szt. II z dn. 16 VI 1950 r.
38 APO, KW PO SP, 472/905, k. 19-20, Meldunek Komendy Wojewódzkiej PO SP
w Olsztynie z dn. 10 VIII 1951 r.
39 Ibidem, k. 22; zob. tak¿e: APO, KW PO SP, 472/70, k. 29, Pismo Komendy G³ównej
z dn. 3 IX 1951 r.
40 APO, KW PO SP, 472/199, k. 78 [nowa paginacja], Meldunek dowódcy 34. brygady do
KW PO SP Olsztyn z dn. 15 IX 1951 r.
41 Ibidem, k. 2122, Meldunek Komendy Powiatowej PO SP w Biskupcu z dn. 17 IX
1952 r.
42 APO KW PO SP, 472/201, k. 74, Meldunek junaka Zdzis³awa Jaszowskiego do KW PO
SP w Olsztynie z dn. 19 VII 1949 r.
43 APO, KW PO SP, 472/199, k. 4, Meldunek Komendy Powiatowej PO SP w Kêtrzynie
z dn. 25 X 1951 r.
44 APO, KW PO SP, 472/76, k. 17, Rozkaz Nr 017 Szefa Sztabu KW PO SP w Olsztynie
z dn. 9 VII 1952 r.
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brygady zosta³o aresztowanych za kradzie¿ mundurów i butów. Miejscowych
ch³opów, którzy kupowali kradzione rzeczy, przekazano UB w Pas³êku45.
W tej samej brygadzie w lipcu zatrzymano kolejnego junaka za kradzie¿
pieniêdzy46. W padzierniku 1954 r. aresztowany zosta³ jeszcze jeden
za kradzie¿ trzech par trzewików ¿o³nierskich innym junakom47.
Do brygad trafia³a m³odzie¿ z ró¿nych rodowisk. Stanowi³a ona przekrój
pokolenia. Obok tych, którzy czuli siê le, byli zagubieni i nie potrafili siê
odnaleæ w nowych warunkach, znajdowali siê równie¿ tacy, którzy pobyt
w brygadach traktowali jako okazjê do kradzie¿y i nielegalnego zarobku.
Z drugiej strony trudne warunki panuj¹ce w brygadach sprzyja³y takim
zachowaniom. Niekiedy kradzie¿ rzeczy lub pieniêdzy kolegi (kole¿anki) by³a
szans¹ na udan¹ ucieczkê do domu. Zdobyte rodki pozwala³y bowiem na
op³acenie podró¿y.
Rozrywki w czasie wolnym. Organizowanie czasu wolnego w brygadach przez tzw. pracê wietlicow¹ nie zawsze w skuteczny sposób odrywa³o
m³odzie¿ od w³asnych rozrywek. Zalecane gry (szachy, warcaby itp.) nie by³y
na tyle atrakcyjne, aby zniechêciæ junaków do s³ynnych wówczas zoki
i cymbergaja. Pierwsza z gier polega³a na kopaniu przedmiotu (najczêciej
nakrêtki z przywi¹zan¹ w³óczk¹) miêdzy poszczególnymi junakami. Odpada³
ten, który nie zdo³a³ odbiæ zoki do nastêpnego gracza. Kadra zabrania³a
m³odzie¿y graæ w zokê, t³umacz¹c, ¿e w trakcie zabawy gracze wzniecaj¹
kurz i niszcz¹ obuwie, które by³o w³asnoci¹ SP. Poza tym, wed³ug prze³o¿onych m³odzie¿y, gra ta nie przystawa³a junakom48.
Równie¿ cymbergaj by³ zabroniony. Przypomina³ hokeja. Rozgrywki odbywa³y siê na stolikach. Potrzebne by³y trzy monety. Dwie pe³ni³y rolê zawodników, a jedna  kr¹¿ka. Gracz uderza³ p³askim przedmiotem (grzebieniem, linijk¹) zawodnika w taki sposób, aby ten z kolei uderzy³ w kr¹¿ek.
Ten ostatni za powinien wpaæ do bramki przeciwnika. Cymbergaja
w brygadach zakazano, gdy¿ m³odzie¿ gra³a na pieni¹dze i niszczy³a przy
tym stoliki. Robiono naciêcia, maj¹ce oznaczaæ bramki. Poza tym w trakcie
zabawy uszkadzano blaty stolików. Kadra traktowa³a to jako przejaw wandalizmu (czemu trudno siê z drugiej strony dziwiæ)49. Zoka i cymbergaj by³y
najpopularniejszymi grami nie tylko w jednostkach SP, ale tak¿e w ówczesnych szko³ach50.
W sobotnie wieczory urz¹dzano w brygadach zabawy i potañcówki organizowane w wiêkszych miejscowociach, obok których oddzia³y SP stacjono45

APO, KW PO SP, 472/200, k. nlb, Meldunek dowódcy brygady 33. z dn. 27 VI 1953 r.
Ibidem, k. nlb, Meldunek dowódcy brygady 33. z dn. 21 VII 1953 r.
47 APO, KW PO SP, 472/201, k. 195196, Zestawienie wypadków nadzwyczajnych
w brygadach na terenie województwa olsztyñskiego.
48 APO, KW PO SP, 472/199, k. 7879 [nowa paginacja], Meldunek dowódcy 34. brygady
do KW PO SP Olsztyn z dn. 15 IX 1951 r.
49 APO, KW PO SP, 472/200, k. nlb, Meldunek dowódcy 33. brygady z dn. 27 VI 1953 r.
50 Zob. K. Kosiñski, O now¹ mentalnoæ. ¯ycie codzienne w szko³ach 19451956, Warszawa 2000, s. 206207.
46
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wa³y. Nie mogli uczestniczyæ w zabawach ci, na których na³o¿ono kary (np.
za niesubordynacjê, tzw. bumelanctwo czy dezercjê). Zabawy by³y okazj¹,
aby siê upiæ, co na ogó³ koñczy³o siê awanturami i bójkami51.
W wolnym czasie junacy prowadzili miêdzy sob¹ zawody sportowe. Najpopularniejsze by³y gry zespo³owe. Na ogó³ grano w pi³kê no¿n¹, szczypiorniaka, siatkówkê i dwa ognie. Rozgrywki prowadzono miêdzy reprezentacjami poszczególnych namiotów, dru¿yn, plutonów i kompanii.
Junacy, mimo frustracji i niezadowolenia, skorzy byli do dowcipnych
¿artów i psot. Pomys³owoci nie brakowa³o. Moczyli rêczniki i wk³adali je
kolegom w pos³ania. Robili kuk³y ze szmat obwijanych wokó³ szczotek i
k³adli do ³ó¿ek. Nalewali wody do butów. Chowali przed apelami elementy
mundurów (czapki, pasy, bluzy itp.). Umawiano siê czasami z junakami pe³ni¹cymi s³u¿bê, aby wzywali niektórych kolegów do stawienia siê do raportu
w dowództwie brygady52.
Gry i zabawy oraz robione sobie nawzajem dowcipy pozwala³y junakom
choæ przez chwilê zapomnieæ o sytuacji, w której siê znaleli. By³y one form¹
odreagowania, wentylem bezpieczeñstwa, dziêki któremu nie myleli oni
o trudnych warunkach, w jakich przysz³o im przebywaæ, o koniecznoci pracy
na rozkaz, o têsknocie za domem i bliskimi, od których byli oddaleni o setki
kilometrów.
Wypadki. W brygadach czêsto dochodzi³o do wypadków, którym ulegali
junacy. Zdarza³y siê w miejscu postoju jednostek oraz na stanowiskach pracy. Wiele z nich spowodowanych by³o z³ym stanem technicznym budynków,
w których kwaterowano m³odzie¿, nieodpowiednim przygotowaniem miejsc
pracy, nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczeñstwa i higieny
pracy, z³ym stanem technicznym narzêdzi. Wiêkszoæ wypadków by³a jednak
wynikiem karygodnych zaniedbañ kadry i inwestorów. Niektóre spowodowane by³y beztrosk¹ samych junaków, zmêczeniem m³odzie¿y i sta³¹ presj¹
dowództwa jednostek, d¹¿¹cego do przekraczania norm produkcyjnych.
W kompanii wykopkowej stacjonuj¹cej w PGR w Ma³ym Jagodnie nad
ranem 15 X 1951 r. wydarzy³ siê wypadek miertelny spowodowany z³ym
stanem technicznym instalacji grzewczej budynku, w którym zakwaterowano
junaczki. Jedna z nich ponios³a mieræ w wyniku zaczadzenia tlenkiem wêgla wydzielaj¹cym siê z niesprawnego pieca kaflowego, dwie trafi³y do szpitala. Sprawê przekazano prokuratorowi powiatowemu w Gi¿ycku. Zajê³y siê
ni¹ tak¿e gi¿ycka bezpieka oraz komenda powiatowa MO. Winê za spowodowanie wypadku przypisano zmar³ej, która, wed³ug ustaleñ prokuratury, mia³a zamkn¹æ szyber w piecu53.
51

APO, KW PO SP, 472/199, k. 78 [nowa paginacja], Meldunek dowódcy 34. brygady do
KW PO SP Olsztyn z dn. 15 IX 1951 r.
52 APO, KW PO SP, 472/202, k. 481482, Meldunek dowódcy 4. brygady z dn. 29 VIII
1954 r.
53 APO, KW PO SP, 472/199, k. 15, Meldunek Nr 084 o wypadku nadzwyczajnym
Komendanta Powiatowego PO SP w Gi¿ycku do Komendanta Wojewódzkiego PO SP
w Olsztynie z dn. 16 XI 1951 r.

¯ycie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji...

259

W wyniku zaniedbañ ze strony pracowników PGR dosz³o do wypadku
w 58. kompanii ¿niwnej stacjonuj¹cej w Girkowie (powiat ostródzki). 17 VIII
1951 r. junak pracuj¹cy na stercie s³omianych snopków, mimo prób skierowanych do brygadzisty o zmianê miejsca pracy, nie zosta³ przeniesiony na
inne stanowisko. Po pewnym czasie spad³ ze sterty zbo¿a na wóz drabiniasty,
doznaj¹c bardzo ciê¿kich obra¿eñ54.
W brygadzie rolnej w gminie Koz³owo (1 IX 1952 r.) wóz ze snopkiem
przejecha³ junaka55. W sierpniu 1950 r. w kompanii ¿niwnej nr 118 m³odego
cz³onka SP podczas pracy uk¹si³a ¿mija, w kompanii nr 121 w Wansajnach
junak zosta³ kopniêty przez konia56.
W 34. brygadzie inwestycyjnej 28 VIII 1951 r. dosz³o równie¿ do wypadku, za który odpowiedzialnoci nie ponosi³ junak. Mimo wyranego zakazu
dowódcy plutonu, przedstawiciel inwestora  szef zak³adowego BHP (zak³ady
przemys³u torfowego w Ruciance) nakaza³ m³odemu cz³onkowi SP pracowaæ
na pilarce tarczowej. Niesprawna maszyna obciê³a dwa palce prawej d³oni57.
Wczeniej w tej samej brygadzie m³ody cz³owiek, zmêczony ca³odziennym wysi³kiem, zasn¹³ i wypad³ z traktora. Wypadek wydarzy³ siê podczas nocnego
transportu o godzinie 300, junak porani³ sobie g³owê oraz podudzie i rêkê58.
W 46. brygadzie 12 VIII 1953 r. ch³opiec dozna³ zmia¿d¿enia palca. Pracowa³ przy wo¿eniu piasku tzw. kolebami59 . Wywracaj¹c kolebê, trzyma³ j¹
rêk¹ za krawêd. Znajduj¹cy siê w piasku kamieñ stoczy³ siê i zmia¿d¿y³
palec, przygniataj¹c go do krawêdzi60 . Bez wypadku nie oby³o siê tak¿e w
brygadzie nr 4 stacjonuj¹cej w Ornecie. Tam w wyniku kolizji drogowej samochód nale¿¹cy do brygady uderzy³ w przydro¿ne drzewo, ciê¿ko rannych zosta³o dwóch junaków61.
Wypadek miertelny wydarzy³ siê w 33. brygadzie 29 VI 1952 r. Podczas
przerwy w pracy junak Józef Gomu³ka uton¹³ podczas k¹pieli w stawie.
Samowolne oddalenie siê zakwalifikowano jako dezercjê, wiêc organizacja
PO SP nie ponios³a ¿adnej odpowiedzialnoci62.
54 APO, KW PO SP, 472/905, k. 2324, Meldunek dowódcy kompanii ¿niwnej nr 58 z dn.
1 IX 1951 r.
55 APO, KW PO SP, 472/199, k. nlb, Zestawienie wypadków nadzwyczajnych w powiecie
nidzickim z dn. 9 X 1952 r.
56 APO, KW PO SP, 472/70, k. 9, Wykaz niezakoñczonych spraw.
57 APO, KW PO SP, 472/199, k. 76-77 [nowa paginacja], Meldunek dowódcy 34. brygady
do Wydzia³u Organizacyjnego KW PO SP w Olsztynie z dn. 31 VIII 1951 r.
58 APO, KW PO SP, 472/199, k. 59 [nowa paginacja], Meldunek lekarza 34. brygady
Jana mieleckiego do Wydzia³u S³u¿by Zdrowia KW PO SP w Olsztynie z dn. 27 VIII 1951 r.
59 Koleby by³y ma³ymi wagonikami s³u¿¹cymi do przewozu piasku i ziemi. Wykorzystywane by³y podczas robót drogowych i torowych, w pracach przy niwelacji terenu itp.
60 APO, KW PO SP, 472/199, k. nlb, Meldunek o wypadku nadzwyczajnym w 46. brygadzie PO SP z dn. 13 VIII 1953 r.
61 APO, KW PO SP, 472/202, k. 481482, Meldunek dowódcy 4. brygady z dn. 29 VIII
1954 r.
62 APO, KW PO SP, 472/200, k. nlb, Meldunek o wypadku nadzwyczajnym w 33. brygadzie z dn. 30 VI 1952 r.
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W brygadach zdarza³y siê wypadki, w wyniku których m³odzie¿ doznawa³a drobniejszych obra¿eñ, z³amañ, urazów itp. Choæ junacy byli ubezpieczeni i z tytu³u wypadków otrzymywali odszkodowania, ich wysokoæ przewa¿nie nie by³a wspó³mierna do stopnia utraty zdrowia.
Choroby. Podczas przebywania w brygadach junacy zapadali na ró¿ne
choroby. Najczêciej by³y to zapalenia górnych dróg oddechowych, choroby
serca, p³onica, zatrucia pokarmowe, szkarlatyna, tyfus63. Zdarza³y siê tak¿e
przypadki zbiorowych zachorowañ. Wypadek taki mia³ miejsce w 34. brygadzie. We wrzeniu 1952 r. 15 junaków zachorowa³o na grypê. W meldunku
dowódcy do olsztyñskiej Komendy Wojewódzkiej PO SP zaznaczono, ¿e
przyczyn¹ zachorowañ by³y z³e warunki pracy przy wykopach torfu. Sytuacjê
pogorszy³y opady deszczu (wilgoæ i zimno)64.
Praca na torfowiskach by³a dla m³odych ch³opców ciê¿ka. W wielu wypadkach werbowani byli do brygad przez kadrê w sposób zupe³nie przypadkowy. Karty powo³ania, bêd¹ce jedynym skutecznym sposobem na wype³nienie tzw. rozdzielnika, wysy³ane by³y junakom, którzy nie nadawali siê do
ciê¿kiej pracy fizycznej. Podczas tylko jednego turnusu w 34. brygadzie
w 1953 r. zwolniono siedmiu junaków z powodu przepukliny65.
Wielu symulowa³o, aby dostaæ zwolnienie i odpocz¹æ; czasem by³o ono
szans¹ na opuszczenie brygady. Zastanawiaj¹ce by³y bardzo czêste przypadki
zachorowañ junaczek na wyrostek robaczkowy. W zestawieniu wypadków
zaistnia³ych w brygadach na terenie województwa olsztyñskiego za okres od
20 VI do 5 VII 1952 r. podano, a¿ 13 junaczek z brygad rolnych zachorowa³o
na zapalenie wyrostka robaczkowego (w tym 6 z brygady nr 228, 5 z brygady nr 216 i po jednej z brygad 229 i 209)66. Od 5 VII do 5 VIII 1952 r. 12
junaczek chorowa³o na zapalenie wyrostka robaczkowego (z czego 4 z brygady ¿niwnej nr 373). We wrzeniu zachorowa³o dalszych szeæ junaczek, a w
padzierniku  siedem67. Wysoka liczba dziewcz¹t choruj¹cych na tê chorobê
wydaje siê zaskakuj¹ca. Tym bardziej, ¿e na ¿adn¹ inn¹ (poza wymienion¹
wy¿ej gryp¹) wiêksza liczba junaczek lub junaków nie chorowa³a w jednym
czasie. Jest wiêc prawdopodobne, ¿e mog³a byæ to symulacja, dziêki której
rysowa³a siê szansa na powrót do domu.
63 APO, KW PO SP, 472/905, k. 6467, Zestawienie wypadków nadzwyczajnych zaistnia³ych w brygadach woj. olsztyñskiego za okres od 5 VII do 5 VIII 1951 r.; ibidem, k. 6971,
Zestawienie wypadków nadzwyczajnych zaistnia³ych w brygadach woj. olsztyñskiego w 1954 r.
64 APO, KW PO SP, 472/199, k. nlb, Meldunek dowódcy 34. brygady do Wydzia³u Sprawozdawczego KW PO SP w Olsztynie z dn. 26 IX 1952 r.
65 APO, KW PO SP, 472/206, k. 2731, Sprawozdanie sanitarno-statystyczne 34. brygady SP w Ruciance z dn. 2 X 1953 r.
66 APO, KW PO SP, 472/201, k. 6971, Meldunek Komendy Wojewódzkiej PO SP
w Olsztynie do Komendy G³ównej o wypadkach nadzwyczajnych zaistnia³ych w brygadach
w okresie od 20 VI do 5 VII 1952 r.
67 APO, KW PO SP, 472/905, k. 7476, Zestawienie wypadków nadzwyczajnych zaistnia³ych w brygadach woj. olsztyñskiego za okres od 5 IX do 20 IX 1952 r.; ibidem, k. 7880,
Zestawienie wypadków nadzwyczajnych zaistnia³ych w brygadach woj. olsztyñskiego za okres
od 5 X do 20 X 1952 r.
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Dla wielu m³odych ludzi wcielenie do brygad by³o bardzo silnym prze¿yciem. Bezmylnoæ kadry, d¹¿¹cej za wszelk¹ cenê do wykonania norm i niereaguj¹cej na pierwsze sygna³y za³amania nerwowego wystêpuj¹ce u niektórych junaków, czasami prowadzi³a do choroby psychicznej. Na terenie województwa olsztyñskiego wydarzy³ siê taki wypadek w 209. brygadzie rolnej
stacjonuj¹cej w Szajkowie. Junak z Drawska po powrocie do domu zosta³
przez miejscowego lekarza skierowany do zak³adu dla psychicznie chorych
w Kocborowie. Jak wynika³o z zeznañ kolegów wiadków, którzy przebywali
z nim w brygadzie, ch³opiec ten nie zdradza³ ¿adnych objawów choroby psychicznej. Rodzina zg³asza³a pretensje do Komendy Powiatowej SP w Drawsku, która ¿¹da³a pokrycia kosztów leczenia. Dlatego Komenda Wojewódzka
w Koszalinie przes³a³a do Komendy Olsztyñskiej pismo, w którym prosi³a
o wyci¹gniêcie konsekwencji wobec kadry brygady rolnej nr 209 w Szajkowie68.
Warunki bytowe
M³odzie¿ przybywaj¹ca do brygad w województwie olsztyñskim jedynie
sporadycznie trafia³a na dobre warunki. Szczególnie czêsto powtarza³y siê
przypadki powa¿nych zaniedbañ PGR-ów, które w nienale¿yty sposób przygotowywa³y miejsca zakwaterowania brygad69. W lipcu 1952 r. Komendant
Wojewódzki PO SP w Olsztynie skierowa³ skargê do dyrektora Okrêgowego Zarz¹du PGR w Gi¿ycku w zwi¹zku ze z³¹ opiek¹ wielu zespo³ów PGR
nad m³odzie¿¹ pracuj¹c¹ w brygadach rolnych. Komendant wskazywa³ na
brak w tych oddzia³ach bielizny pocielowej, jarzyn w kuchni, ³ani. Zaznacza³ tak¿e, ¿e dyrektorzy zespo³ów PGR nie przybywali na odprawy organizowane przez olsztyñsk¹ Komendê Wojewódzk¹, do czego jako inwestorzy
byli zobowi¹zani70. W sprawozdaniu z kontroli w kompanii ¿niwnej nr 60
w lipcu 1950 r. inspektorka Komendy Wojewódzkiej PO SP w Olsztynie
pisa³a: Na skutek ró¿nych niedoci¹gniêæ ze strony PGR junacy zbuntowali
siê i próbowali uciekaæ71.
Miejsce zakwaterowania. Bezmylnie przygotowywano miejsca obozowisk. W meldunku skierowanym do Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie
dowódca 33. brygady skar¿y³ siê: Teren obozu le pomylany (podmok³y,
gliniasty, du¿e b³oto). Namioty ustawione od siebie w bardzo ma³ych odleg³ociach72. Podobne obiekcje zg³asza³ dowódca brygady 34. stacjonuj¹cej
68 APO, KW PO SP, 472/204, k. 38, Pismo nr 0819 KW Koszalin do Szefa Wydz. S³.
Zdrowia w KW Olsztyn z dn. 22 VIII 1951 r.
69 Zob. Od pierwszych dni  ponad normê. Junacy SP pracuj¹ dobrze, ale PGR zaniedbuj¹ swe obowi¹zki, ¯ycie Olsztyñskie 1954, nr 215, z 9 IX, s. 4.
70 APO, KW PO SP, 472/206, k. 6, Skarga Komendanta Wojewódzkiego PO SP
w Olsztynie do Dyrektora Okrêgowego Zarz¹du PGR w Gi¿ycku z dn. 9 VII 1952 r.
71 APO, KW PO SP, 472/765, k. 72v, Sprawozdanie z 60. kompanii ¿niwnej z lipca 1950 r.
(bez daty dziennej).
72 APO, KW PO SP, 472/204, k. 10, Meldunek dowódcy 33. brygady do Wydzia³u Zdrowia KW PO SP w Olsztynie z dn. 12 V 1951 r.
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w Ruciance: Teren obozu podmok³y. W odleg³oci 700 metrów znajduj¹ siê
torfowiska73. Z kolei zastrze¿enia dowódcy brygady nr 46 budzi³ bezporedni odp³yw cieków do pobliskiej rzeki74.
Brakowa³o pomieszczeñ, a przede wszystkim wody. W 1950 r. przeprowadzaj¹cy inspekcjê w kompanii ¿niwnej nr 60 w Bogatyniu pracownik Komendy Wojewódzkiej PO SP w Olsztynie zanotowa³: Zakwaterowanie z³e.
Kuchnia znajduje siê za blisko namiotów. Brak do³u na mieci i odpadki.
Brak wody (przywozi siê z odleg³oci 2 km). Brak oddzielnego magazynu.
Produkty przechowywane s¹ razem w magazynie PGR75. Dowódca brygady
rolnej nr 367 stacjonuj¹cej w Zagrzewie w meldunku zaznacza³: zakwaterowanie znone, brak ciep³ej wody; rzadko przyje¿d¿a lekarz, który jeszcze
obs³uguje dwie inne brygady76.
Junacy mieszkali w namiotach dwunastoosobowych77. Czêsto by³o bardzo zimno, gdy¿ I turnus rozpoczyna³ siê w koñcu kwietnia, a ostatni koñczy³
w padzierniku. Komenda G³ówna, w wyniku skarg pisanych przez junaczki,
nakaza³a Komendantowi Wojewódzkiemu zaj¹æ siê spraw¹ dziewcz¹t, które
pi¹ przy obecnej pogodzie [maj 1952  R.G.] pod jednym kocem i marzn¹
z zimna78. W sprawozdaniu z 60. kompanii ¿niwnej skar¿ono siê olsztyñskiej Komendzie na brak koców, przecierade³, sienników i pow³oczek79.
Niekiedy m³odzie¿ umieszczano w barakach, zabudowaniach PGR i innych budynkach. Nie najlepsze warunki zorganizowano junakom z 34. brygady. Jej dowódca informowa³ o licznych skargach m³odzie¿y. Trudno siê jej
dziwiæ, gdy¿  jak meldowa³ dowódca brygady  junacy spali w dawnej
murowanej stajni, podzielonej przepierzeniami z desek80. Z kolei m³odzi ludzie
z 46. brygady byli od kwietnia 1953 r. rozmieszczeni w barakach, w których
brakowa³o szyb81.
Niedostateczne wyposa¿enie kwater by³o w brygadach zjawiskiem powszechnym. W niezliczonych meldunkach, sprawozdaniach i relacjach alar73 Ibidem, k. 13, Meldunek dowódcy 34. brygady do Wydzia³u Zdrowia KW PO SP
w Olsztynie z dn. 5 V 1952 r.
74 APO, KW PO SP, 472/75, k. 89, Meldunek o stanie sanitarnym brygady 46. i pracach
wstêpnych lekarza z dn. 27 IV 1953 r.
75 APO, KW PO SP, 472/765, k. 73v , Sprawozdanie z 60. kompanii ¿niwnej z lipca 1950 r.
(bez daty dziennej).
76 APO, KW PO SP, 472/93, k.156, Meldunek informacyjny brygady SP nr 367 z dn.
5 VIII 1952 r.
77 APO, KW PO SP, 472/105, k. 74, Pismo Nr 3663/Kwat. Komendanta Wojewódzkiego
do G³ównego Kwatermistrzostwa w KG PO SP z dn. 16 III 1949 r.
78 APO, KW PO SP, 472/93, k. 102, Pismo Komendy G³ównej do Komendanta Wojewódzkiego PO SP w sprawie z³ych warunków w 213. brygadzie z dn. 29 V 1952 r.
79 APO, KW PO SP, 472/765, k. 73v, Sprawozdanie z 60. kompanii ¿niwnej z lipca 1950 r.
(bez daty dziennej).
80 APO, KW PO SP, 472/204, k. 13, Meldunek dowódcy 34. brygady do Wydzia³u Zdrowia KW PO SP w Olsztynie z dn. 5 V 1952 r.
81 APO, KW PO SP, 472/75, k. 8-9, Meldunek o stanie sanitarnym brygady 46. i pracach
wstêpnych lekarza z dn. 27 IV 1953 r.
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mowano Komendê Wojewódzk¹ w Olsztynie o braku podstawowych mebli
i niezbêdnego sprzêtu: Do tej pory dowództwo [221. brygady  R.G.] nie
posiada oddzielnego gabinetu na swoje biuro, kancelaria mieci siê w pokoju
sypialnym kadry, tak¿e nie ma pomieszczenia dla lekarza [...] W ca³ym
domu, który zamieszkuje brygada, nie ma wiat³a elektrycznego. [...] £ó¿ka
drewniane, piêtrowe, nie ma taboretów i sto³ów, szaf w ogóle nie ma82.
Stan sanitarny i warunki higieniczne. Izby chorych w brygadach nie
by³y odpowiednio wyposa¿one, i to zarówno w sprzêty domowe, jak i sanitarne. Dowódca 33. brygady, melduj¹cy o stanie sanitarnym oddzia³u, informowa³: Wyposa¿enie izby chorych w sprzêt kwaterunkowy i sanitarny niedostateczne. Pod³ogi nie mo¿na utrzymaæ w czystoci, gdy¿ po wyjciu z baraku
sanitarnego dos³ownie tonie siê w b³ocie83. Trudna sytuacja w 1953 r.
w brygadzie nr 46: Izba chorych nie posiada sprzêtu kwaterunkowego. Kompletny brak ³ó¿ek, szaf, taboretów, biurka, krzes³a itp.84. O brakach
w sprzêcie sanitarnym meldowa³ tak¿e dowódca 34. brygady85.
Jeli dodaæ do tego nie najlepiej przygotowany personel, to obraz opieki
zdrowotnej nie przedstawia³ siê dobrze. W 34. brygadzie zatrudniono cztery
pielêgniarki, które scharakteryzowano nastêpuj¹co: pracowite i chêtne, ale
s³abe wiadomoci z dziedziny lecznictwa86. W brygadzie nr 33 zatrudniono
za trzy pielêgniarki po pó³rocznym kursie PCK87.
Problemem, z którym na co dzieñ musieli zmagaæ siê lekarze w brygadach, by³a wszawica88. W pierwszych dniach po przybyciu do oddzia³ów przeprowadzano badania stopnia zawszenia. W brygadzie nr 33 na pocz¹tku
turnusu w 1951 r. na 440 junaków wszawicê g³owow¹ stwierdzono u 45 osób,
wszawicê ³onow¹ u 6 osób, a wszawicê odzie¿ow¹ u 55 osób. rednio by³ to co
czwarty junak tej brygady89. Z kolei w 1952 r. w brygadzie nr 34 wszawicê
g³owow¹ wykryto jedynie u 12 osób90. Po miesi¹cu jednak wszawica w tej
brygadzie by³a problemem ju¿ 30 junaków91. W 46. brygadzie stacjonuj¹cej
82 APO, KW PO SP, 472/93, k. 164, Sprawozdanie na rozpoczêcie II turnusu brygady
221. z dn. 23 VII 1952 r.
83 APO, KW PO SP, 472/204, k. 10, Meldunek dowódcy 33. brygady do Wydzia³u Zdrowia KW PO SP w Olsztynie z dn. 12 V 1951 r.
84 APO, KW PO SP, 472/75, k. 89, Meldunek o stanie sanitarnym brygady 46. i pracach
wstêpnych lekarza z dn. 27 IV 1953 r.
85 APO, KW PO SP, 472/204, k. 13, Meldunek dowódcy 34. brygady do Wydzia³u Zdrowia KW PO SP w Olsztynie z dn. 5 V 1952 r.
86 Ibidem.
87 Ibidem, k. 10, Meldunek dowódcy 33. brygady do Wydzia³u Zdrowia KW PO SP
w Olsztynie z dn. 12 V 1951 r.
88 APO, KW PO SP, 472/75, k. 8-9, Meldunek o stanie sanitarnym brygady 46. i pracach
wstêpnych lekarza z dn. 27 IV 1953 r.
89 APO, KW PO SP, 472/204, k. 10, Meldunek dowódcy 33. brygady do Wydzia³u Zdrowia KW PO SP w Olsztynie z dn. 12 V 1951 r.
90 Ibidem, k. 13, Meldunek dowódcy 34. brygady do Wydzia³u Zdrowia KW PO SP
w Olsztynie z dn. 5 V 1952 r.
91 Ibidem, k. 16.
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w Ornecie wszawicê stwierdzono u 19 osób92. Swoisty rekord pobi³a ta sama
brygada rok póniej. Sporód 207 przebadanych junaków wszawicê g³owow¹
stwierdzono u 168, wszawicê odzie¿ow¹ u jednego, a wszawicê ³onow¹ u siedmiu. Zatem a¿ u 85% przebadanych93!
Junakom golono zupe³nie g³owy i posypywano je azotoksem. Stopieñ
zawszenia by³ jednak tak du¿y, ¿e zapasy tego rodka w brygadach doæ
szybko siê wyczerpywa³y. Dowódcy alarmowali Wydzia³ Zdrowia w Komendzie Wojewódzkiej PO SP w Olsztynie o pilne dostarczenie azotoksu. Nie
zawsze jednak rodek ten dociera³ do brygad94.
Warunki higieniczne panuj¹ce w brygadach ur¹ga³y wszelkim standardom. Zaniedbania wykazywa³y kontrole. Na terenie województwa olsztyñskiego NIK skontrolowa³a brygady inwestycyjne w dniach 1317 V 1952 r.
Stwierdzono, ¿e ³ó¿ka i bielizna pocielowa s¹ na ogó³ brudne, tak samo
rêczniki, obs³uga kuchenna nie posiada³a fartuchów ochronnych. Brakowa³o
personelu sanitarnego95.
W brygadach i kompaniach rolnych warunki higieniczne nie by³y lepsze.
Junakom i junaczkom trudno by³o utrzymaæ higienê osobist¹. Wielkim problemem by³o zorganizowanie ³ani i toalet. W sprawozdaniu pokontrolnym
inspektor olsztyñskiej komendy negatywnie oceni³ po³o¿enie kompanii nr 60:
Z³e s¹ warunki higieniczne. Brak umywalki dla junaków. Ubikacje niechlorowane. Brak przecierade³ i pow³oczek na zag³ówki. Do tej pory nie zrobiono
izby chorych, chocia¿ by³ ju¿ jeden chory, którego nale¿a³o umieciæ w izolatce96. Nie by³ to przypadek odosobniony. Dowódca brygady nr 221 meldowa³,
¿e ³ania, w której mia³y siê k¹paæ junaczki, znajdowa³a siê w jednostce
wojskowej w Braniewie97. Z kolei w 213. brygadzie ³ania by³a brudna
i zimna, brakowa³o szyb i owietlenia98.
W brygadzie nr 34 po kontroli w 1951 r. pisano: W dziale sanitarnym:
nie przeprowadzono dekadowego badania personelu ¿ywnociowego, brak nadzoru lekarza nad warunkami kwaterowania junaków, ogólny brud i ba³agan
w kompaniach, wypadek zawszenia 38 junaków mówi wyranie o nienale¿ytej
92 Ibidem, k. 57, Meldunek dowódcy 46. brygady do Wydzia³u Zdrowia KW PO SP
w Olsztynie z dn. 3 V 1952 r.
93 APO, KW PO SP, 472/75, k. 89, Meldunek o stanie sanitarnym brygady 46. i pracach
wstêpnych lekarza z dn. 27 IV 1953 r.
94 APO, KW PO SP, 472/204, k. 16, Meldunek dowódcy 34. brygady do Wydzia³u Zdrowia KW PO SP w Olsztynie w sprawie wszawicy z dn. 13 VI 1952 r.; zob. tak¿e: APO, KW PO
SP, 472/206, k. 23-26, Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne 34. brygady SP Rucianka
za turnus (od 28 IV do 30 IX 1953 r.) z dn. 2 X 1953 r.
95 APO, KW PO SP, 472/76, k. 15-16, Zarz¹dzenie Szefa Sztabu KW PO SP Olsztyn
z dn. 21 VI 1952 r.
96 APO, KW PO SP, 472/765, k. 73v-74, Sprawozdanie z 60. kompanii ¿niwnej z lipca
1950 r. (bez daty dziennej).
97 APO, KW PO SP, 472/93, k. 165, Sprawozdanie na rozpoczêcie II turnusu brygady
221. z dn. 23 VII 1952 r.
98 Ibidem, k. 102, Pismo Komendy G³ównej do Komendanta Wojewódzkiego PO SP
w Olsztynie w sprawie z³ych warunków w 213. brygadzie z dn. 29 V 1952 r.
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opiece sanitarnej, ubikacje junackie od d³u¿szego czasu niesprz¹tane i niechlorowane99. Wspomnianymi ubikacjami by³y drewniane ustêpy kryte dachem,
z otworami kloacznymi z przykrywkami. Znajdowa³y siê one 200 m od obozu.
Wy¿ywienie. W pierwszych latach dzia³alnoci SP m³odzi ludzie nie
narzekali na wy¿ywienie. Twierdzili nawet, ¿e otrzymywali wiêksze racje
¿ywnociowe, ni¿ potrafili zjeæ100. Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego
PO SP w Olsztynie W³adys³aw Sumis³awski, kontroluj¹cy w padzierniku
1949 r. brygadê nadkontyngentow¹ nr 51 stacjonuj¹c¹ na Górnym l¹sku,
zanotowa³: Junacy nie uskar¿aj¹ siê na brak wy¿ywienia. Iloæ kalorii, któr¹ junacy zjadaj¹ codziennie, waha siê od 4500 do 4800101. Trudnoci zwi¹zane z wy¿ywieniem zaczê³y pojawiaæ siê od 1950 r., gdy w Polsce przyst¹piono do realizacji planu 6-letniego.
Powa¿nymi problemami, obok iloci jedzenia, by³ przechowywanie ¿ywnoci oraz personel kuchenny, od którego zale¿a³ sposób przyrz¹dzania posi³ków. Przyjmowano osoby bez kwalifikacji. Pierwszy obiad w brygadzie
[nr 213  R.G.] oraz nastêpne posi³ki przygotowane przez ludzi nieodpowiednich i nieprzygotowanych, niemaj¹cych pojêcia o najelementarniejszej sztuce
kulinarnej, sprawi³ przygnêbiaj¹ce wra¿enie na junaczkach. Na przyk³ad
w pierwszym dniu surowe miêso w zupie »makaronowo-kartoflanej«, brak
wy¿ywienia na ca³kowity stan brygady, tak ¿e w pierwszym dniu, jak
w nastêpnym, 20 junaczek zosta³o bez jedzenia. Chleb z marmolad¹, innego
smaru na chleb magazyn brygady nie posiada (np. mas³a lub smalcu). Dowództwo brygady nie posiada norm wy¿ywienia, nie ma pojêcia o jad³ospisie
czy karcie kontrolnej kuchni. [...] W kuchni brak sprzêtu kuchennego niezbêdnego do nale¿ytego funkcjonowania kuchni102.
W wielu miejscach postoju brygad nie by³o po prostu warunków do tego, aby
w odpowiedni sposób zabezpieczyæ ¿ywnoæ przed zepsuciem: Wy¿ywienie s³abe
i nie zawiera nale¿nych kalorii, np. w dniu 11 bm. wy¿ywienie zawiera³o tylko
2700 kalorii, w dniu 12 bm. 3100 kalorii. Dostawa jest le zorganizowana. Miêsa
dostarczono za du¿o, a poniewa¿ nie ma odpowiedniego magazynu,
w niedzielê dano na obiad miêso niewie¿e. W pierwszym dniu junacy otrzymali
tylko chleb i mleko, i to w niedostatecznej iloci103. Natomiast w 367. brygadzie wy¿ywienie ma³o urozmaicone, dostawy miêsa 1 raz w tygodniu104.
99 APO, KW PO SP, 472/902, k. 99, Rozkaz Komendanta Wojewódzkiego PO SP
w Olsztynie Nr 020 z dn. 19 IX 1951 r.
100 Jak to by³o na dalekim l¹sku. Rozmawiamy z junakami SP powracaj¹cymi do domu
z I turnusu, ¯ycie Olsztyñskie 1948, z 9 VII, s. 3.
101 AAN, KG PO SP, 182/703, k. 102, Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli nadkontyngentowej 51. brygady stacjonuj¹cej w Micha³kowicach z dn. 27 X 1949 r.
102 APO, KW PO SP, 472/93, k. 102, Pismo Komendy G³ównej do Komendanta Wojewódzkiego PO SP w sprawie z³ych warunków w 213. brygadzie z dn. 29 V 1952 r.
103 APO, KW PO SP, 472/765, k. 73v, Sprawozdanie z 60. kompanii ¿niwnej z lipca 1950 r.
(bez daty dziennej).
104 APO, KW PO SP, 472/93, k.156, Meldunek informacyjny brygady SP nr 367 z dn.
5 VIII 1952 r.
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Nic wiêc dziwnego, ¿e czasami dochodzi³o do zbiorowych zatruæ niewie¿¹ ¿ywnoci¹. 16 IX 1952 r. dziesiêæ junaczek z 216. brygady stacjonuj¹cej
w Imionku zatru³o siê posi³kiem. Junaczki otrzyma³y niewie¿¹ kie³basê105.
W 1955 r. dosz³o do zbiorowego zatrucia ca³ego stanu osobowego w dwóch
brygadach: nr 257 stacjonuj¹cej w Lipowinie i 258 w Maciejewie. Zatrucie
nast¹pi³o w dniach od 13 do 19 czerwca. Do brygad tych olsztyñska Komenda
Wojewódzka oddelegowa³a dwóch lekarzy (por. lek. Szczygielskiego i por. lek.
Mironia). Przyby³ równie¿ lekarz z Komendy G³ównej (Gomólka). Przyczyn¹
zatrucia by³ zepsuty pasztet. Skutki spo¿ycia niewie¿ej ¿ywnoci by³y u 55
junaczek na tyle silne, ¿e wy³¹czy³y je na 7 dni z pracy106.
Bardzo powa¿nym problemem by³a kradzie¿ ¿ywnoci. Przeprowadzane
kontrole czêsto wykazywa³y niedobory w magazynach. Kontrola w brygadzie
nr 46 w 1953 r. wykaza³a du¿e braki. Odnotowano m.in. niedobór miêsa
wieprzowego wynosz¹cy ponad 22 kg, chleba  ok. 2,6 t, cukru  52 kg, fasoli
 69 kg, ziemniaków  1,8 t, marmolady  210 kg, octu  33 litry, jajek  77 kg,
grochu  35 kg107. A wiêc ¿ywnoæ, któr¹ mieli spo¿ywaæ junacy  ginê³a.
W sierpniu 1951 r. m³odzie¿ z 59. kompanii ¿niwnej stacjonuj¹cej w Szkotowie odmówi³a wyjcia do pracy z powodu braku chleba108!
Brak ¿ywnoci by³ zjawiskiem powszechnym wystêpuj¹cym nie tylko
w brygadach stacjonuj¹cych na terenie województwa olsztyñskiego. Jeden
z junaków z tego województwa (Franciszek Kobryñ), który zdezerterowa³
z ochotniczej brygady nr 72 w Horyñcu Zdroju w 1953 r., napisa³ do matki:
Horyniec dnia 9 XI 1953 r.
Kochana mamo w pierwszych s³owach opowiadam mamie, ¿e jestem zdrowy czego i Wam ¿yczê z ca³ego serca.
Kochana mamo przylijcie chocia¿ bochenek chleba. Kochana mamo teraz
nie bêdê siê kolegów s³uchaæ, bo mnie koledzy namówili, bo nie jest jeszcze mój
rocznik, jak bym wiedzia³, ¿e tu tak bêdzie to ja bym nie pojecha³ na g³ód.
Ja uk³aniam siê do Was wszystkich bo nie mam czasu pisaæ listów109.

105 APO, KW PO SP, 472/201, k. 131132, Meldunek o wypadku nadzwyczajnym w 216.
brygadzie w Imionku z dn. 22 IX 1952 r.; APO, KW PO SP, 472/199, k. nlb, Pismo Komendy
Powiatowej w Piszu w sprawie zatrucia junaczek w 216. brygadzie; APO, KW PO SP,
472/202, k. 370-371, Meldunek KP PO SP w Piszu z dn. 19 IX 1952 r.
106 APO, KW PO SP, 472/78, k. 4, Meldunek Komendy Wojewódzkiej PO SP w Olsztynie do Komendy G³ównej z dn. 16 XI 1955 r. w sprawie wypadków nadzwyczajnych w II i III
kwartale 1955 r.
107 AAN, KG PO SP, 182/374, k. 32, Sprawozdanie z pracy brygad za okres 1 V  12 VI
1953 r. z dn. 25 VI 1953 r.
108 APO, KW PO SP, 472/66, k. 377382, Rejestr nadzwyczajnych wypadków podczas
kampanii ¿niwnej w 1951 r.
109 APO, KW PO SP, 472/109, k. 183, Za³¹cznik do meldunku KP PO SP Pisz z dn.
15 XII 1953 r. do KW PO SP Olsztyn (pisownia oryginalna).
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Trudno oczekiwaæ entuzjazmu, wytrwa³oci, wspó³zawodnictwa, rubowania norm, gdy brakowa³o ¿ywnoci.
Umundurowanie. Sorty mundurowe m³odzie¿ otrzymywa³a po przybyciu do brygady. Mog³a je posiadaæ tylko w czasie turnusu. Ostatniego dnia
junacy musieli je zwróciæ. Ka¿dy powinien mieæ ubranie robocze i odwiêtne.
Ale nie dla wszystkich starcza³o ubrañ odwiêtnych, a robocze by³y bardzo
znoszone. Nie by³o odpowiednich rozmiarów. Chodzili wiêc w za du¿ych lub
za ma³ych, poplamionych i podartych uniformach110.
Podobnie by³o z obuwiem. Organizatorzy nie potrafili zapewniæ odpowiedniej liczby par butów w³aciwego rozmiaru, a znajduj¹ce siê w magazynach brygady buty wymaga³y naprawy. Do rangi wielkiego problemu urasta³
nawet brak sznurowade³: Dostarczyæ [...] wiêcej butów, poniewa¿ znajduj¹ce
siê w kompanii s¹ za ma³e i junacy chodz¹ w swoich [...] Brak jest sznurowade³111. Z innego oddzia³u donoszono: junaczki chodz¹ w ciasnych [butach]
obcieraj¹ sobie nogi i krwawi¹112.
Brygady mia³y zapewniæ junakom tak¿e bieliznê osobist¹. Jedn¹ parê
przywozili z domu (tê, w której przyjechali). Drug¹ otrzymaæ mieli w brygadach. Nie zawsze jednak tak by³o. Czêsto wiêc m³odzi ludzie zmuszeni byli do
noszenia przez ca³y turnus jednego kompletu bielizny osobistej, przywiezionej z domów113.
Brak bielizny i powa¿ne k³opoty z zagwarantowaniem podstawowych
wymogów higienicznych stwarza³y powa¿ne zagro¿enia epidemiologiczne.
* * *
Powo³anie brygad m³odzie¿owych i wykorzystywanie ich do ciê¿kiej pracy
nie zda³o egzaminu. Rzeczywistoæ okaza³a siê nie do zaakceptowania. M³odzie¿ czu³a siê oszukana. Propaganda socjalistyczna proponowa³a romantyczn¹
przygodê. Tymczasem nale¿a³o pracowaæ na rozkaz w trudnych warunkach,
czêsto w ³achmanach i bez po¿ywienia. Ale najbardziej razi³y nadu¿ycia tzw.
kadry, co pozbawia³o z³udzeñ nawet najbardziej oddanych aktywistów.
Kontrole prowadzone przez zwierzchników by³y pozorne, niczego nie
zmienia³y. Wobec bezradnoci opiekunów junacy sami próbowali co zmieniæ.
Wierzyli naiwnie, ¿e w³adza nie wie o ³amaniu prawa przez swych przedstawicieli. St¹d listy bezporednio skierowane do Komendy G³ównej Powszechnej Organizacji SP114. Autorem by³ junak Emil Mrowiec, przewodnicz¹cy
110 APO, KW PO SP, 472/765, k. 73v74, Sprawozdanie z 60. kompanii ¿niwnej z lipca
1950 r. (bez daty dziennej).
111 Ibidem, 74.
112 APO, KW PO SP, 472/93, k. 102, Pismo KG do Komendanta Wojewódzkiego PO SP
w sprawie z³ych warunków w 213. brygadzie z dn. 29 V 1952 r.
113 Ibidem.
114 APO, KW PO SP, 472/74, k. 113-114, Pismo Szefa Oddzia³u Kadr KG Henryka
Umiñskiego do Komendanta Wojewódzkiego PO SP w Olsztynie z dn. 18 VII 1952 r.
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Zarz¹du ZMP w brygadzie nr 4 w Ornecie. Skar¿y³ siê, ¿e kadra brygady le
pracowa³a. Twierdzi³, ¿e kwatermistrz podporz¹dkowa³ sobie dowódcê brygady. Uwa¿a³, ¿e nie wszystkie rzeczy, które przys³uguj¹ junakom, s¹ przez
kwatermistrza im przekazywane. Skar¿y³ siê na z³¹ pracê kuchni. Twierdzi³,
¿e dowództwo brygady ma przyjació³ w Komendzie Wojewódzkiej PO SP
w Olsztynie, dlatego pismo skierowa³ do Komendy G³ównej.
Sytuacja w brygadach stacjonuj¹cych na terenie województwa olsztyñskiego nie by³a wyj¹tkowa. Podobne warunki panowa³y tak¿e w oddzia³ach
SP sformowanych na terenie innych województw115.

SUMMARY
One of the main goals of the Service to Poland Public Movement was to elicit
Polish youths participation in the labor force. In the new Poland, young people
became the socialist governments tool in the process of attaining economic goals
that were completely subordinated to ideological dogmas. According to Stalinist ideologists, young people were the driving force behind change. Despite lofty assumptions,
youth brigades which pooled the existing labor resources and educated a new generation of Poles, the future members of a socialist society, through work failed to meet
expectations. Administrative coercion, a work system based on orders, Spartan living
conditions in the barracks, the monotony of daily activities and a high incidence of
work-related accidents quickly diminished the popularity of Service to Poland regiments, evoking massive resistance among young people who went to great efforts to
avoid recruitment. The grim reality defied the idyllic image of the movement projected by socialist propaganda.

115 Zob. L. S. Szuba, Powszechna Organizacja S³u¿ba Polsce..., s. 107; P. Pityñski, op. cit,
s. 395402.
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TESTAMENT
PRYMASA WAC£AWA LESZCZYÑSKIEGO (1666)
Ostatni¹ wolê Wac³aw Leszczyñski spisa³ 5 listopada 1665 r. w £yszkowicach  rezydencji arcybiskupów gnienieñskich. Testament jest skromnych
rozmiarów, mieci siê na siedmiu kartach. Orygina³ znajduje siê w Archiwum
Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie1. Nie znamy dok³adnie okolicznoci,
w jakich znalaz³ siê on w archiwum warmiñskim, a nie w gnienieñskim.
Przypuszczamy jedynie, ¿e sta³o siê tak za spraw¹ g³ównego wykonawcy
testamentu  Tomasza Ujejskiego, biskupa kijowskiego i prepozyta kapitu³y
warmiñskiej2. Prawdopodobnie po wype³nieniu wszystkich dyspozycji testamentowych T. Ujejski z³o¿y³ dokument w archiwum kapitulnym we Fromborku i dlatego dzisiaj testament znajduje siê w archiwum warmiñskim. Wac³aw
Leszczyñski z Warmi¹ zwi¹zany by³ przez lat czternacie (16441658) jako
rz¹dca diecezji. Po odejciu na arcybiskupstwo gnienieñskie nie zerwa³ kontaktów, zw³aszcza z osobami, z którymi blisko wspó³pracowa³ w diecezji warmiñskiej. Zdeponowanie testamentu w archiwum warmiñskim wydaje siê
naturalne.
1

Olsztyn, Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej [dalej skrót: AAWO], AK I, T 10, k. 17.
Tomasza Ujejskiego Leszczyñski zna³ od wielu lat. Poznali siê na dworze królewskim,
gdzie obydwaj swego czasu byli sekretarzami. Póniej przez kilka lat wspó³pracowali ze sob¹ na
Warmii, gdzie Ujejski w 1650 r. otrzyma³ kanoniê w kapitule warmiñskiej, a dwa lata póniej
z nominacji króla Jana Kazimierza zosta³ prepozytem tej¿e kapitu³y. W 1656 r. Jan Kazimierz
Ujejskiego nominowa³ na biskupstwo kijowskie, a biskup Leszczyñski w 1657 r. w Jezioranach
udzieli³ mu sakry biskupiej. Ujejski stale rezydowa³ na Warmii, a w 1677 r. zrezygnowa³ ze
wszystkich godnoci i wst¹pi³ do zakonu jezuitów. Biskup Leszczyñski darzy³ go zaufaniem
i utrzymywa³ kontakty po odejciu na Gniezno. Ujejski by³ obecny na ingresie prymasa Leszczyñskiego w Gnienie. Monografiê Tomasza Ujejskiego opracowa³a I. Makarczyk, Tomasz Ujejski (16121689) biskup kijowski, prepozyt warmiñski, jezuita, Olsztyn 2005.
2
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Rozdysponowane dobra to czêæ jego dóbr rodzinnych oraz maj¹tek ruchomy z pozyskanych beneficjów kocielnych, zw³aszcza z urzêdów biskupich,
które piastowa³ przez lat dwadziecia. Zanim przejdziemy do analizy zapisów
testamentowych, pokrótce przedstawimy osobê Wac³awa Leszczyñskiego
i jego drogê ¿yciow¹ oraz w kilku s³owach zaprezentujemy najbli¿sz¹ rodzinê,
bowiem niektórzy z nich odnotowani zostali wród osób obdarowanych
w testamencie.
Wac³aw Leszczyñski pochodzi³ z Wielkopolski, ze znanego rodu szlacheckiego, którego cz³onkowie w wiêkszoci byli protestantami. Konfesja nie by³a
przeszkod¹ w osi¹gniêciu wysokich stanowisk w administracji pañstwowej.
Ci, którzy przeszli na katolicyzm, potrafili te¿ zdobyæ najwy¿sze godnoci
w Kociele polskim. W rodzie Leszczyñskich by³o piêciu biskupów, w tym
dwóch siêgnê³o po godnoæ arcybiskupa gnienieñskiego i prymasa. Byli to
Andrzej Leszczyñski (16081658) i w³anie Wac³aw Leszczyñski. Równie¿
i jego najbli¿si piastowali wysokie urzêdy pañstwowe. Ojciec, Andrzej Leszczyñski (zm. 1606), by³ wojewod¹ brzesko-kujawskim3. Trzykrotnie zawiera³
zwi¹zek ma³¿eñski, z dwóch pozostawi³ potomstwo. Prymas W. Leszczyñski
mia³ rodzeñstwo przyrodnie. Z pierwszego ma³¿eñstwa Andrzeja Leszczyñskiego z Ann¹ Firlej narodzili siê synowie: Rafa³, póniejszy wojewoda be³ski
(zm. 1636)4, Andrzej (m³odo zmar³y we Francji) oraz córki: Barbara (zm.
1654)5 i Katarzyna6. Ze zwi¹zku z ksiê¿n¹ Teodor¹ Sanguszkow¹ Andrzej
Leszczyñski nie doczeka³ siê potomstwa. Jego trzeci¹ ¿on¹ by³a Zofia Opaliñska, która urodzi³a trzech synów: Jana, póniejszego kanclerza wielkiego koronnego (zm. 1678)7 oraz dwóch bliniaków: Przec³awa wojewodê dorpackiego (zm. 1670)8 i Wac³awa. Jan nie pozostawi³ potomstwa, natomiast Przec³aw
tylko ze zwi¹zku pozama³¿eñskiego.
3

Jego biogram, w oprac. W. Dworzaczka, zob. PSB, t. 17, s. 101103.
Jego biogram, w oprac. M. Sipay³³o, zob. PSB, t. 17, s. 135139.
5 W 1600 r. wysz³a za m¹¿ za Feliksa S³upeckiego, póniejszego kasztelana lubelskiego
(zm. 1616). Jego biogram  PSB, t. 39, s. 102104. S³upecki na krótko przed mierci¹ przeszed³
na katolicyzm. Ma³¿onkowie S³upeccy doczekali siê dziewiêciorga potomstwa: piêciu synów
i cztery córki. Barbara nie wysz³a powtórnie za m¹¿. By³a dzieln¹ kobiet¹, samodzielnie zarz¹dza³a swoim maj¹tkiem jako kasztelanowa lubelska. Zmar³a 16 VIII 1654 r., prze¿ywszy
72 lata. Pochowana zosta³a w opolskim kociele parafialnym. Tam te¿ znajduje siê jej epitafium. Z jego treci wynika, ¿e na krótko przed mierci¹ (25 VII) prac¹ brata rodzonego
Wac³awa Leszczyñskiego bpa warmiñskiego, zosta³a S³upecka wcielona do kocio³a rzymskokatolickiego. Jej biogram, w oprac. H. Kowalskiej, zob. PSB, t. 39, s. 101102.
6 W 1611 r. polubi³a Fabiana Czemê, od 1606 r. starostê sztumskiego. Katarzyna w 1614 r.
otrzyma³a do¿ywocie na Sztumie. Fabian Czema zmar³ latem 1636 r.  P. Czaplewski, Senatorowie wieccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich 14541772, Roczniki TNT, nr 2628,
19191920, Toruñ 1921, s. 194. Czemowie mieli tylko jedn¹ córkê, Annê, która w trzy dni po
pogrzebie ojca (20 VIII) wysz³a za m¹¿ za Zygmunta Guldensterna (zm. 1666), Szweda
z pochodzenia, póniejszego kasztelana gdañskiego. Jego biogram zob. PSB, t. 9, s. 141142.
7 Jego biogram, w oprac. W. Czapliñskiego, zob. PSB, t. 17, s. 115119.
8 Jego biogram, w oprac. W. Dworzaczka, zob. PSB, t. 17, s. 127128.
4
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Po studiach prawniczych za granic¹ (W³ochy, Francja) Wac³aw Leszczyñski ok. 1630 r. by³ sekretarzem na dworze królewskim Zygmunta III Wazy.
W 1637 r. przyj¹³ wiêcenia kap³añskie, pozostaj¹c na dworze królewskim. Po
kilkunastu latach s³u¿by dworskiej, w 1643 r., W³adys³aw IV ustanowi³ go
referendarzem koronnym duchownym9, a po kilku miesi¹cach powo³a³ na
biskupstwo. Sta³o siê to mo¿liwe, gdy w 1643 r. na warmiñskiej stolicy biskupiej nast¹pi³ wakans. W lutym 1643 r. zmar³ biskup Miko³aj Szyszkowski,
a w grudniu tego roku biskup nominat Jan Karol Konopacki. Kapitu³a warmiñska elekcjê biskupa przeprowadzi³a 6 kwietnia 1644 r. W maju biskup
poznañski Andrzej Szo³drski, w zastêpstwie nuncjusza apostolskiego, przeprowadzi³ proces informacyjny Wac³awa Leszczyñskiego, i w grudniu otrzyma³ on prowizjê papiesk¹ na biskupstwo warmiñskie. Diecezjê obj¹³ na pocz¹tku sierpnia 1645 r., ale na kilka miesiêcy administracjê biskupstwem
powierzy³ £ukaszowi Górnickiemu dziekanowi kapitu³y warmiñskiej, gdy¿
sam, z polecenia króla, uda³ siê do Francji po królow¹ Ludwikê Mariê. Do
diecezji powróci³ w po³owie 1646 r. Rz¹dy na Warmii sprawowa³ do 1658 r.,
kiedy zosta³ prymasem.
Lata rz¹dów biskupa Leszczyñskiego na Warmii wypad³y w trudnym
czasie. By³y to lata wojen na wschodzie, a póniej okres drugiej wojny
szwedzkiej. Warmia, podobnie jak ca³a Rzeczpospolita, musia³a dwigaæ ciê¿ary wojenne  podatki, kontrybucje, przyjmowaæ wojska na le¿a zimowe.
Zosta³a doæ mocno spustoszona, nast¹pi³ znaczny odp³yw ludnoci. W. Leszczyñski stara³ siê byæ gorliwym biskupem. W 1647 r. przeprowadzi³ wizytacjê
diecezji, w 1650 i 1657 r. sporz¹dzi³ dla Rzymu relacjê o jej stanie.
W sprawach kocio³a warmiñskiego, jak równie¿ w sprawach zarz¹du wieckiego, zgodnie wspó³pracowa³ z kapitu³¹ katedraln¹. Jako prezes sejmiku
pruskiego poprawne relacje utrzymywa³ ze stanami pruskimi, a jako senator
czynnie uczestniczy³ w obradach sejmu koronnego. Najtrudniejszym momentem pracy na Warmii by³ okres, kiedy biskup i kapitu³a zostali pozbawieni
w³adzy wieckiej w swojej domenie. By³ to okres od 17 stycznia 1656 do 19
wrzenia 1657 r., czyli od uk³adu królewieckiego do welawskiego. W tym
czasie zwierzchnictwo nad Warmi¹, na prawach lenna szwedzkiego, przej¹³
elektor Fryderyk Wilhelm. Po uk³adzie welawskim Warmia wróci³a pod w³adzê króla polskiego. Udzia³ w rokowaniach bra³ m.in. biskup W. Leszczyñski.
W kilka miesiêcy po tych wydarzeniach Jan Kazimierz promowa³ biskupa Leszczyñskiego na arcybiskupstwo gnienieñskie, gdzie 15 kwietnia 1658 r.
zmar³ prymas Andrzej Leszczyñski, stryjeczny brat Wac³awa. Diecezjê warmiñsk¹ W. Leszczyñski opuci³ w marcu 1659 r. Ingres do katedry gnienieñskiej odby³ dopiero po trzech latach, 20 padziernika 1662 r. To opónienie
spowodowa³a najpierw panuj¹ca w okolicach Gniezna zaraza, a póniej liczne
9

Nominacjê Leszczyñski otrzyma³ 5 III 1643 r. po Aleksandrze Trzebiñskim, który otrzyma³ awans na podkanclerzego koronnego  Urzêdnicy centralni i nadworni Polski XIVXVIII
wieku. Spisy, pod red. A. G¹siorowskiego, Kórnik 1992, s. 137.
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obowi¹zki wieckie. Kilkuletni okres piastowania najwy¿szego stanowiska
w Kociele polskim przypad³ Leszczyñskiemu na trudne czasy. Po zakoñczonej wojnie ze Szwedami Rzeczpospolita musia³a zmagaæ siê z problemami
wewnêtrznymi. Nieop³acone wojsko zawi¹za³o w latach 16611663 najwiêksz¹ w XVII w. konfederacjê. Groniejszy w skutkach okaza³ siê rokosz marsza³ka Jerzego Lubomirskiego (16651666). Prymas Leszczyñski anga¿owa³
w te trudne sprawy swój autorytet. Sytuacja w archidiecezji te¿ by³a ciê¿ka,
przede wszystkim zosta³a ona mocno zdewastowana przez dzia³ania wojenne.
Za rezydencjê prymas obra³ £yszkowice, gdy¿ tradycyjna siedziba arcybiskupów, £owicz, zosta³ kompletnie zniszczony. W tych¿e £yszkowicach prymas
spêdzi³ ostatnie miesi¹ce swojego ¿ycia. Rodzinn¹ przypad³oci¹ Leszczyñskich by³y schorzenia podagryczne. Na nie cierpia³ te¿ Wac³aw Leszczyñski,
bêd¹c jeszcze na Warmii. Wówczas ratowa³ siê wyjazdami do kurortu
w Baden Baden. Wydarzenia polityczne ostatnich lat ¿ycia prymasa zwi¹zane z czêstymi, niewygodnymi i d³ugimi wyjazdami bardzo pogorszy³y stan
jego zdrowia. Kilka ostatnich miesiêcy spêdzi³ przykuty do ³o¿a.
Na cztery miesi¹ce przed mierci¹ Leszczyñski zadysponowa³ swoim maj¹tkiem. Zmar³ 1 kwietnia 1666 r. Pogrzeb odby³ siê 10 maja w kolegiacie
³owickiej. Leszczyñski ¿yczy³ sobie byæ pochowanym obok swego poprzednika,
prymasa Andrzeja Leszczyñskiego. Cia³o prymasa zosta³o z³o¿one w grobowcu arcybiskupa Jana Przerêbskiego (zm. 1562). W kolegiacie wmurowano
marmurow¹ tablicê z inskrypcj¹ autorstwa historyka i historiografa królewskiego Joachima Pastoriusa10, którego swego czasu biskup W. Leszczyñski
wspiera³ finansowo.
Tekst testamentu Wac³awa Leszczyñskiego 5 listopada 1665 r. spisa³ Jan
Radomski notariusz kurii metropolitalnej gnienieñskiej, kanonik ³owicki.
wiadkami tego aktu byli: Jan Stanis³aw Zb¹ski dziekan ³owicki, kanonik gnienieñski i warszawski11 oraz Wojciech Stawowski kanonik gnienieñski, warszawski i ³owicki, pra³at domowy prymasa, póniejszy sufragan gnienieñski12.
10 Tekst z epitafium zob. Corpus inscriptionum Poloniae, t. 5: Województwo skierniewickie,
pod red. R. Rosina, z. 2: Miasto £owicz, wyda³, wstêpem i komentarzem opatrzy³
J. Szymczak, Warszawa  £ód 1987, s. 130131. Biogram J. Pastoriusa  PSB, t. 25, s. 261265.
11 Jan Stanis³aw Zb¹ski by³ spokrewniony z rodzin¹ Leszczyñskich. Barbara Leszczyñska,
córka Rafa³a Leszczyñskiego, starosty radziejowskiego, by³a ¿on¹ W³adys³awa Przyjemskiego.
A z Przyjemskich w³anie pochodzi³a matka Zb¹skiego, Helena Konstancja. Stanis³aw Zb¹ski
wspó³pracowa³ z królem Janem III Sobieskim. Towarzyszy³ królowi w wyprawie wiedeñskiej,
by³ pos³em króla do Wenecji i Rzymu. Z nominacji króla zosta³ biskupem, najpierw przemyskim
(1677), a w 1688 r. warmiñskim. Zmar³ 21 V 1697 r. w Lidzbarku, pochowany we Fromborku
 P. Nitecki, Biskupi Kocio³a w Polsce. S³ownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 235; S³ownik
biograficzny kapitu³y warmiñskiej, Olsztyn 1996, s. 290291, biogram oprac. A. Kopiczko.
12 Kanonikiem ³owickim zosta³ w 1662 r. z nominacji abpa Wac³awa Leszczyñskiego
 J. Wieteska, Katalog pra³atów i kanoników prymasowskiej kapitu³y ³owickiej od 1433 do 1970 r.,
Warszawa 1971, s. 7374. Kanonikiem-teologiem gnienieñskim zosta³ w 1664 r. równie¿ za
spraw¹ abpa Leszczyñskiego. W 1676 r. awansowa³ na sufragana gnienieñskiego. Zosta³ zamordowany podczas napadu rabunkowego 20 VI 1693 r. Jego obszerny biogram zob. J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy katedry metropolitalnej gnienieñskiej, t. 4, Gniezno 1883, s. 17.
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Na wykonawców testamentu Leszczyñski naznaczy³ a¿ siedem osób. Byli to:
dwaj bracia rodzeni  Jan i Przec³aw oraz Tomasz z Rupniewa Ujejski biskup
kijowski, prepozyt kapitu³y warmiñskiej, Aleksander Sielski kasztelan gnienieñski13, Jan Stanis³aw Zb¹ski, Zygmunt Krzysztof Stössel kantor warmiñski, prepozyt kaliski14 i Stanis³aw Bu¿eñski archidiakon kaliski, kanonik
gnienieñski i warmiñski15.
Pocz¹tkow¹ czêæ testamentu spisano w jêzyku ³aciñskim, dalsze partie,
tzn. g³ównie rozliczenia finansowe, w jêzyku polskim. Tê zmianê W. Leszczyñski wniós³ wiadomie. Jak sam t³umaczy³, by wszystkie jego dyspozycje
by³y zrozumia³e i w przysz³oci na tym tle nie dosz³o do jakich nieporozumieñ, co uj¹³ s³owami: aby snad jaka st¹d nie uros³a perplexitas. Czêci
testamentu z dyspozycjami finansowymi zosta³y zatytu³owane jako: Connotatio legatorum oraz Connotatio d³ugów com winien komu i niektórych
legatorum.
Na wstêpie znalaz³y siê myli religijne doæ czêsto spotykane w testamentach, tzw. testament duchowy, w przypadku Leszczyñskiego krótki
i skromny w treci. Prymas dziêkowa³ Bogu za swoje istnienie, za to, ¿e
pozwoli³ mu od pocz¹tku ¿yæ w wierze katolickiej, ¿e obdarzy³ go niegodnego
niezliczonymi dobrami, zarówno duchowymi, jak i doczesnymi oraz wzi¹³ na
swoje pos³ugi. Zapewnia³, ¿e wierzy w to wszystko, czego naucza wiêty Koció³
katolicki i w tej wierze chce umieraæ. Prosi³ o wyrozumia³oæ, gdyby w chwili
agonii wypowiedzia³ jakie s³owa przeciw wierze. ¯a³owa³ za grzechy, prosi³
o wstawiennictwo wszystkich wiêtych patronów. Wskaza³ dok³adnie miejsce
pochówku w kolegiacie ³owickiej. ¯yczy³ sobie, by uroczystoci pogrzebowe
by³y skromne. Grobowiec mia³ byæ marmurowy, ale prosty, bez du¿ego nak³adu finansowego i wysi³ku architektów.
Drug¹ czêæ ostatniej woli stanowi¹ rozporz¹dzenia maj¹tkowe. Wspomina koszty legacji do Francji i inne wydatki zwi¹zane z pe³nieniem urzêdu.
Wydaje siê jednak, ¿e sytuacja materialna prymasa nie by³a z³a. Wprawdzie
druga wojna szwedzka spustoszy³a tereny archidiecezji gnienieñskiej, ale
13 Nominacjê na kasztelaniê gnienieñsk¹ otrzyma³ 20 II 1659 r., wczeniej by³ kasztelanem ³êczyckim  Urzêdnicy wielkopolscy XVIXVIII wieku. Spisy, oprac. A. Bieniaszewski,
Wroc³aw  £ód 1987, s. 39. Biskupowi Leszczyñskiemu towarzyszy³ w 1645 r. w wyjedzie do
Francji. Zmar³ w 1682 r. Jego biogram w oprac. M. Nagielskiego zob. PSB, t. 36, s. 593596.
14 Pochodzi³ z Warmii. Jego matka to Anna z Preucków, znanego rodu warmiñskiego.
Stössel studiowa³ w Rzymie, w Collegium Germanicum, gdzie korzysta³ ze stypendium kanonika Jana Preucka. Cieszy³ siê du¿ym zaufaniem Leszczyñskiego. W archidiecezji gnienieñskiej
za staraniem prymasa otrzyma³ kilka beneficjów. G³ównie Stösselowi prymas powierza³ sprawy
do za³atwienia na Warmii. Zmar³ 23 IV 1671 r. we Fromborku  S³ownik biograficzny kapitu³y
warmiñskiej, s. 237238, biogram oprac. A. Kopiczko.
15 By³ sekretarzem prymasa Leszczyñskiego, napisa³ biografie biskupów gnienieñskich.
Cieszy³ siê zaufaniem Micha³a Stefana Radziejowskiego bpa warmiñskiego, w 1688 r. zosta³
oficja³em Jana Stanis³awa Zb¹skiego bpa warmiñskiego. Ustanowi³ stypendia dla m³odzie¿y
warmiñskiej studiuj¹cej w Akademii Krakowskiej  J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy katedry
metropolitalnej gnienieñskiej, t. 1, Poznañ 1881, s. 114119; S³ownik biograficzny kapitu³y
warmiñskiej, s. 3031, biogram oprac. A. Kopiczko.
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bior¹c pod uwagê fakt, ¿e jej uposa¿enie stanowi³o ponad trzysta wsi i kilkanacie miast, to z pewnoci¹ przynosi³y jaki dochód16. Ju¿ sam fakt, ¿e
jednej z osób w testamencie zapisa³ trzysta owiec i ca³e stado byd³a z jednej
wsi wiadczy, ¿e gospodarka dobrze prosperowa³a. Z drugiej strony, jeli
przeledzimy zapisy w testamencie i podsumujemy tylko zapisy gotówkowe,
to wynika z nich, ¿e prymas rozporz¹dza³ ogóln¹ sum¹ oko³o stu tysiêcy
z³otych. Nale¿y jeszcze doliczyæ maj¹tek ruchomy. Mo¿emy zatem przyznaæ,
¿e termin szczup³oæ dochodów by³a i nadal pozostaje pojêciem wzglêdnym.
Na zabezpieczenie dyspozycji testamentowych Leszczyñski poleci³ wykonawcom, aby przede wszystkim spieniê¿yli ca³e z³oto i srebro, jakie by³o w jego
posiadaniu, ponadto wykorzystali gotówkê z³o¿on¹ w depozycie, kwoty nale¿ne z czynszów, procentów i inne dochody.
Zanim arcybiskup W. Leszczyñski dokona³ zapisów dla poszczególnych
osób i rozliczy³ siê z w³asnych zad³u¿eñ, najpierw zadba³ o w³asn¹ osobê,
a cilej o jej los pomiertny. Na wydatki zwi¹zane z pogrzebem przeznaczy³
kwotê 6 tys. z³otych. Pra³atom i kanonikom kapitu³y gnienieñskiej obecnym
na pogrzebie poleci³ daæ po dziesiêæ talarów, natomiast obecnym pra³atom
i kanonikom kolegiaty ³êczyckiej i ³owickiej po piêæ talarów. Kwotê 3 tys.
prosi³ rozdysponowaæ miêdzy obecnych na pogrzebie duchownych, którzy odprawiliby msze zaraz po jego mierci. Kolejne 6 tys. z³otych przeznaczy³ na
zbudowanie w kolegiacie ³owickiej o³tarza, przy którym spocz¹æ mia³o jego
cia³o, i na epitafium przy o³tarzu. Ustanowi³ fundacjê mszaln¹, przeznaczaj¹c
na ten cel osobno 6 tys. z³otych. Zadba³ o w³asn¹ pamiêæ pomiertn¹, zapisuj¹c spore sumy na tzw. aniwersarz, czyli msze odprawiane w rocznicê mierci, w wyznaczonych kocio³ach. I tak na aniwersarz do kocio³a katedralnego
w Gnienie i we Fromborku przeznaczy³ po 2 tys. z³, do kocio³a katedralnego w Krakowie i P³ocku po 1,5 tys. z³, do kolegiaty ³êczyckiej i ³owickiej
równie¿ po 1,5 tys. z³. W sumie na wydatki zwi¹zane z pochówkiem i na
msze po mierci przeznaczy³ niebagateln¹ sumê  30 tys. z³otych.
Spadkobiercami i dziedzicami swojej czêci maj¹tku rodzinnego przypadaj¹cego mu z podzia³u dokonanego w 1628 r. prymas W. Leszczyñski ustanowi³ dwóch rodzonych braci: Jana podkanclerzego koronnego i Przec³awa
wojewodê derpskiego. Obaj mieli te¿ przej¹æ resztê maj¹tku ruchomego, jaki
pozosta³by po wykonaniu testamentu. Do tego maj¹tku prymas wlicza³ z³oto,
srebro, gotówkê, obicia, konie, byd³o oraz zbo¿e. Ile tego wszystkiego mog³o
byæ, nie wiemy. Bratu Przec³awowi zwraca³ te¿ d³ug w kwocie 6 tys. z³otych.
Wród obdarowanych osób znajdujemy te¿ innych cz³onków rodziny, zarówno
bli¿szej, jak i dalszej. Kiedy Leszczyñski sporz¹dza³ testament, nie ¿y³o ju¿
jego przyrodnie rodzeñstwo: brat Rafa³ i siostra Barbara; daty mierci siostry
Katarzyny nie znamy. Wiemy te¿, ¿e w testamencie Leszczyñski nie uwzglêdni³ ¿adnego z ich czternaciorga dzieci. Poród obdarowanych cz³onków rodzi16 Wizytacja z 1512 r. podaje, ¿e uposa¿enie archidiecezji gnienieñskiej obejmowa³o 313
wsi i 14 miast, ujête w 19 kluczy dóbr  Encyklopedia Katolicka KUL, t. 5, szp. 11731174.
Has³o: Uposa¿enie archidiecezji gnienieñskiej oprac. M. Aleksandrowicz.
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ny jako pierwsza figuruje bratowa Cecylia El¿bieta z Ko³aczkowskich, ¿ona
Jana Leszczyñskiego, brata rodzonego17, której prymas zapisa³ najlepsz¹
swoj¹ karetê i szeæ koni. Bratu stryjecznemu W³adys³awowi Leszczyñskiemu (zm. 1679) wojewodzie ³êczyckiemu18 prymas darowa³ 6 tys. z³otych.
Kwota ta mia³a byæ mu wyp³acona z annus gratiae19. By³ to przywilej, który
stanowi³, i¿ zmar³emu beneficjatowi nale¿a³ siê jeszcze dochód z jednego
kwarta³u po mierci. Zwykle dochód ten bywa³ przeznaczony na sp³atê d³ugów zmar³ego lub wyp³acany rodzinie. Prymas zapisa³ j¹ bratu stryjecznemu.
Kolejn¹ osob¹ z rodziny by³a Dorota z Nag³owic Kryska podkomorzyna wyszogrodzka. Otrzyma³a szkatu³ê, do której poleci³ w³o¿yæ 100 dukatów wêgierskich, a ponadto stado trzystu owiec i byd³o rogate z folwarku szeligowskiego. Podkomorzynê prymas nazywa³ wnuczk¹ swoj¹, przez co rozumiemy,
¿e by³a ona wnuczk¹ którego z przyrodniego rodzeñstwa prymasa lub dalszych krewnych. Swojej krewnej Sielskiej kasztelance gnienieñskiej, ¿onie
Aleksandra Sielskiego wykonawcy testamentu, prymas zapisa³ 600 z³otych
i piercieñ szafirowy wysadzany diamentami. W latach, gdy Leszczyñski by³
biskupem warmiñskim, ma³¿onkowie ci mieszkali na Warmii. Sielski by³
wówczas marsza³kiem dworu biskupa w Lidzbarku. Dalsz¹ krewn¹ by³a Katarzyna z Rozdra¿ewskich Przyjemska kasztelanka che³miñska, której prymas zapisa³ sumê 4100 z³, stanowi¹c¹ pozosta³oæ d³ugu nale¿nego jej zmar³emu mê¿owi, Andrzejowi Przyjemskiemu20. Spokrewniony z rodzin¹ Leszczyñskich by³ te¿ Stanis³aw Zb¹ski 21, póniejszy biskup warmiñski,
w testamencie wystêpuj¹cy jako jeden ze wiadków i wykonawców woli prymasa. Otrzyma³ ma³¹ karetê i konie do niej oraz jakie cenne obicie. To by³y
wszystkie zapisy na rzecz bli¿szej i dalszej rodziny prymasa.
Wac³aw Leszczyñski wspó³pracowa³ z dwoma kapitu³ami katedralnymi
 warmiñsk¹ i gnienieñsk¹. O tej pierwszej pamiêta³ ju¿ na wstêpie swojego
testamentu. Ofiarowa³ jej, jak pisa³, nie tyle, ile by chcia³, ale ile móg³ daæ
przy szczup³ym maj¹tku strawionym przez wojnê. Na jej rzecz darowa³ szeæ
kandelabrów, srebrny krzy¿ oraz kielich z³oty lub gotówkê na jego wykonanie. Z kolei kapitule gnienieñskiej zapisa³ zbiór 37 tomów ustaw soborowych, drukowanych w 1644 r. w Pary¿u, oprawionych w czerwon¹ skórê.
17 Ma³¿eñstwem byli od oko³o 1633 r., potomstwa nie pozostawili. Obydwoje ma³¿onkowie
zmarli w 1678 r. Cecylia El¿bieta by³a córk¹ Miko³aja, kasztelana krzywiñskiego  PSB, t. 17,
s. 118, jest to biogram Jana Leszczyñskiego w oprac. W. Czapliñskiego.
18 By³ synem Wac³awa kanclerza w. koronnego i Anny Rozdra¿ewskiej, bratem prymasa
Andrzeja  PSB, t. 17, s. 152153.
19 Podstawy prawne tego przywileju zob. Encyklopedia Katolicka KUL, t. 1, szp. 634.
20 Pokrewieñstwo to wynika³o z faktu, ¿e matk¹ Andrzeja Przyjemskiego by³a Barbara Leszczyñska, córka Rafa³a Leszczyñskiego (ok. 15261592) starosty radziejowskiego  PSB,
t. 17, s. 134. Rafa³ by³ dziadem prymasa Wac³awa Leszczyñskiego. Andrzej Przyjemski h. Rawicz
(ok. 16151663) by³ podskarbim koronnym, od 1659 r. kasztelanem ³êczyckim i od 1661 r. kasztelanem che³miñskim  PSB, t. 29, s. 170172, biogram oprac. W. Dworzaczek. A. Przyjemski towarzyszy³ w 1645 r. Wac³awowi Leszczyñskiemu w poselstwie do Francji po królow¹ Ludwikê Mariê.
21 Zob. przypis 12.
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Obdarowa³ te¿ swoich najbli¿szych wspó³pracowników. Sufraganem
gnienieñskim w latach 16601665 by³ Kasper Trzemeski, jemu Leszczyñski
darowa³ okrycie wierzchnie (szubê) podszyte futrem rysim oraz kwotê 1600
florenów jako pozosta³oæ d³ugu prymasa wobec niego. W przypadku tego
zapisu odnotowujemy pewn¹ niecis³oæ w datach. Otó¿ Trzemeski zmar³
9 sierpnia 1665 r.22, natomiast testament Leszczyñski spisywa³ 5 listopada
1665 r. Niemo¿liwe, ¿e prymas nie wiedzia³ o mierci swojego sufragana.
Bardziej prawdopodobny bêdzie b³¹d w dacie mierci Trzemeskiego.
W kurii metropolitalnej na stanowisku audytora generalnego pracowa³
ksi¹dz Jan Borucki doktor prawa, wietny znawca praw zarówno kocielnego
i wieckiego, protonotariusz apostolski. Dziêki Leszczyñskiemu otrzyma³ kanoniê tzw. doktoraln¹ w kapitule gnienieñskiej23, a w testamencie 600 z³.
Notariuszem w kurii arcybiskupiej by³ Jan Radomski kanonik ³êczycki. Zapewne za tê pracê prymas ju¿ wczeniej zapisa³ mu w do¿ywocie dziesiêciny
na czterech wsiach24, a teraz w testamencie darowa³ 400 z³. On spisa³
i notarialnie potwierdzi³ testament W. Leszczyñskiego. Sekretarzem kurii
arcybiskupiej by³ Stanis³aw Bu¿eñski doktor obojga praw. Zanim trafi³ do
kancelarii prymasowskiej, szlify pracy kancelaryjnej zdobywa³ na dworze
królewskim pod okiem najpierw podkanclerzego Bogus³awa Leszczyñskiego
(1659), a póniej jego nastêpcy Jana Leszczyñskiego, rodzonego brata prymasa. Zosta³ obdarowany kwot¹ 600 z³., podobnie jak ówczesny kanonik
gnienieñski, póniejszy biskup poznañski Jan Stanis³aw Witwicki25, oraz
W³adys³aw Silnicki kanonik gnienieñski, sekretarz królewski, póniejszy
sufragan wileñski26. Osobistym sekretarzem prymasa (w testamencie nazwanym pisarzem pokojowym) od ok. 1662 r. by³ Adam Sarnowski, pochodz¹cy
22 Tak¹ datê mierci podaje autor s³ownika P. Nitecki, Biskupi Kocio³a w Polsce,
s. 211212.
23 Borucki by³ ponadto archidiakonem uniejowskim, posiada³ kustodiê ³owick¹ i probostwo
w Rawie. Zmar³ w 1667 r.  J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy katedry metropolitalnej gnienieñskiej, t. 1, Gniezno 1881, s. 68.
24 Wielka Wola, Lubieñ, Dankowo i Zalesie  cyt. za J. Korytkowski, Arcybiskupi gnienieñscy, prymasowie i metropolici polscy, t. 4, Poznañ 1891, s. 127 i 128 (jest to biogram
W. Leszczyñskiego).
25 ¯y³ w latach 16301698, ur. siê w Witnicy na Rusi. Kszta³ci³ siê u jezuitów w Lublinie
i Braniewie, studiowa³ w Rzymie i Pary¿u. Karierê rozpoczyna³ na dworze królewskim Jana
Kazimierza, zosta³ sekretarzem, a póniej regentem kancelarii. Za spraw¹ Jana Kazimierza
otrzyma³ kanoniê gnienieñsk¹. Na dworze s³u¿y³ nastêpnym monarchom, Micha³owi Winiowieckiemu i Janowi III Sobieskiemu, doczeka³ siê kolejnych beneficjów: w 1679 r. zosta³ biskupem kijowskim, w 1682 r. ³uckim i w 1687 r. biskupem poznañskim. By³ równie¿ autorem dzie³
teologicznych  P. Nitecki, Biskupi Kocio³a w Polsce, s. 234; J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy
kocio³a katedralnego gnienieñskiego, t. 4, s. 321324.
26 Kanoniê gnienieñsk¹ otrzyma³ w 1660 r. Z racji bardzo dobrej znajomoci prawa
kanonicznego i wieckiego by³ wielokrotnie delegatem kapitu³y na trybuna³ koronny. W Gnienie bywa³ rzadko. Sufraganiê wileñsk¹ otrzyma³ w 1683 r.  J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy
kocio³a katedralnego gnienieñskiego, t. 3, Poznañ 1882, s. 514; P. Nitecki, Biskupi Kocio³a
w Polsce, s. 189.
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z Barczewa na Warmii27. Piêknym pismem pisa³ prywatne listy prymasa
oraz pisma urzêdowe. Kilkanacie listów Wac³awa Leszczyñskiego do Zygmunta Krzysztofa Stössela kanonika warmiñskiego (równie¿ wykonawcy testamentu prymasa) pisanych rêk¹ Sarnowskiego znajduje siê w Archiwum
Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie. Sarnowskiemu prymas zapisa³ 500 z³.
Po mierci prymasa Adam Sarnowski by³ sekretarzem jego nastêpcy, Miko³aja Pra¿mowskiego. W sumie prymasom s³u¿y³ dziesiêæ lat, a przez kolejne
dwadziecia by³ osobistym sekretarzem króla Jana III Sobieskiego. W 1692 r.
powróci³ na Warmiê, gdzie zmar³ w roku nastêpnym28. Wzglêdy prymasa
pozyska³ te¿ m³ody wówczas, wykszta³cony za granic¹ Stanis³aw Krajewski
(1694). Leszczyñski korzysta³ z jego umiejêtnoci w za³atwianiu ró¿nych
spraw zarówno kocielnych, jak i publicznych. Za piln¹ i rzeteln¹ pracê
otrzyma³ kanoniê gnienieñsk¹, któr¹ obj¹³ w marcu 1666 r.29 W testamencie
dosta³ 500 z³. Kwot¹ 500 z³ prymas obdarowa³ tak¿e ksiêdza Micha³a Gabriela Kampowskiego (16271681). Pochodzi³ on z Lidzbarka Warmiñskiego. Gdy
Wac³aw Leszczyñski by³ biskupem warmiñskim, Kampowski by³ jego pra³atem domowym. Zapewne te¿ za spraw¹ prymasa Kampowski otrzyma³ kanoniê w kapitule kaliskiej oraz gnienieñskiej30. Pra³atem domowym by³ równie¿ Jakub Przedziecki kanonik ³owicki31, którego prymas nagrodzi³ kwot¹
400 z³. Do dworu prymasa nale¿eli te¿ duchowni Jacek Jurzyñski kustosz
uniejowski  otrzyma³ 400 florenów  i ks. Kober kanonik kurzelowski, który
otrzyma³ 300 florenów. Jan Korytkowski pisze, ¿e mimo trudnych czasów
Leszczyñski trzyma³ dwór liczny i wspania³y, przej¹wszy go po poprzedniku
swoim bracie stryjecznym Andrzeju Leszczyñskim32.
Spor¹ sumê, bo 1200 z³, prymas zapisa³ Kacprowi Rogallemu (16141673),
który w latach 16521658 by³ ekonomem w domenie biskupiej na Warmii33.
Po odejciu do Gniezna prymas nadal utrzymywa³ z nim kontakt.
27 Pochodzi³ z rodziny szlacheckiej wywodz¹cej siê z ziemi ³êczyckiej, znacz¹cej siê herbem
Jastrzêbiec. W XVII w. Sarnowscy osiedlili siê w kilku miejscowociach w Prusach  J. Krzepela, Rody ziem pruskich, Kraków 1927 (reprint wyd. Gdañsk 2008), wg indeksu. Rodzina Adama
Sarnowskiego osiad³a w Barczewie, gdzie ok. 1630 r. urodzi³ siê Adam Sarnowski. Jego rodzina
spokrewniona by³a z rodzin¹ Jakuba Zadzika bpa krakowskiego i z rodzin¹ Szymona Rudnickiego bpa warmiñskiego.
28 Jego testament opublikowa³a I. Makarczyk, Testament Adama Sarnowskiego (+1693)
sekretarza królewskiego, kanonika warmiñskiego, Forum Teologiczne, t. 7, 2006, s. 155169.
29 J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy kocio³a katedralnego gnienieñskiego, t. 1, s. 329332.
Krajewski zdoby³ jeszcze kilka beneficjów: zosta³ dziekanem kapitu³y gnienieñskiej (1681),
posiada³ kustodiê ³owick¹, by³ te¿ proboszczem w. Micha³a na zamku w Krakowie. Cieszy³ siê
ogromnym zaufaniem kapitu³y w Gnienie. Kilkakrotnie by³ prezydentem i wiceprezydentem
trybuna³u koronnego, kapitu³ê wielokrotnie reprezentowa³ na sejmach koronnych. Jego biogram autorstwa W. Dworzaczka zob. PSB, t. 15, s. 118.
30 Jego biogram zob. A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach
15251821, cz. 1: S³ownik, Olsztyn 2000, s. 142.
31 Leszczyñskiemu s³u¿y³ od 1647 r. na Warmii. W 1653 r. zosta³ kanonikiem dobromiejskim. Z kanonii tej zrezygnowa³, gdy w 1665 r. zosta³ kanonikiem i oficja³em ³owickim
 A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie, cz. 1, s. 258; J. Wieteska, Katalog pra³atów i kanoników prymasowskiej kapitu³y ³owickiej od 1433 do 1970 r., Warszawa 1971, s. 73.
32 J. Korytkowski, Arcybiskupi gnienieñscy, prymasowie i metropolici polscy, t. 2, s. 129.
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Wac³aw Leszczyñski pamiêta³ te¿ o s³u¿bie, kilku pokojowych i cyruliku.
W testamencie wymienia ich siedmiu. Jeden z nich otrzyma³ 600 z³, pozostali
po 200 lub 300, w sumie 2100 z³.
Osobn¹ grupê osób stanowi¹ wykonawcy testamentu. Za tê pos³ugê
wszyscy otrzymali po 300 z³, z wyj¹tkiem g³ównego wykonawcy  Tomasza
Ujejskiego, któremu prymas darowa³ 1200 z³. Wród obdarowanych kwot¹
trzystu z³otych nie ma dwóch braci prymasa, którzy dziedziczyli ca³y jego
maj¹tek. Ale odnotowujemy dodatkowe nazwisko wykonawcy testamentu,
którego nie ma w pierwszej czêci testamentu. By³ to Bonawentura Madaliñski (zm. 1691), kanclerz prymasa W. Leszczyñskiego, kanonik gnienieñski,
póniejszy biskup p³ocki, nastêpnie kujawsko-pomorski34.
Z substancji maj¹tkowej Leszczyñski poleci³ sp³aciæ wszystkie swoje d³ugi, których wysokoæ w sumie wynosi³a oko³o 40 tys. florenów. W wiêkszoci
przypadków nie znamy okolicznoci ich zaci¹gniêcia, dok³adnej daty czy
imion osób wierzycieli. Jedn¹ z pozycji by³ d³ug w wysokoci 9 tys. z³. Leszczyñski poleci³ sp³aciæ j¹ sukcesorom kanonika warmiñskiego Montanusa.
Kanonik  szwedzkiego pochodzenia  Maciej Montanus zmar³ w 1650 r.
W testamencie zapisa³ pewne przedmioty i kwoty pieniê¿ne na rzecz ró¿nych
osób i zakonów na Warmii. Po rozliczeniu testamentu w styczniu 1651 r.,
w gotówce pozosta³o jeszcze ponad 9 tys. z³otych. Równ¹ sumê 9 tys. wzi¹³
wówczas biskup Leszczyñski, z przeznaczeniem na czynsz35. Umieraj¹c, poleci³ kwotê tê zwróciæ rodzinie. Kilka kolejnych kwot d³ugu zwi¹zanych by³o
równie¿ z Warmi¹, ale bli¿szych przyczyn zad³u¿enia nie znamy. Dotyczy³y
one osób wieckich, duchownych, kocio³ów i kapitu³y. I tak kapitule warmiñskiej prymas by³ winien 4 tys. z³, kocio³owi w Pieniê¿nie 3 tys., a wikariuszowi tego kocio³a (bez podania nazwiska) 1100 z³, kocio³owi katolickiemu
w Królewcu 1200 z³. Wojciechowi Boskiemu dworzaninowi biskupa Leszczyñskiego na Warmii, póniejszemu starocie ³owickiemu, prymas by³ d³u¿ny
2 tys. z³. Pani Boskiej, rodzonej siostrze sufragana warmiñskiego Wojciecha
Pilchowicza (zm. 1665), d³ug opiewa³ na kwotê 2 tys. z³. Niejakiej pani W¹tkowskiej prymas by³ winien 4500 z³. Kwotê 1200 z³ prymas odnotowa³ jako
d³ug wobec pos³ów wys³anych do jakiego obcego kraju. Do uregulowania pozosta³ te¿ d³ug 2 tys. z³ wobec nie¿yj¹cego ju¿ wówczas kanonika gnienieñskiego
Grabowskiego. Leszczyñski nie pisze jego imienia, ale zapewne by³ to Wojciech
Grabowski, zmar³y w sierpniu 1659 r.36 Tê kwotê Leszczyñski poleci³ przeznaczyæ na msze rocznicowe i na jego epitafium w katedrze gnienieñskiej.
33 Jego biogram zob. A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach
15251821, cz. 1: S³ownik, Olsztyn 2000, s. 270.
34 P. Nitecki, Biskupi Kocio³a w Polsce, s. 134.
35 Testament Montanusa i koñcowe rozliczenie publikuje I. Makarczyk, Szwedzi w kapitule warmiñskiej, w: Miêdzy barokiem a owieceniem. Staropolski regionalizm, praca zbiorowa pod
red. S. Achremczyka, Olsztyn 2008, s. 301305.
36 Jego biogram zob. J. Korytkowski, Pra³aci i kanonicy kocio³a katedralnego gnienieñskiego, t. 2, s. 108109.
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Na treæ testamentu prymasa Wac³awa Leszczyñskiego z³o¿y³a siê krótka czêæ religijna i dyspozycje maj¹tkowe. Najwiêksz¹ troskê prymas okaza³
w kwestii sp³aty wszystkich swoich d³ugów. O tym obowi¹zku nie tylko przypomina³ wykonawcom testamentu, ale te¿ poleci³ im, by zadoæuczynili jakimkolwiek wierzycielom, którzy by przedstawili skrypt d³u¿ny z jego podpisem. Prosi³ równie¿ o wybaczenie tych wszystkich, których byæ mo¿e w jaki
sposób obrazi³ lub da³ powód do gniewu. Testament zakoñczy³ znanym powiedzeniem: Panie, gdy przyjdziesz s¹dziæ, nie potêpiaj mnie (Domine dum veneris iudicare noli me condemnare).
Tydzieñ po uroczystociach pogrzebowych, 17 maja 1666 r., dwaj bracia
prymasa  Jan i Przec³aw  g³ówni spadkobiercy jego maj¹tku, w £owiczu,
wobec kapitu³y gnienieñskiej, g³ównego wykonawcy testamentu biskupa Tomasza Ujejskiego oraz pozosta³ych wykonawców, z³o¿yli pisemne zobowi¹zanie uregulowania wszystkich zobowi¹zañ zmar³ego prymasa na rzecz kocio³a, kapitu³y i archidiecezji gnienieñskiej37. Wykonali te¿ wówczas pierwsze
dyspozycje testamentowe.

Dodatek ród³owy
Testament Wac³awa Leszczyñskiego

£yszkowice, 5 XI 1665

Orygina³: AAWO, AK I, T 10, k. 1-7. Na górze, w prawym rogu, sekretarz kapitu³y
Kacper Simonis wpisa³: Venceslai Lesczynski Archiepiscopi.

In nomine Sanctissime et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus
Sancti. Amen.
Momentaneum illud, ex quo pendet aeternitas, animo percipiens nihil
salutarius mecum reputo, quam omnes vitae et fortunarum rationes depositi
fidelis titulo mihi a Deo creditas, in numerato semper habere, ut quandocunque placeuerit supremo vitae et mortis Domino e statione mortali me revocare, facilius mea curassem iisque depositis seu redditis arctam et arduam
aeternitatis viam ingrediar magis expeditus.
Quo consilio ego Venceslaus, peccator et indignus archiepiscopus Gnesnensis mente et corpore sanus, testamentum hoc meum praesens condendum esse duxi; ac inprimis Deo omnipotenti infinitas ago gratias, quod me
creaverit, quod pretiossimo sanguine Filii sui redemptum esse, ac in fide
catholica Romana a prima infantia educare et usque vivere voluerit, quod
innumeris beneficiis qua spiritualibus qua temporalibus affecerit afficiatque
perpetuo et indignum licet, pro Christo legatione fungi voluerit. Firma quoque fide teneo atque credo quidquid Sancta Romana Catholica credit eccle37 Owiadczenie Jana i Przec³awa Leszczyñskich publikuje J. Korytkowski, Arcybiskupi
gnienieñscy, prymasowie i metropolici polscy, t. 2, s. 129130
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sia, pro qua et in qua mori volo, iterum atque iterum denuntians ac de eo
solennissime protestans, si quid in extremo agone per momenti illius angustias aut mentis infirmitatem, seu patris medacii susurros, articulis fidei aut
decretis Sanctae Ecclesiae vel Sanctorum Patrum receptis traditionibus contrarium me dicere aut facere contigerit, pro non dicto et facto me habere
velle. Simul ex toto corde et animo doleo ac detestor omnia peccata mea,
quibus unquam Divinam Maiestatem offendi, deprecorque humillime, ut
inter iudicium suum tremendum et me peccatorem ponat crucem et passionem Servatoris nostri Domini Jesu Christi, intercedente Beata Maria Virgine Domina mea, Sancto Angelo custode nuo, sanctis Venceslao, Adalberto,
Stanislao, Francisco, Antonio de Padua et aliis patronis et tutelaribus meis,
totaque hierarchia coelesti, et animam meam peccatricem intra vulnera Redemptoris confugientem, misericors pater suscipere dignetur in sinum clementiae suae ac regionem vivorum, quandocunque ex hoc ergastulo corporis
migraverit. Corpus autem meum in ecclesia collegiata Lovicensi absque omni
pompa, vivorum magis quam mortuorum solatio, ritu tamen christianorum,
versus altare maius ad cornu epistolae (ubi corpus illustrissimi olim et reverendissimi domini Andreae de Leszno fratris et praedecessoris mei desideratissimi depositum est), quamprimum sepeliatur extructo ibidem sepulchro et
epitaphio marmoreo, quod non impensas, architectos et lectores fatiget, sed
peccatricis animae meae piorum mentibus imprimat recordationem, meique
antecessoris et dilectissimi fratris insimul comprehendat personam et memoriam. Pro quo opere sumptus ex derelictis, debita persoluta, superantibus lego et
assigno, applicatis ibidem maiori altari sex millibus florenorum polonicalium,
cum ea quam codicilli seorsim continent dispositione. Et quoniam legatione mea
in Gallias et mox subsecuto interregno saevilisque belli tempore atque saevientibus sueticis armis, ac postmodum sub tempus regiminis archiepiscopatus nostri
diversis occurrentibus, et qua privatim qua publice dispendiis, tum ex occasione
nexus foederatorum tum et interni motus in Regno perniciose exorti ac
eorundem cum fortunarum valetudinisque meae diminutione complanationis
infelicissima calamitate multo aere alieno sim obligatus, debita mea partim
actis authenticis ex parte chyrographis et manualibus recognitionibus, quibusvis personis inscripta, et in singulari scheda exoluta esse volo, ac iubeo.
Sponse vero meae ecclesiae Varmiensi in recompensam amoris, non quidem ut expedit, sed sicut ex tenuitate fortunarum iniuriis belli absumptarum fas est, sex candelabra cum cruce argentea et calicem aureum seu pro
comparando eodem calice iustum valorem in specie aureis persolvendum
lego dedicoque. Perillustribus reverendissimis et admodum reverendum dominum praelatis et canonicis fratribus charissimis metropolitanae meae funeri meo deducendo praesentibus per decem taleros imperiales, tum etiam
collegiatarum Lanciciensis Loviciensis praelatis et canonicis, quicunque
interfuerint funeri meo, per quinque taleros imperiales dari et distribui volo,
illisque lego ac dedico meum nunquam in illis moriturum amorem. De reliquis meis legatis ad codicillos meos seorsivos meipsum refero. Haeredes
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autem et successores bonorum meorum omnium praesentia legata et dispositionem meam exuberantium nomino ac instituo longe charissimos meos fratres germanos: Joannem comitem de Leszno vicecancellarium Regni et Praeclaum Derpatensem palatinum. Quos etiam praesentis ultimae voluntatis
meae una cum illustrissimo et reverendissimo domino domino Thoma de
Rupniewo Uieyski Dei gratia episcopo Ciioviensi fratro meo charissimo, illustri et magnifico domino Alexandro Sielski castellano Gnesnensi, Joanne
Stanislao a Sb¹szyn Sb¹ski decano Loviciensi custode Sendomiriensi Gnesnensi Varsaviensi canonico nepote meo charissimo, Christophoro a Stössel
cantore et canonico Varmiensi praeposito Calissiensi etc., Stanislao Bu¿eñski
archidiacono Calisiensi, Gnesnensi Varmiensi canonico, etc., executores esse
volo et constituo, atque illos per omnia sacra humanaque rogo, ut voluntatem meam hanc supremam sine ulla quoad fieri poteri mora in omnibus
punctis, clausulis quam diligentissime exequantur.
Quod quidem testamentum meum (si forte ob defectum aliquarum solennitatum de iure subsistere non poterit) in vim codicillorum seu alio quovis
meliori modo et iure valeat omnino volo, reservans mihi amplissimam et
citra omnem exceptionem potestatem, quotiescunque mihi visum fuerit, hoc
praesens testamentum seu supraemae voluntatis meae tabulas, immutandi,
addendi, mimendi et corrigendi, ac pleno omnino semper de rebus meis
disponendis usque ad mortem, iure utendi.
In quorum maiorem fidem testamentum hoc seu ultima voluntatis meae
litteras manu mea subscriptas, sigillo meo communiri, adhibitis infranotatis
rogatis et requisitis testibus.
Datum Lyskovitiis, die 5-a mensis Novembris anno Domini millesimo
sexcentesimo sexagesimo quinto
a-Venceslaus Archiepiscopus Gnesnensis-a
Testamentum infrascriptum per celsissimum principem ac reverendissimum dominum dominum Venceslaum comitem de Leszno archiepiscopum
Gnesnensem legatum natum Regni Poloniae Primatem primumque principem et benefactorem meum clementissimum conditum manuque propria
suae illustrissimae ac reverendissimae celsitudinis subscriptum ab ipsomet
celsissimo domino domino testatore in testimonium rogatus et adhibitus
subscripsi Lyscovitiis die 5-a mensis Novembris anno Domini 1665
a-Joannes Stanislaus a Sb¹szyn Sb¹ski-a
decano Lovicensi Gnesnensi Varsaviensi canonicus manu propria
Ego infrascriptus testis vocatus rogatus et adhibitus ab ipsomet illustrissimo principe et reverendissimo domino domino archiepiscopo Gnesnensi
testamentum hocce seu ultimam voluntatem suae illustrissimae celsitudinis
in testimonium manu mea subscribo. Anno et die ut supra
a-Adalbertus Stawowski Gnesnensis Varsaviensis Lovicensis canonicus
manu propria-a
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Et quia ego Joannes Radomski Lanciciensis canonicus sacra authoritate
apostolica publicus et actorum curiae archiepiscopalis notarius praemissis
omnibus testamento, dum ab illustrissimo principe et reverendissimo domino
domino archiepiscopo Gnesnensi supranominato uti testatore conderetur
tum et codicillorum conscriptioni nec non legatorum et debitorum connotationi praesens interfui, ideo in testimonium subscripsi, vocatus et requiritus.
Anno die et mense quibus supra
a-Joannes Radomski Lanciciensis Lovicensis canonicus, publicus et actorum
curiae suae illustrissimae et reverendissimae celsitudinis notarius manu propria-a
W imiê Pañskie. Amen.
Wszystko to, co w testamencie moim po ³acinie napisanem jest, tym
skryptem moim (który in vim codicillorum zostawujê, i takowej wagi, jako
sam testament mieæ chcê) aprobujê, tak ratione professiones fidei, jako
i legatorum factorum. Insze legata moje, dyspozycje i debita, sk¹d one p³aciæ,
wypisawszy tak¿e po polsku, aby snad jaka st¹d nie uros³a perplexitas,
ichmociów panów egzekutorów moich, jako te¿ zostawionych i naznaczonych
testamento meo haeredes, per amorem Dei et viscera misericordiae eiusdem
prosz¹c, aby in omnibus punctis, clausulis tej ostatniej woli mojej dosyæ siê
dzia³o, i co najprêdzej in executionem by³o deductum. A naprzód proszê, aby
cokolwiek d³ugu, lubo zapisanego, lubo na recognitio uczynionego bêdzie,
ka¿demu realiter i bez odw³oki oddano i zap³acono. Insuper je¿eli komu
cokolwiek darowizn¹ obieca³em, a na to skrypt jaki mój poka¿e, aby tak¿e
zupe³nie by³ ukontentowany. A lubom w connotatiej d³ugów moich (co siê na
osobnej spisze karcie, który takowej wagi, jako testament i te codicillos mieæ
chcê et pro authentico) lubo by t¹ rêk¹ moj¹ w³asn¹ napisane, lubo tylko
podpisane by³y, aby pooddawaæ i pop³aciæ. A jako w zaczêtym po ³acinie
testamencie egzekutorów moich tam¿e mianowanych i haeredes ichmociów
panów rodzonych moich pana Jana z Leszna podkanclerzego koronnego
i pana Przec³awa wojewodê derpskiego mianowa³em, tak¿e znowu mianujê
i stwierdzam, prosz¹c ichmoci i panów egzekutorów, aby wszystko srebro
i z³oto, cokolwiek go jest (wyj¹wszy legowane) potaksowaæ i wedle teraniejszej taksy przedaæ, i z tych pieniêdzy jako i z inszych tak pozosta³ych, je¿eli
jakie gdziekolwiek w gotowinie in deposito, albo na czynszach bêd¹,
i z jakichkolwiek procentów i dochodów ex anno gratiae i inszych mnie
nale¿ytych pozostawa, d³ugi i legata p³aciæ. A cokolwiek nad mianowane
d³ugi i legata zapisane i recognicjalne in mobilibus, to jest pieni¹dzach,
z³ocie, srebrze, obiciach, koniach, stadzie, bydle, zbo¿u i innych zostanie, ci
dwaj ichmoæ haeredes instituti kochani bracia moi niechaj odbior¹ i tym siê
ciesz¹. Przy których jako i inszych ichmociach egzekutorach rozprawa czeladzi bêdzie zostawaæ. Acz nie zwyk³em tego czyniæ, ani te¿ pamiêtam, jednak
je¿eliby siê kto znalaz³ ukrzywdzony lubo z moj¹, lubo bez wiadomoci mojej,
ex mei jednak occasione, aby pooddawaæ i ukontentowaæ proszê. Je¿eliby te¿
kogo ex fragilitate obrazi³, albo do gniewu jakiego i niesmaku da³ przyczynê,
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supplex przepraszam, i ¿eby dla Boga odpucili mi, dla mi³oci jego proszê.
Koñcz¹c za tym ten skrypt mój in vim codicillorum uczyniony i napisany, aby
in omnibus punctis, clausulis by³ egzekwowany jako te¿ i testament ³aciñski,
debita i legata moje lubo w³asn¹ moj¹ rêk¹ napisane lubo podpisane, aby
pop³acone by³y, ichmociów panów egzekutorów proszê. W ostatku niziuchno
jako z najpokorniejszym sercem Majestatu Bo¿ego proszê, aby przez przyczynê Najwiêtszej Panny Patronki i Dobrodziejki mojej i Wszystkich wiêtych
tak¿e patronów moich znowu et iterato suplikuj¹c ciê¿kie grzechy moje
z nieogarnionego mi³osierdzia swego raczy³ mi odpuciæ i tym koñczê: Domine dum veneris iudicare noli me condemnare. Datum w £yszkowicach, die 5
mensis Novembris anno Domini 1665.
a-Wac³aw z Leszna Arcybiskup Gniniñski-a
Connotatio legatorum
Naprzód, aby po mierci mojej zaraz in eodem instant na Msze wiête
pro anima mea rozdano legujê 3000 fl.
Jegomoci ksiêdzu sufraganowi gnienieñskiemu Gasparowi Trzemeskiemu szubê aksamitn¹ winiow¹ grzbietami rysiemi podszyt¹.
Ksiêgi moje Consilia Paryskiego druku i oprawy francuskiej w czerwony
safian, a jest tomów 37 in folio regali Venerabili Capitulo Gnesnensi.
Jegomoci ksiêdzu Janowi Zb¹skiemu koni moich cug wzowych i karetkê
ma³¹ adamaszkiem zielonym podszyt¹ i obicie brokatelowe stref¹ czerwon¹
z ¿ó³tym a z stref¹ lazurow¹ z ¿ó³tym z frandzl¹ nako³o.
Jejmoci Paniej podkanclerzynej koronnej bratowej mojej szeæ koni
z karet¹ najprzedniejsz¹.
Jejmoci Paniej Dorocie z Nag³owic Kryskiej podkomorzynej wyszogrodzkiej wnuczce mojej szkatu³ê hebanow¹ z wierzchu, do której szkatu³y w³o¿yæ
ung. sto in specie i z tym oddaæ. Nad to owiec trzysta, tak¿e wszystko byd³o
rogate szeligowskie legujê i odkazujê stado wyj¹wszy szeligowskie.
Jejmoci Paniej Sielskiej kasztelance gniniñskiej krewnej mojej z³otych
szeæset i piercieñ szafirowy bez folgi z diamentami nako³o.
Ks. Boruckiemu audytorowi memu, fl. 600.
Ks. Stanis³awowi Bu¿eñskiemu archidiakonowi kaliskiemu, fl. 600.
Ksiêdzu Silnickiemu kanonikowi gniniñskiemu, fl. 600.
Ksiêdzu Witwickiemu kanonikowi gniniñskiemu, fl. 600.
Ksiêdzu Przezdzieckiemu kanonikowi ³owickiemu, fl. 400.
Ksiêdzu Rogaliusowi, który by³ u mnie ekonomem w Warmiej, fl. 1200.
Ksiêdzu Kampowskiemu, fl. 500.
Ksiêdzu Janowi Radomskiemu pisarzowi dekretowemu, fl. 400.
Ksiêdzu Koberowi kanonikowi kurzelowskiemu, fl. 300.
Sarnowskiemu pisarzowi pokojowemu, fl. 500.
Franciszkowi Trzaskowskiemu pokojowemu memu, fl. 600.
Kiedywskiemu pokojowemu, fl. 300.
Ch³opcu Hetmañskiemu, fl. 300.
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Ch³opcu Karolowi, fl. 300.
Ch³opcu Biszofowi, fl. 200.
Olesiowi, pokojowemu, fl. 200.
Cyrulikowi Grzegorzowi, fl. 200.
Ksiêdzu Krajewskiemu, fl. 500.
Ichmociom Panom Egzekutorom
Jegomoci Ksiêdzu Uiejskiemu biskupowi kijowskiemu, fl. 1200.
Jegomoci ksiêdzu Zb¹skiemu, fl. 300.
Jegomoci Panu Aleksandrowi Sielskiemu kasztelanowi gniniñskiemu,
fl. 300.
Jegomoci Stöslowi kantorowi warmiñskiemu, fl. 300.
Jegomoci Madaliñskiemu, fl. 300.
Jegomoci Bu¿eñskiemu, fl 300.
Datum w £yszkowicach, die 5 Novembris 1665.
a-Wac³aw z Leszna Arcybiskup Gniniñski-a
Connotatio d³ugów com winien komu i niektórych legatorum
Jegomoci Panu wojewodzie ³êczyckiemu stryjecznemu bratu memu
i innym egzekutorom pro anno gratiae po nieboszczyku ksiêdzu bracie antecesorze moim [zostawione puste miejsce], fl. 6000, na które pieni¹dze zasz³o
arestum Venerabilis Capituli Gnesnensis respektu anni gratiae po nieboszczyku godnej pamiêci jegomoci ksiêdzu Lubiñskim arcybiskupie gninieñskim.
Jejmoci Paniej Przyjemskiej kasztelance che³miñskiej bratowej mojej
reszty d³ugu, com by³ winien ma³¿onkowi Jejmoci, fl. 4100.
Sukcesorom ksiêdza Montana kanonika warmiñskiego, fl. 9000.
Na pogrzeb mój fl. 6000.
Do o³tarza wielkiego in Collegiatae £ovicensi, gdzie grzeszne cia³o moje
odpoczywaæ bêdzie, na fundati¹ fl. 6000.
Na którego o³tarza zbudowanie legujê fl. 4000.
Na epitafium moje przy tym¿e o³tarzu, fl. 2000.
Do kocio³a katedralnego gniniñskiego pro anniversario fl. 2000.
Do kocio³a katedralnego warmiñskiego pro anniversario fl. 2000.
Do kocio³a katedralnego krakowskiego pro anniversario fl. 1500.
Do kocio³a katedralnego p³ockiego pro anniversario fl. 1500.
Do collegiaty ³êczyckiej pro anniversario fl. 1500.
Do collegiaty ³owickiej pro anniversario fl. 1500.
D³ugu Venerabilis Capituli Varmiensis, fl. 4000.
D³ugu po wikarym Melzackim, fl. 3000.
D³ugu kocio³owi Melzackiemu, fl. 1100.
D³ugu Pani Boski rodzonej nieboszczyka ksiêdza sufragana warmiñskiego, fl. 2000.
D³ugu Pani Witkowski, fl. 4500.
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D³ugu Panu Boskiemu starocie ³owickiemu, fl. 2000, a jest reszta posagu ¿ony jego Stöslowny.
D³ugu Jegomoci Panu rodzonemu memu wojewodzie Derpskiemu, który
jest zapisany w grodzie Krakowskim, fl. 6000.
D³ugu Jegomoci ksiêdzu sufraganowi gniniñskiemu ksiêdzu Trzemeskiemu zda mi jeszcze fl. 1600, bo bra³ ad krationem tego, com mu by³
winien.
D³ugu po nieboszczyku ksiêdzu Grabowskim kanoniku gnienieñskim
zostajê winien fl. 2000, co siê obróciæ ma na epitafium i pro anniversario do
Gniezna.
D³ugu agentom do cudzy ziemi, fl. 1200.
Datum w £yszkowicach, die 5 Novembris 1665.
a-Wac³aw z Leszna Arcybiskup Gniniñski-a
a-a

podpisy w³asnorêczne
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WEWNÊTRZNE REGULAMINY ZWI¥ZKU KÓ£
POLSKICH W ROSYJSKIEJ RADZIE PAÑSTWA
Z LAT 19061907 I 1909
Edward Woyni³³owicz, cz³onek I Rady Pañstwa z guberni miñskiej i lider
polityczny ziemiañstwa, poda³ w swoim pamiêtniku informacjê, ¿e pos³owie
polscy zasiadaj¹cy w izbie wy¿szej rosyjskiego parlamentu posiadali archiwum, nad którym opiekê sprawowa³ sekretarz obu Kó³ Polskich: z Królestwa
Polskiego i Kraju Zachodniego, Konstanty Przew³ocki, ziemianin z Lubelszczyzny. Akta z dzia³alnoci poselskiej przechowywano do wybuchu I wojny
wiatowej w kociele pw. w. Katarzyny, znanej wi¹tyni petersburskiej Polonii. Na okres wakacji parlamentarnych akta zabiera³ Stanis³aw Rotwand,
znany warszawski przemys³owiec, wybrany do Rady Pañstwa z kurii przemys³u i handlu w okrêgu warszawskim. Oddawa³ je w depozyt filii Banku
Wawelberga w Petersburgu. Po wakacjach zwraca³ je sekretarzowi. Z chwil¹
wybuchu wojny wiatowej Przew³ocki mia³ je wywieæ do swego maj¹tku.
Wszelki s³uch o tych dokumentach zagin¹³. Konstanty Przew³ocki pozostawi³
wprawdzie pamiêtnik, ale nie powiêci³ go swej dzia³alnoci politycznej, jest
to raczej kronika rodzinna i maj¹tkowa. Woyni³³owicz, prezes Ko³a Kraju
Zachodniego, a tak¿e pierwszy prezes Zwi¹zku obu Kó³, zgromadzi³ znaczne
prywatne archiwum dokumentów powsta³ych w zwi¹zku z pracami parlamentarnymi Polaków w Radzie Pañstwa. Ono tak¿e przepad³o w wojennej
zawierusze1. Gdy w Archiwum Pañstwowym w £odzi pracowa³am nad bardzo obszern¹ spucizn¹ Józefa Ostrowskiego, prezesa po³¹czonych Kó³, moje
nadzieje wzbudzi³a teczka zatytu³owana Dzia³alnoæ w Radzie Pañstwa.
Jest to bogaty zbiór dokumentów. Pocz¹tkowo s¹dzi³am, ¿e mo¿e to byæ
1

E. Woyni³³owicz, Wspomnienia 18471928, Wilno 1931, cz. 1, s. 152.
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zaginione archiwum Przew³ockiego. Niestety, okaza³o siê, ¿e Ostrowski, bêd¹c prezesem Ko³a Koronnego, gromadzi³ skrzêtnie wszelkie materia³y pozwalaj¹ce mu sprawnie wykonywaæ sw¹ funkcjê, ale nie przej¹³ ca³oci spucizny Kó³. Teczka zawiera jego osobiste papiery, w tym wiele brudnopisów
i konceptów dokumentów oraz notatek z posiedzeñ klubowych. Poza tym
koñczy siê wraz z wycofaniem siê Ostrowskiego z Rady Pañstwa w 1909 r.
Ostrowski skrupulatnie prowadzi³ kronikê najwa¿niejszych wydarzeñ
w swym ¿yciu, za lata 18731907. Odnotowa³ w niej pod dat¹ 17 maja 1906 r.2
dzieñ swego wyboru na cz³onka Rady Pañstwa podczas zjazdu elektorów
z Królestwa Polskiego w Warszawie. 22 maja przyby³ do Petersburga, a ju¿
w dniu nastêpnym odby³o siê zebranie inauguruj¹ce wspólne posiedzenia
Polaków reprezentantów Królestwa Polskiego i Kraju Zachodniego, dzier¿¹cych mandat od ziemian oraz gildii przemys³owców i handlowców. Powo³ano
wówczas do ¿ycia Zwi¹zek Kó³ Polskich w Radzie Pañstwa3.
Pos³owie do Rady Pañstwa przygotowali siê do tego zebrania zawczasu,
spisuj¹c sobie najwa¿niejsze kwestie dotycz¹ce organizacji Ko³a Polskiego
oraz wzajemnych stosunków miêdzy nim a Ko³em Terytorialnym. Postawili
siedem najwa¿niejszych pytañ:
1) Jaki ma byæ wzajemny stosunek cz³onków Rady Pañstwa z Królestwa
Polskiego?
2) Jaki stosunek z cz³onkami Rady Pañstwa nie z Królestwa wybranymi
jest dla nas po¿¹dany?
3) Jaki stosunek do ewentualnych stronnictw [rosyjskich] w Radzie Pañstwa?
4) Jaki ma byæ nasz stosunek do Ko³a Polskiego [w Dumie], jako do cia³a
zorganizowanego?
5) Jaki ma byæ nasz stosunek do Ko³a Krajowego pos³ów z Litwy i Rusi
[w Dumie]? Czy tylko przez cz³onków Rady Pañstwa z Litwy i Rusi, czy te¿
tak¿e bezporedni?
6) W jaki sposób nale¿y oddzia³ywaæ na Ko³o Polskie [w Dumie] w sprawie agrarnej?
7) Jak poruszyæ sprawy najpilniejsze dla Królestwa Polskiego: mianowicie sprawê szkolna itd.?4
Czêciowo sobie na te pytania odpowiedzieli. Za najpilniejsz¹ potrzebê
uznali cis³e okrelenie stosunków miêdzy Ko³ami Polskimi w Dumie i Radzie Pañstwa i stworzenie odpowiedniego regulaminu. Nie dziwi to, wzi¹wszy pod uwagê, ¿e oba Ko³a tworzone by³y przez cz³onków dwu stronnictw
reprezentuj¹cych ró¿ne pogl¹dy polityczne: Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego i Stronnictwa Polityki Realnej. Ostrowski uwa¿a³, ¿e pos³owie
w Radzie, by skutecznie dzia³aæ, bêd¹ potrzebowali informacji z Dumy
2

Daty s¹ podawane wed³ug starego stylu.
AP £ód, Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna [dalej AOPM], sygn. II/82:
Papiery osobiste Józefa Ostrowskiego, Kronika 18731907, k. 68.
4 Ibidem, sygn. II/27, Pytania [17/30 V 1906] (brudnopis), k. 454455.
3
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z pierwszej rêki. Za najpilniejsze kwestie polityczne, których poruszenie
w obu izbach by³oby wskazane, uzna³ reformê agrarn¹, a tak¿e zwi¹zane ze
sob¹ sprawy szkoln¹ i jêzykow¹ w guberniach polskojêzycznych. W kwestiach organizacyjnych zastanawia³ siê nad stworzeniem wspólnego biura
poselskiego dla obu Kó³, by obni¿yæ koszta. Uwa¿a³ tak¿e za wskazane ustalenie procedury sk³adania wizyt politycznych, okrelenie symbolicznych
i konwencjonalnych gestów, jak sposób wejcia pos³ów polskich na pierwsze
plenum Rady Pañstwa, z³o¿enie przez nich podpisów pod przysiêg¹, zajêcie
miejsc. Na koñcu postulowa³ wypracowanie taktyki na okres pocz¹tku sesji5.
Cz³onkowie Rady Pañstwa postanowili wzorowaæ siê na swoich kolegach
parlamentarzystach z Ksiêstwa Poznañskiego oraz ustalonym przez nich regulaminie Ko³a Polskiego w Berlinie z 1895 r.6 Zapewne uznali, ¿e sytuacja
Polaków w Poznañskiem jest bardziej podobna do sytuacji w Królestwie
Polskim, ani¿eli w ciesz¹cej siê swobodami autonomicznymi Galicji. Zdawano
sobie sprawê, ¿e Polacy w parlamencie rosyjskim bêd¹ musieli raczej prowadziæ politykê opozycyjn¹, poniewa¿ na pozytywn¹ pracê poselsk¹ nie pozwol¹
im okolicznoci polityczne. Regulamin Ko³a Polskiego w Wiedniu tak¿e by³
brany pod uwagê. O ostatecznym kszta³cie mieli zadecydowaæ Józef Ostrowski i Eustachy Dobiecki7.
Zawi¹zanie Zwi¹zku Kó³ Królestwa Polskiego i Krajów Litwy i Rusi
w Radzie Pañstwa odby³o siê 23 maja 1906 r. na pierwszym wspólnym posiedzeniu. Wiadomo, ¿e obecni nie mieli w¹tpliwoci co do potrzeby po³¹czenia
si³ i decydowano jednog³onie. Wiedz¹c z praktyki, ¿e biurokracja rosyjska
zawsze bardzo podejrzliwie zapatruje siê na wszelk¹ solidarnoæ Wschodnich
Kresów z Koron¹ i zreszt¹ sami bêd¹c przekonani, ¿e czasem mo¿e siê zaznaczyæ odrêbnoæ interesów tych obu dzielnic, postanowilimy jednomylnie, ¿e
maj¹ istnieæ dwa ko³a, ka¿de ze swoim prezesem, zsolidaryzowane tylko jednym regulaminem i osob¹ jednego wspólnego prezesa. To by³a strona formalna sprawy; w rzeczy samej pracowalimy i szlimy zawsze solidarnie  twierdzi³ Edward Woyni³³owicz8. Spisano tak¿e roboczy regulamin:
1) Ko³o Cz³onków Rady Pañstwa w Petersburgu, wybranych z Królestwa
Polskiego, i takie¿ ko³o Cz³onków Rady Pañstwa, wybranych na Litwie i Rusi
[wersja 1:] ³¹cz¹ siê z sob¹ w Zwi¹zek Kó³ Królestwa Polskiego i Krajów
Litwy i Rusi w celu obrony w Radzie Pañstwa spraw i interesów tych krajów
pod wzglêdem politycznym, narodowym, kulturalnym i ekonomicznym.
[wersja 2:] dla (wspólnego) popierania rozwoju tych krajów w Pañstwie
Rosyjskim (pod wzglêdem politycznym, narodowym, kulturalnym i ekonomicznym) ³¹cz¹ siê w Zwi¹zek Kó³ Królestwa Polskiego i Krajów Litwy i Rusi.
(na warunkach nastêpuj¹cych)
5

Ibidem, Ko³o Polskie (brudnopis), k. 455456.
Ibidem, Ustawy Ko³a Polskiego w parlamencie niemieckim w Berlinie (uchwalone d. 20
lutego r. 1895), k. 537.
7 E. Woyni³³owicz, op. cit., s.122.
8 Ibidem, s.121122.
6
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2) Ka¿de z Kó³ stanowi¹cych Zwi¹zek ma swój w³asny regulamin, który
zostaje podporz¹dkowanym pod niniejszy wspólny regulamin Zwi¹zku.
3) Wszystkie sprawy maj¹ byæ rozpatrywane wspólnie na posiedzeniach
Zwi¹zku. W ka¿dej poszczególnej sprawie Zwi¹zek ma prawo uznaæ j¹ za
dotycz¹c¹ wy³¹cznie Królestwa Polskiego lub te¿ krajów Litwy i Rusi. W sprawach uznanych uchwa³¹ Zwi¹zku za wy³¹czne odnone Ko³o ma g³os decyduj¹cy, a tamto Ko³o g³os doradczy.
4) Zwi¹zek wybiera Prezesa, Vice-Prezesa i Sekretarza na przeci¹g ka¿dej
sesji parlamentarnej. Po dokonaniu tych wyborów Zwi¹zek uwa¿a siê za
ukonstytuowany. W nastêpnej sesji parlamentarnej Prezydium ustêpuje dopiero po dokonaniu nowych wyborów.
5) W razie nieobecnoci Prezesa i Vice-Prezesa Zwi¹zek wybiera tymczasowo ich zastêpcê.
6) Prezes zwo³uje posiedzenia, ustanawia porz¹dek dzienny, który jednak
uchwa³¹ Zwi¹zku mo¿e byæ zmieniony, przewodniczy na posiedzeniach, proponuje referentów do prac parlamentarnych oraz przedstawia Zwi¹zek w stosunkach zewnêtrznych.
7) Sekretarz prowadzi protoko³y narad oraz archiwum Zwi¹zku.
8) Zwyczajne posiedzenia Zwi¹zku odbywaj¹ siê raz na tydzieñ, nadzwyczajne  wed³ug uznania Prezesa b¹d na ¿¹danie 3-ch cz³onków Zwi¹zku,
którzy winni zarazem objaniæ powód ¿¹dania. Nadzwyczajne posiedzenie
winno byæ zwo³ane najdalej w ci¹gu dwóch dni po zarz¹dzeniu.
9) Dla wa¿noci obrad potrzebna jest obecnoæ wiêcej ni¿ po³owy cz³onków
Zwi¹zku. Uchwa³y zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów obecnych na
posiedzeniu cz³onków. W razie równoci g³osów  g³os przewodnicz¹cego przewa¿a. Przy wszelkich wyborach g³osowanie odbywa siê kartkami.
10) Gdyby na posiedzeniu Zwi¹zku nie by³o dostatecznej iloci cz³onków Prezes wstrzymuje narady i zwo³uje bezwzglêdnie, najpóniej w 24 godzin[y] nowe
posiedzenie, które rozstrzyga ostatecznie, bez wzglêdu na liczbê obecnych cz³onków.
11) Zasad¹ Zwi¹zku jest solidarnoæ jego cz³onków w postêpowaniu parlamentarnym.
12) Od uchwa³y Zwi¹zku zale¿y:
a) podawanie w³asnych wniosków i interpelacji,
b) podpisywanie wniosków i interpelacji wnoszonych przez innych cz³onków Rady Pañstwa,
c) przemawianie na posiedzeniach Rady Pañstwa,
d) wszelkie g³osowania na posiedzeniach Rady Pañstwa,
e) popieranie cz³onków Zwi¹zku, jako te¿ innych cz³onków Rady Pañstwa
przy wyborach do komisji.
13) Nie wolno jest cz³onkom Zwi¹zku g³osowaæ inaczej jak uchwali³
Zwi¹zek. Wolno jest jednak ka¿demu cz³onkowi powstrzymaæ siê od danego
g³osowania przez nieobecnoæ w czasie tego¿ g³osowania.
Cz³onek maj¹cy zamiar nieprzyjêcia udzia³u w danym g³osowaniu, winien z³o¿yæ o tym owiadczenie na posiedzeniu Zwi¹zku, a razie nag³ym
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 Prezesowi; nadto powinien wyjaniæ powody owego postêpowania. Oprócz
tego, przy istnieniu wa¿nych powodów, s³u¿y Zwi¹zkowi prawo uwolniæ cz³onka od solidarnoci w poszczególnej sprawie; dla wa¿noci takiej uchwa³y potrzebna jest wiêkszoæ 2/3 g³osów cz³onków obecnych na posiedzeniu.
14) W sprawach wyznaniowych wolno jest cz³onkom Zwi¹zku g³osowaæ
i postêpowaæ w Radzie Pañstwa wed³ug w³asnego przekonania.
15) Dla cz³onków Zwi¹zku wybranych z kurii przemys³u i handlu, z powodu ich nale¿enia do grupy cz³onków Rady Pañstwa, wybranych z tej¿e kurii
z ca³ego Pañstwa, zastrzega siê swobodê dzia³ania i g³osowania w sprawach
przemys³owych i handlowych.
16) Bez upowa¿nienia Zwi¹zku wolno jest przemawiaæ we w³asnym imieniu na posiedzeniach Rady Pañstwa:
a) cz³onkom Zwi¹zku nale¿¹cym do Komisji wybranych przez Radê Pañstwa w przedmiotach, dotycz¹cych referatów tej¿e Komisji,
b) cz³onkom Zwi¹zku, których wniosek zosta³ przez Zwi¹zek przyjêtym
i do Rady Pañstwa wniesionym w przedmiocie tego wniosku.
17) W komisjach maj¹ cz³onkowie Zwi¹zku swobodê dzia³ania; wolno jednak Zwi¹zkowi uchwaliæ zasadniczo wskazówki dla ich postêpowania tam¿e.
18) Komisja parlamentarna Zwi¹zku sk³ada siê z Prezesa i Vice-Prezesa
jako cz³onków sta³ych i z dwóch cz³onków wybieranych co dwa m-ce po jednym
w Kole Królestwa Polskiego i Kole Krajów Litwy i Rusi.
W wypadkach nag³ych Komisja parlamentarna postanawia o g³osowaniu,
o wnoszeniu poprawek, o podpisywaniu wniosków i interpelacji i o zabieraniu g³osu
przez cz³onków Zwi¹zku. Stosuje siê to i do cz³onków Komisji parlamentarnej.
19) Cz³onkowie Zwi¹zku obowi¹zani s¹ zachowaæ tajemnicê co do tych
rozpraw i uchwa³, wzglêdem których to wyranie postanowionym zastanie.
20) ¯aden cz³onek Zwi¹zku nie mo¿e byæ bez jego zezwolenia cz³onkiem
innego Klubu lub Ko³a parlamentarnego w Radzie Pañstwa.
21) Bez upowa¿nienia Zwi¹zku nie wolno nikomu w imieniu Zwi¹zku ani
wystêpowaæ, ani dzia³aæ.
Z Rz¹dem lub innymi Ko³ami czy te¿ stronnictwami znosi siê Zwi¹zek za
porednictwem Prezesa albo te¿ wybranej w tym celu Komisji z³o¿onej przynajmniej z dwóch cz³onków.
22) Cz³onkowie Zwi¹zku w razie zamierzonego wyjazdu winni o tym zawiadomiæ Prezesa, który ma prawo zgodziæ siê na dziesiêciodniow¹ nieobecnoæ. D³u¿szy urlop zale¿y od uchwa³y Zwi¹zku.
23) Zmiany niniejszego regulaminu lub dodatki do niego mog¹ byæ
uchwalone tylko na wniosek piêciu cz³onków Zwi¹zku na posiedzeniu, na które wszyscy cz³onkowie Zwi¹zku zawezwani zostali przynajmniej na dziesiêæ
dni przedtem, ze wskazaniem zamierzonych zmian.
Zmiana mo¿e byæ uchwalona tylko wiêkszoci¹ dwóch trzecich g³osów
obecnych na posiedzeniu cz³onków Zwi¹zku9.
9 AP £ód, AOPM, sygn. II/27, Regulamin Zwi¹zku Kó³ Królestwa Polskiego i Krajów
Litwy i Rusi w Radzie Pañstwa w Petersburgu [23 V/5 VI 1906], k. 485488.
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Przyznaæ trzeba, ¿e regulamin ten by³ bardzo twardy, indywidualizm pos³ów bardzo knebluj¹cy  ocenia³ Woyni³³owicz  ale na razie okaza³ siê bardzo po¿yteczny, albowiem zespó³ pos³ów naszych na pocz¹tku nie by³ jeszcze
dostatecznie wyrobiony ani polityczne, ani parlamentarnie. Mo¿e dziêki temu
regulaminowi uda³o siê przedstawicielstwu naszemu unikn¹æ kroków fa³szywych i wyrobiæ sobie zaszczytn¹ powagê w Radzie Pañstwa10 . Wed³ug Edwarda Woyni³³owicza wspó³praca pos³ów z Kongresówki i Kraju Zachodniego
przebiega³a wyj¹tkowo zgodnie. Rozbie¿noci takiej [jak w Dumie] miêdzy
pogl¹dami pos³ów do Rady Pañstwa z Korony i Kresów wcale nie by³o, dziêki
byæ mo¿e wiêkszemu wyrobieniu politycznemu przedstawicieli tych dzielnic,
dziêki temu, ¿e przedstawiciele z Korony wszyscy prawie [oprócz Stanis³awa
Gawroñskiego] nale¿eli do wiêcej umiarkowanej partii realistów lub z ni¹
sympatyzowali; w ka¿dym razie praca w Kole naszym w Radzie Pañstwa sz³a
zgodnie, co z przyjemnoci¹ podkrelam  zanotowa³ w swych wspomnieniach11.
Jak wspomina³am, funkcje prezesów w I Radzie Pañstwa sprawowali:
w Kole Koronnym  Józef Ostrowski, w Kole Kraju Zachodniego  Edward
Woyni³³owicz, a w Zwi¹zku Kó³ tak¿e Woyni³³owicz. W II Radzie Pañstwa
prezesem Ko³a Królestwa Polskiego by³ Eustachy Dobiecki, Ko³a Terytorialnego  Jan Olizar, a po³¹czonych Kó³ tak¿e Dobiecki. Woyni³³owicz opisa³
w swych wspomnieniach, jak trudna by³a taka rola, a jednoczenie niezbêdna: Prezesostwo by³o bardzo zaszczytne, ale pe³nienie obowi¹zku prezesa wcale
³atwym nie by³o: po pierwsze, mia³o siê do czynienia z ludmi, którzy wszêdzie
w swej prowincji stanowisko przoduj¹ce zajmowali, wszêdzie byli prezesami,
a zatem przyzwyczajonymi do uleg³oci innych, a nie do ulegania samym; po
wtóre, wiêkszoæ mia³a wyrobione i naprzód powziête przekonanie, ¿e Woyni³³owicz wszystkich za nos wodzi, wiêc trzeba jemu pokazaæ, ¿e tutaj arbitralnym byæ nie pozwolimy. Zreszt¹ by³o to w tradycjach szlacheckich od dawna
króla wybieraæ na Woli, a potem jemu ¿ycie mo¿liwie ciê¿kim na tronie uczyniæ. Musia³em wiêc bardzo siebie i drugich pilnowaæ, aby ¿adnym nieporozumieniem solidarnoci Ko³a nie zm¹ciæ i nie daæ mi³ego obcym widoku niesnasek naszych12.
Z obrazem nakrelonym przez Woyni³³owicza polemizuje w swoim pamiêtniku pose³ z guberni wileñskiej, Hipolit Korwin-Milewski13. By³ to cz³owiek
bardzo utalentowany i wszechstronnie wykszta³cony, a przy tym pracowity.
Mia³ jednak cechê, która uniemo¿liwia³a mu w pe³ni solidarn¹ wspó³pracê ze
swymi kolegami w Radzie Pañstwa: wybuja³y indywidualizm po³¹czony
z wysokim mniemaniem o sobie. Wspomina³, ¿e od pocz¹tku starano siê
10

E. Woyni³³owicz, op. cit., s. 122.
Ibidem, s. 152.
12 Ibidem, s. 123.
13 Zob. A. Szwarc, P. Wieczorkiewicz, Bracia Korwin-Milewscy, patrioci czy apostaci?,
w: Francja  Polska XVIIIXIX w. Studia powiêcone prof. A. Zahorskiemu w 60. rocznicê
urodzin, Warszawa 1983.
11
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w Zwi¹zku Kó³ st³amsiæ jego osobowoæ i robiono mu kolektywne psikusy.
Twierdzi³ te¿, ¿e regulamin opracowano konkretnie przeciwko niemu: On
daje Zwi¹zkowi mo¿ebnoæ wiêkszoci¹ g³osów zredukowaæ mnie na trzy lata
do roli niemej maszynki do g³osowania. Poniewa¿ za wyborcy g³osowali na
niego i jego konkretny program, a nie na jakiekolwiek kluby poselskie, nie
zamierza³ siê do regulaminu stosowaæ. Zatem owiadczam  pisa³  ¿e nadal,
tak jak dotychczas, terenem mojej dzia³alnoci bêdzie Rada Pañstwa, a nie
Ko³o, i bêdê siê kierowa³ w niej moim programem, a nie tym, który bêd¹ sobie
z dnia na dzieñ stwarzali ci panowie, poniewa¿ dotychczas ¿adnego sobie nie
wyrobili. Zgodzi³ siê jednak na pewne zasady, celem zachowania przed reszt¹
Rady Pañstwa przynajmniej pozorów jednolitego polskiego frontu:
1. Jeli nie bêdzie podziela³ zdania Ko³a Polskiego w kwestiach ogólnopañstwowych, wstrzyma siê od przemów i g³osowania. W kwestiach narodowych, gdy uzna dzia³anie Kola Polskiego za szkodliwe, zachowa swobodê.
2. Jeli uzna za stosowne przemawiaæ w Radzie Pañstwa w duchu postanowieñ Ko³a Polskiego, bêdzie przemawia³ swobodnie, bez uprzedniej zgody
Ko³a, szczególnie w razie nieprzewidzianych incydentów.
Regulamin zmieniono dla Milewskiego prawie bez dyskusji. Wed³ug niego potwierdza³o to tylko jego wczeniejsze podejrzenia, ¿e u³o¿ono go w³anie,
by go kontrolowaæ. Reszta pos³ów nie musia³aby siê do niego stosowaæ,
w myl staropolskiej zasady jak kto chce14.
Hipolit Korwin-Milewski, startuj¹c ponownie w wyborach do Rady Pañstwa w 1909 r., uzale¿ni³ przyjêcie mandatu od zwolnienia go przez wyborców z solidarnoci klubowej z Ko³em Kraju Zachodniego i Zwi¹zkiem Kó³15.
Ustêpuj¹c z funkcji, opublikowa³ w Kurierze Litewskim list otwarty,
w którym skrytykowa³ swoich kolegów. Zarzuci³ im biernoæ oraz sabotowanie jego indywidualnoci. Stwierdzi³, ¿e istnieje jeden tylko argument, który
sk³oni³by go do ponownego kandydowania: [...] kiedy wierzycie, ¿e wasz pose³
sam potrafi upatrzyæ, gdzie, z kim, na jakich warunkach [podkr. HKM] znajdzie najlepszy punkt oparcia  s³u¿ê. Kiedy za nade wszystko stawicie bezwzglêdn¹ solidarnoæ i karnoæ, en bloc  to uczciwoæ polityczna ka¿e mnie
was prosiæ na mnie nie g³osowaæ16. List ten wywo³a³ reakcje wyborców oraz
publicystów. Spierano siê, czy dla tak uzdolnionej jednostki warto zrezygnowaæ z zasady solidarnoci ko³a poselskiego, czy te¿ twardo przy niej obstawaæ
nie zwracaj¹c uwagi na osobiste niechêci i kwasy17. Kontrkandydatem dla
Milewskiego by³ hr. Puttkamer, maj¹cy poparcie ND, wysuwano tak¿e Mariana Che³chowskiego i Aleksandra Chomiñskiego, ale ten przebywa³ za granic¹
i by³ zwolennikiem Korwin-Milewskiego. Rosjanie nie wystawili nikogo. Hipolit Korwin-Milewski nie poprawi³ swoich notowañ, g³osz¹c, ¿e Polacy po14

H. Korwin-Milewski, op. cit., s. 233234.
Ibidem, s. 305.
16 S³owo nr 214, 18 (6) IX 1909, nr 216, 21 (8) IX 1909.
17 List pos³a Korwina-Milewskiego, Dziennik Kijowski nr 205, 11 (24) IX 1909; Z prasy
polskiej, Dziennik Kijowski nr 217, 25 IX (8 X) 1909.
15
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winni wybraæ do izby wy¿szej 3 Rosjan z Ziem Zabranych, wówczas zyskaliby
argument na obronê proporcjonalnoci narodowej w przysz³ych wyborach
ziemskich18.
Dzieñ przed wyborami, 22 wrzenia, odby³o siê zebranie, na którym
znakomita wiêkszoæ zgromadzonych (112/12) zdecydowa³a, ¿e Hipolit Korwin-Milewski zostanie kandydatem na pos³a. Pozostali kandydaci w swych
przemowach poruszali oczywicie kwestiê solidarnoci, co sk³oni³o Milewskiego do opowiedzenia o dowiadczeniach z poprzedniej kadencji. Twierdzi³, ¿e
wobec trudnoci w Radzie Pañstwa formalistyka regulaminu Ko³a Polskiego
tylko krêpowa³a dodatkowo pos³ów. Winna by³a dotychczasowym b³êdom
i przeoczeniom oraz spowolnieniu dzia³añ. Dlatego za¿¹da³ od wyborców pisemnej deklaracji, zwalniaj¹cej go od zasady zbyt restrykcyjnej solidarnoci.
Zredagowa³ j¹ Czes³aw Jankowski: Ko³o wyborców wyra¿a ¿yczenie, aby pos³owie Polacy z Litwy i Rusi utworzyli w Radzie Pañstwa frakcjê parlamentarn¹ samodzieln¹, opart¹ na zasadzie solidarnoci i aby pose³ wileñski
p. Korwin-Milewski do Ko³a tego nale¿a³. Ko³o wyborców wyra¿a opiniê, ¿e
p. Korwin-Milewski nie powinien byæ krêpowany w swobodzie s³owa na mównicy i nie ma obowi¹zku solidaryzowaæ siê z postanowieniami Ko³a takimi,
które by nie by³y w zgodzie z jego programem politycznym rozwiniêtym na
przedwyborczym zebraniu roku 1906 i zaaprobowanym przez ówczesnych wyborców. Stanis³aw Laskowicz z Lidy zaproponowa³ natychmiastowe uchwalenie formu³y, sprzeciwili siê temu jednak Puttkamer, Che³chowski i Kowalewski z powiatu wilejskiego, twierdz¹c, ¿e nie dadz¹ zgody na niebezpieczny
precedens. Na wniosek Henryka wiêcickiego i Paw³a Koñczy do formu³y
dodano program wyborczy Korwin-Milewskiego oraz poprawkê Puttkamera,
¿e Ko³o samo uchwali swój regulamin19. Rozbawiony uchwa³¹ Kurier Litewski twierdzi³, ¿e dla Milewskiego warto zmieniæ regulamin Ko³a. Warszawskie S³owo zastanawia³o siê, czy jakakolwiek grupa parlamentarna na
wiecie zgodzi³aby siê na posiadanie cz³onka na prawach hospitanta20.
W¹tpliwoci wokó³ kandydatury Milewskiego odbi³y siê na frekwencji:
wielu wyborców nie stawi³o siê. Wród obecnych rej wodzi³ Czes³aw Jankowski, który nie pozwoli³ na ¿adne dyskusje na temat solidarnoci poselskiej.
Korwin-Milewski, pewien zwyciêstwa, mia³ mówiæ, ¿e zap³aci 10 rb. za ka¿d¹
czarn¹ ga³kê na niego oddan¹21. Otrzyma³ 139 przeciwko 9 g³osom ju¿
w pierwszym g³osowaniu, co bezapelacyjnie zapewni³o mu zwyciêstwo. Jego
zwolennicy wystosowali do prasy list otwarty: Wybralimy p. Milewskiego do
Rady Pañstwa, nie ogl¹daj¹c siê na ¿adne wzglêdy zarówno partyjnej, jak
osobistej natury, poniewa¿ bylimy przekonani, ¿e tak nam wskazywa³ wzgl¹d
na dobro sprawy publicznej, na dobro kraju naszego; wybralimy go, bo
18

Wybory do Rady Pañstwa na Litwie i Rusi, S³owo nr 217, 22 (9) IX 1909.
Wyborca, Jak to siê sta³o?, II, S³owo nr 221, 27 (14) IX 1909.
20 Niezrozumia³a uchwa³a, S³owo nr 218, 23 (10) IX 1909.
21 Wyborca, Jak to siê sta³o?, I, S³owo nr 220, 25 (12) IX 1909.
19

Wewnêtrzne regulaminy Zwi¹zku Kó³ Polskich w rosyjskiej Radzie Pañstwa...

295

w godniejsze rêce nie potrafilimy mandatu powierzyæ, bo wreszcie liczymy, ¿e
utworzone bêdzie w Radzie Pañstwa nowe Ko³o Pos³ów Polaków z Litwy i Rusi
i ¿e w redakcji nowego regulaminu p. Milewski czynny udzia³ wemie, przystosowuj¹c go do wyra¿onej opinii w drugiej czêci formu³y naszej22.
Wynik wyborów wileñskich ostro skomentowa³ G³os Warszawski,
twierdz¹c, ¿e ³ami¹c zasadê solidarnoci poselskiej, kierowano siê w³asnym
widzimisiê. [...] po obaleniu zasady solidarnoci narodowej pozostaj¹ dwie
tylko alternatywy: 1) albo cz³onkowie Polacy istnieæ bêd¹ w cia³ach prawodawczych jako lune jednostki; 2) albo wejd¹, stosownie do swych przekonañ
i sympatii, do ³ona partii rosyjskich. Tertium non datur. Druga alternatywa
prêdzej czy póniej sta³aby siê nie do zniesienia dla natur ¿ywszych, bo rola
b³êdnej owcy szybko musi siê przejeæ23.
By³a to jedyna dyskusja na temat zasadnoci istnienia regulaminów obu
Kó³ poselskich polskich w Radzie Pañstwa. Hipolit Korwin-Milewski, wystêpuj¹c przeciwko solidarnoci poselskiej Zwi¹zku Kó³ w Radzie Pañstwa, d¹¿y³ g³ównie do umocnienia swej pozycji w reprezentacji polskiej24.
Ka¿de z Kó³ w Radzie Pañstwa wypracowa³o tak¿e w³asny regulamin.
Dokument Ko³a Królewiackiego25 powsta³ na zebraniu w dniu 29 maja 1906 r.,
na którym stawi³o siê 7 jego cz³onków (nieobecny by³ Stanis³aw Rotwand)26.
1) Cz³onkowie Rady Pañstwa wybrani z Królestwa Polskiego w liczbie
szeciu, a mianowicie: Dobiecki Eustachy, Gawroñski Stanis³aw, Kronenberg
baron Leopold, Napiórkowski Antoni, Ostrowski Józef, Przew³ocki Konstanty
oraz wybrani z kurii przemys³u i handlu Rotwand Stanis³aw, przedstawiciel
okrêgu warszawskiego, i Glezmer Stanis³aw, przedstawiciel okrêgu petersburskiego oraz w³aciciel ziemski z Królestwa Polskiego [nie wymieniono Wincentego Kozie³³-Poklewskiego, przedstawiciela okrêgu permskiego  A.K.], zawi¹zuj¹ Ko³o Królestwa Polskiego w Radzie Pañstwa w Petersburgu.
2) Ko³o wybiera prezesa oraz sekretarza na przeci¹g ka¿dej sesji parlamentarnej. W razie nieobecnoci prezesa Ko³o wybiera zastêpcê.
3) Prezes zwo³uje posiedzenia, uk³ada porz¹dek obrad, proponuje referentów do prac parlamentarnych, przedstawia Ko³o w stosunkach zewnêtrznych.
4) Posiedzenia odbywaj¹ siê wed³ug uznania prezesa lub na ¿¹danie
dwóch cz³onków, którzy jednoczenie powinni wyraziæ powód ¿¹dania. Posiedzenie winno byæ zwo³ane najdalej w ci¹gu dwóch dni po za¿¹daniu.
5) Dla wa¿noci obrad potrzebn¹ jest obecnoæ 5 cz³onków. Uchwa³y Ko³a
zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów obecnych na posiedzeniu cz³onków.
W razie równoci g³osów g³os przewodnicz¹cego przewa¿a.
22

Wyborca, Jak to siê sta³o?, II, S³owo nr 221, 27 (14) IX 1909.
Z prasy polskiej. Echa wyborów, Dziennik Kijowski nr 224, 3 (16) X 1909.
24 Zob. R. Jurkowski, Sukcesy i pora¿ki. Ziemiañstwo polskie Ziem Zabranych w wyborach
do Dumy Pañstwowej i Rady Pañstwa 19061913, Olsztyn 2009, s. 381384.
25 Królewiacki  przestarza³e; dot. Królestwa Kongresowego.
26 AP £ód, AOPM, sygn. II/27, Porz¹dek dzienny Ko³a Królestwa Polskiego [w Radzie
Pañstwa], 29 V/11 VI 1906, k. 539.
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6) Zasad¹ Ko³a jest solidarnoæ jego cz³onków w postêpowaniu parlamentarnym.
7) Dla cz³onków wybranych z kurii przemys³u i handlu z powodu ich
nale¿enia do grupy cz³onków wybranych w tej¿e kurii z ca³ego pañstwa, zastrzega siê swobodê dzia³ania i g³osowania w sprawach przemys³u i handlu.
8) Ko³o Królestwa Polskiego w Radzie Pañstwa na zasadzie § 19-o wspólnego regulaminu ³¹czy siê z Ko³em Krajów Litwy i Rusi w Zwi¹zek Kó³ Królestwa Polskiego i Krajów Litwy i Rusi w Radzie Pañstwa i poddaje siê wspólnie uchwalonemu regulaminowi Zwi¹zku.
9) W sprawach, które na zasadzie §3-go regulaminu Zwi¹zku uznane
bêd¹ przez Zwi¹zek za wy³¹cznie dotycz¹ce Królestwa Polskiego, cz³onkowie
Ko³a Królestwa Polskiego w Radzie Pañstwa poddaj¹ siê zasadom w § 12, 13,
14, 15, 16, 17 regulaminu Zwi¹zku.
10) Zmiany niniejszego regulaminu lub dodatki do niego mog¹ byæ
uchwalone tylko na wniosek trzech cz³onków Ko³a na posiedzeniu, na które
wszyscy cz³onkowie Ko³a zawezwani zostali przynajmniej na dziesiêæ dni naprzód przedtem, ze wskazaniem zamierzonych zmian. Zmiana mo¿e byæ
uchwalon¹ tylko wiêkszoci¹ dwóch trzecich g³osów obecnych na posiedzeniu
cz³onków Ko³a.
Z regulaminu wykrelono nastêpuj¹ce punkty:
8) Od uchwa³y Ko³a zale¿y: podawanie w³asnych wniosków i interpelacji,
podpisywanie wniosków i interpelacji podawanych przez innych cz³onków
Rady Pañstwa, wszelkie g³osowanie na posiedzeniach Rady Pañstwa, przemawianie na posiedzeniach Rady Pañstwa.
9) W komisjach maj¹ cz³onkowie Ko³a swobodê dzia³ania; wolno jednak¿e
Ko³u uchwaliæ zasadnicze wskazówki dla ich postêpowania tam¿e.
10) W razach nag³ych [tekst nieczytelny] uchwa³ê Ko³a zastêpuje uchwa³a
prezesa i trzech najstarszych cz³onków Ko³a obecnych na danym posiedzeniu
Rady Pañstwa.
[inna wersja:] Nie wolno jest cz³onkom Ko³a g³osowaæ inaczej w Radzie
Pañstwa, jak uchwali³o Ko³o. Wolno jest jednak ka¿demu cz³onkowi powstrzymaæ siê od danego g³osowania przez nieobecnoæ w czasie tego¿ g³osowania.
Cz³onek maj¹cy zamiar nieprzyjêcia udzia³u w danym g³osowaniu winien
z³o¿yæ o tym owiadczenie na posiedzeniu Ko³a, a w razie nag³ym  prezesowi
Ko³a; nadto powinien wyjaniæ powody swego post¹pienia.
11) Cz³onkowie Ko³a obowi¹zani s¹ zachowaæ tajemnicê co do tych rozpraw i i uchwa³, wzglêdem których to wyranie postanowionym zostanie.
12) ¯aden cz³onek Ko³a nie mo¿e byæ bez zezwolenia Ko³a cz³onkiem innego klubu lub ko³a parlamentarnego w Radzie Pañstwa.
13) Cz³onkowie Ko³a w razie zamierzonego wyjazdu winni o tym zawiadomiæ prezesa, który mo¿e zgodziæ siê na 10-dniow¹ nieobecnoæ. D³u¿szy urlop
zale¿y od uchwa³y Ko³a.
14) Ko³o Królestwa Polskiego ma wejæ w sta³y stosunek na zasadzie
wspólnego regulaminu z cz³onkami Rady Pañstwa wybranymi w guberniach
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zachodnich pañstwa i stanowiæ z nimi Zjednoczone Ko³a Kraju Zachodniego
i Królestwa Polskiego. Z tego powodu zasady przyjête w niniejszym regulaminie bêd¹ podporz¹dkowane zasadom, jakie bêd¹ ustanowione we wspólnym
regulaminie Zjednoczonych Kó³27.
24 maja 1906 r. podczas roboczego zebrania cz³onków Ko³a Polskiego
i Ko³a Terytorialnego w Radzie Pañstwa dyskutowano punkty regulaminu
okrelaj¹cego wzajemny stosunek pos³ów polskich w obu izbach. Ustalenia
znamy z brudnopisu sporz¹dzonego przez Józefa Ostrowskiego:
Cz³onkowie Rady Pañstwa z Królestwa Polskiego maj¹ stanowiæ Ko³o
Królestwa Polskiego w Radzie Pañstwa, z obowi¹zuj¹c¹ zasad¹ solidarnoci
w postêpowaniu parlamentarnym. Ko³o to ma pozostawaæ w cis³ym zwi¹zku
z Ko³em cz³onków Rady Pañstwa wybranych na Litwie i Rusi i oba te Ko³a
maj¹ stanowiæ wspólne, zjednoczone Ko³o, którego regulamin obecnie siê wypracowuje.
Z drugiej strony Ko³o Polskie w Izbie Pañstwowej nie jest jeszcze ostatecznie ukonstytuowane i obowi¹zuj¹cego regulaminu dotychczas, o ile nam wiadomo, nie przyjê³o. W tym po³o¿eniu uwa¿amy jednak za bardzo po¿¹dan¹ jak
najcilejsz¹ ³¹cznoæ z Ko³em Polskim oraz cis³e porozumienie siê i dlatego,
powo³uj¹c siê na nasz¹ wspóln¹ naradê z dnia 17/30 maja 1906, proponujemy nastêpuj¹ce tymczasowe okrelenie stosunku cz³onków Rady Pañstwa
z Królestwa Polskiego do Ko³a Polskiego w Izbie Pañstwowej.
1) Przy rozpatrywaniu w Kole Polskim spraw, dotycz¹cych projektów
ustawodawczych, wniosków i deklaracji Ko³a w sprawach zasadniczych oraz
innych uznanych za wa¿ne przez Ko³o, Prezydium Ko³a lub jego Komisja parlamentarna zawiadamia Ko³o Królestwa Polskiego w Radzie Pañstwa o odnonych posiedzeniach i jego cz³onkowie maj¹ prawo braæ w nich udzia³ z g³osem doradczym.
2) Ko³o Królestwa Polskiego w Radzie Pañstwa do wspólnego rozpatrywania spraw zasadniczych okrelenia §-ego, a wnoszonych w Radzie Pañstwa,
zapraszaæ bêdzie cz³onków Ko³a Polskiego, którzy maj¹ prawo braæ w odnonych posiedzeniach udzia³ tak samo z g³osem doradczym.
3) Bêd¹ siê odbywaæ sta³e, periodyczne wspólne zebrania Ko³a Polskiego
z cz³onkami Rady Pañstwa dla utrzymania sta³ej ³¹cznoci i omawiania
spraw ogólnych. W jakich odstêpach czasu maj¹ byæ te zebrania, zechce zaproponowaæ Ko³o Polskie.
4) Cz³onkowie Ko³a Królestwa Polskiego przyjmuj¹ udzia³ w kosztach
urz¹dzenia wspólnego siedliska, wspólnego biura itd.
Ostrowski zanotowa³, ¿e jego koledzy proponowali, by wspólne zebrania
z pos³ami z Dumy odbywa³y siê co miesi¹c, nawet jeli nie by³oby ¿adnych
pilnych spraw, choæby dla wymiany myli28.
27 Ibidem, Regulamin Ko³a Królestwa Polskiego w Radzie Pañstwa w Petersburgu uchwalony na posiedzeniu dnia 29 V/11 VI 1906, k. 528531.
28 Ibidem, Okrelenie stosunku cz³onków Rady Pañstwa Królestwa Polskiego do Ko³a Polskiego w Sejmie Pañstwowym (Izbie Pañstwowej) (brudnopis), 24 V/6 VI 1906, k. 452453.
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Pierwszy konspekt regulaminu czterech Kó³ Polskich w obu izbach
rosyjskiego parlamentu, nosz¹cy liczne poprawki autorstwa Józefa Ostrowskiego, pochodzi z 1906 r. Prawdopodobnie zosta³ przedstawiony pos³om polskim z Dumy na wspólnym posiedzeniu w dniu 14 czerwca. Jest podzielony
na cztery czêci:
[czêæ I: wstêp]
1) Wspólne zebrania maj¹ na celu omawianie spraw, wyp³ywaj¹cych ze
stanowiska pos³ów polskich w Izbie Pañstwowej i Radzie Pañstwa.
2) Sprawami takimi s¹: projekty do praw, wniesione do Izb prawodawczych, wnioski, deklaracje i interpelacje w³asne oraz sprawy ogólne politycznego [przymiotnik przekrelony] znaczenia.
3) Na wspólnych zebraniach uchwa³y nie zapadaj¹, lecz na ¿¹danie wiêkszoci [poprawka: prezydium], zebranie w wy¿ej wymienionych sprawach wyra¿a jedynie swoj¹ opiniê drog¹ g³osowania. W sprawach wniosków prawodawczych, interpelacji i deklaracji w³asnych, zasiêgniêcie opinii zebrania
przez w³aciwe Ko³o jest obowi¹zuj¹ce [podkrelenia J. Ostrowskiego].
[czêæ II:] 4 Ko³a zwyczajne [posiedzenia]
4) Zebrania odbywaj¹ siê co dwa tygodnie w pi¹tki o godzinie 8 ½ wieczorem we wspólnym lokalu.
[czêæ III:] Nadzwyczajne [posiedzenia]
5) W razie nag³oci spraw ka¿de prezydium z 4 istniej¹cych Kó³ polskich
w Izbie i Radzie Pañstwa ma prawo zwo³aæ nadzwyczajne wspólne posiedzenie.
6) Na posiedzeniach wspólnych Prezesi Kó³ lub ich zastêpcy proponuj¹
porz¹dek dzienny i na ka¿de zebranie oddzielnie prezyduj¹cego i sekretarza.
7) Na posiedzeniach wspólnych prowadzony jest protokó³, zaznaczaj¹cy
zapad³e opinie. Protoko³y nie ulegaj¹ ujawnieniu publicznemu.
8) Wydanie opinii zebrania odbywa siê za pomoc¹ g³osowania, które zaznacza siê w protokole b¹d to wprost liczb¹ g³osuj¹cych na dan¹ opiniê, b¹d
na ¿¹danie obecnych, z wyszczególnieniem, do jakiego z Kó³ g³osuj¹cy nale¿y.
[czêæ IV:] 2 Ko³a
9) Oprócz zebrañ i posiedzeñ 4 Kó³, 2 Ko³a Królestwa Polskiego i 2 Ko³a
Krajów Litwy i Rusi odbywaj¹ wspólne posiedzenia 2 Kó³ w sprawach uznanych
za wa¿ne, o ile jedno z Kó³ tego za¿¹da za porednictwem swego prezydium.
10) Na posiedzeniach dwóch Kó³ cz³onkowie Ko³a, które [w] danej sprawie nie decyduje, maj¹ tylko g³os doradczy.
11) Na posiedzeniach dwóch Kó³ prezyduje Prezes Ko³a, które ma w danej
sprawie g³os decyduj¹cy29.
Józef Ostrowski proponowa³ dodatkowy punkt, mówi¹cy o koniecznoci
odbywania comiesiêcznych zebrañ towarzyskich.
Ko³o Polskie w Dumie mia³o jednak pewne zastrze¿enia do projektu kolegów
z Rady Pañstwa. Sekretarz Ko³a Franciszek Nowodworski wyrazi³ je w licie:
29 Ibidem, Regulamin wspólnych zebrañ 4 Kó³ polskich w Radzie Pañstwa i Izbie Pañstwowej [projekt 1906], k. 497.
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Ko³o Polskie w Izbie Pañstwowej, wys³uchawszy na posiedzeniu z d. 14
czerwca odezwê Ko³a Polskiego w Radzie Pañstwa w kwestii odbywania
wspólnych posiedzeñ z udzieleniem g³osu doradczego pp. Radcom Pañstwa
wyrazi³o opiniê
a. ¿e z powodu dokonanego podzia³u zebrañ Ko³a Polskiego na sesje
w sprawach wewnêtrznych i narady programowo-polityczne  interes wspólny
dla obu Kó³ mog¹ jedynie przedstawiaæ zadania w kwestiach wa¿nych, ogólnych, tj. wy³¹cznie narady programowo-polityczne.
b. ¿e po¿¹danym jest wspólne zbieranie siê wszystkich pos³ów Polaków ze
wszystkich dzielnic dawnej Rzeczypospolitej  do Dumy i Rady w celu utrzymania koniecznej ³¹cznoci i koordynowania swych wyst¹pieñ w obu Izbach.
Ze wzglêdów praktycznych najbardziej celowym wydawa³oby siê urz¹dzenie
pomienionych zebrañ w odstêpach miesiêcznych.
Z tych za³o¿eñ Komisja Parlamentarna uprawniona jest do zaproponowania:
1. aby Ko³a w Izbie i Radzie Pañstwa nawzajem powiadamiane by³y,
w miarê naznaczania, o zebraniach porz¹dkowych w sprawach zwi¹zanych
z ogólnymi wyst¹pieniami politycznymi polskiego cia³a poselskiego.
2. aby na powy¿sze zebrania Izby 6-ciu cz³onkom Rady Pañstwa, a na
zebrania Rady 6-ciu cz³onkom Komisji Parlamentarnej Ko³a Izbowego s³u¿y³o
prawo wstêpu z g³osem doradczym.
3. aby cz³onkom Rady w razie nag³ej potrzeby wyjanienia kwestii charakteru ogólnego s³u¿y³o prawo odwo³ania siê do Komisji Parlamentarnej
o zwo³anie zebrania Ko³a Izbowego.
4. aby co miesi¹c odbywa³y siê zebrania wszystkich pos³ów-Polaków dla
omawiania kwestii wspólnych.
Gotowoæ Szanownych Panów do wspólnego ponoszenia wydatków na potrzeby Ko³a, cz³onkowie tego¿ przyjmuj¹30.
Kolejny projekt regulaminu czterech Kó³ zosta³ opracowany 28 listopada
1907 r. na wspólnym posiedzeniu reprezentantów ka¿dego z zainteresowanych klubów poselskich. Zamyka³ siê w siedmiu punktach:
1) Raz na tydzieñ, wieczorem zebranie towarzyskie.
2) Raz na miesi¹c ( jeden z tych dni) zwyczajne ogólne zebranie.
3) Zebranie ogólne nadzwyczajne zwo³uje siê obowi¹zkowo dla wspólnego
rozpatrzenia:
a) Wniosków lub wa¿nych deklaracji w³asnych
b) Spraw dotycz¹cych specjalnie Królestwa Polskiego lub te¿ krajów Litwy i Rusi
c) Spraw dotycz¹cych bezporednio spraw narodowociowych polskich
1) Oprócz tego ka¿de Prezydium 4 istniej¹cych Kó³ ma prawo w sprawach
uznanych przez siebie za wa¿ne zwo³aæ nadzwyczajne ogólne zebranie lub te¿
zebranie 2 Kó³ Królestwa Polskiego albo 2 Kó³ [Litwy i Rusi].
30 Ibidem, Ko³o Polskie w Izbie Pañstwowej (F. Nowodworski) do Ko³a Pos³ów Królestwa
Polskiego w Radzie Pañstwa, 14 VI 1906, k. 450451.
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2) Cz³onkowie Kó³ w danej sprawie niedecyduj¹cych maj¹ tylko g³os doradczy.
3) Przy zebraniu 2 Kó³ prezyduje Prezes Ko³a, które ma w sprawie g³os
decyduj¹cy.
4) W ogólnych zebraniach 4 Kó³ ich Prezesi uk³adaj¹ porz¹dek dzienny
i proponuj¹ na ka¿de zebranie prezyduj¹cego31.
Ostateczna wersja regulaminu okrelaj¹cego stosunek czterech Kó³
w Dumie i Radzie Pañstwa zosta³a wypracowana 4 grudnia 1907 r. Pos³owie
z Rady Pañstwa tak¿e i tym razem zg³osili w³asn¹ propozycjê:
Na zasadzie polecenia zebrania polskich cz³onków Rady Pañstwa i Izby
Pañstwowej, odbytego dnia 28 lutego/11 grudnia 1907, Komisja parlamentarna Zwi¹zku Kó³ Królestwa Polskiego i Krajów Litwy i Rusi [w Radzie Pañstwa], Komisja parlamentarna Ko³a Polskiego i Komisja parlamentarna Ko³a
Litewskiego [w Dumie], zebrawszy siê dnia 4/17 grudnia 1907 na wspóln¹
naradê, postanowi³y przedstawiæ wspólnemu zebraniu do przyjêcia nastêpuj¹ce zasady stosunku 4 Kó³ i wspólnych ich zadañ.
1) Jeden dzieñ w tygodniu (Pi¹tek) wyznacza siê na zebranie towarzyskie
we wspólnym lokalu (Artyleryjski per. 3) z celem omawiania spraw bie¿¹cych.
Zebranie to ma siê odbywaæ wieczorem od godziny 8 1/2.
2) Raz na miesi¹c w ten¿e sam dzieñ tygodnia, a najlepiej w ostatni
pi¹tek miesi¹ca, ma siê odbywaæ zwyczajne wspólne posiedzenie cz³onków
Rady Pañstwa i Izby Pañstwowej.
3) Posiedzenie wspólne nadzwyczajne zwo³uje siê obowi¹zkowo dla wspólnego rozpatrzenia:
a) wniosków lub deklaracji w³asnych
b) spraw dotycz¹cych specjalnie Królestwa Polskiego lub te¿ Krajów Litwy i Rusi
c) spraw dotycz¹cych bezporednio praw narodowych polskich
4) Ka¿de Prezydium 4 istniej¹cych Kó³ ma prawo w sprawach uznanych
przez siebie za wa¿ne zwo³aæ nadzwyczajne wspólne posiedzenie.
5) Te ogólne zebrania maj¹ na celu wzajemne wyjanianie i rozpatrywanie spraw i sposobów ich prowadzenia. Cz³onkowie zebranych Kó³ maj¹ tylko
wzajemnie wzglêdem siebie g³os doradczy [przekrelono: i ¿adne uchwa³y,
obowi¹zuj¹ce którekolwiek z Kó³, powziêtymi byæ nie mog¹].
6) Na tych ogólnych zebraniach, tak zwyczajnych jak i nadzwyczajnych,
obecni na nich Prezesi (lub w ich nieobecnoci Vice Prezesi, lub te¿ cz³onkowie
Komisji parlamentarnych) uk³adaj¹ porz¹dek dzienny i proponuj¹ na ka¿de
zebranie oddzielnie prezyduj¹cego.
7) Oprócz zebrañ 4 Kó³, 2 Ko³a Królestwa i 2 Ko³a Krajów Litwy i Rusi
odbywaj¹ wspólne posiedzenia 2 odnonych Kó³ w sprawach uznanych za
wa¿ne, o ile jedno z odnonych Kó³ tego za¿¹da za porednictwem swego Prezydium.
31

Ibidem, k. 472.
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8) Na tych posiedzeniach cz³onkowie Ko³a, które w danej sprawie nie
decyduje, maj¹ tylko g³os doradczy.
9) Na posiedzeniach 2 Kó³ prezyduje Prezes Ko³a, które ma w danej sprawie g³os decyduj¹cy.
10) [dopisane o³ówkiem:] Udzia³ Kó³ w Radzie Pañstwa w kosztach
wspólnych32.
Niezale¿nie od prac nad stworzeniem regulaminu wspólnych posiedzeñ
czterech polskich klubów poselskich w obu izbach, Ko³a Królestwa Polskiego
w Dumie i Radzie Pañstwa wypracowa³y szybko, bo jeszcze w 1906 r., krótki
i spójny regulamin zebrañ.
§ 1. Wspólne zebrania maj¹ na celu omówienie spraw, poruszanych
w Radzie Pañstwa i w Izbie Pañstwowej oraz wyjanienie stanowiska, jakie
Pos³owie Polscy wzglêdem nich zaj¹æ maj¹.
§ 2. Omówieniu podlegaj¹: wa¿niejsze projekty do praw wniesione do Izby
Pañstwowej, wnioski, deklaracje i interpelacje w³asne oraz wszelkie sprawy
o wa¿nym politycznym znaczeniu.
§ 3. W sprawach wymienionych w §2 w³aciwe Ko³o obowi¹zane jest zasiêgn¹æ opinii drugiego Ko³a. Zebranie wyra¿a swoj¹ opiniê drog¹ g³osowania.
§ 4. Zebrania odbywaj¹ siê w miarê potrzeby po porozumieniu siê Prezydiów obu Kó³.
§ 5. Prezydia Kó³ uk³adaj¹ porz¹dek dzienny posiedzenia oraz proponuj¹
przewodnicz¹cego na ka¿de posiedzenie oddzielnie.
§ 6. Ko³a obieraj¹ na rok jednego Sekretarza, który prowadzi protokó³
posiedzeñ.
§ 7. Protoko³y maj¹ byæ ujawniane tylko za zgod¹ Prezydiów obu Kó³33.
Na pocz¹tku prac prawodawczych pos³owie czterech Kó³ spotykali siê
rzadko, zaledwie kilka razy w roku, zwykle w bibliotece kocio³a pw. w.
Katarzyny. Tematem rozmów by³y raczej sprawy wychodz¹ce poza sferê prawodawcz¹. Dzia³o siê tak z powodu bezczynnoci Rady Pañstwa, która kilka
pierwszych miesiêcy swego istnienia oczekiwa³a na sp³yniêcie z Dumy projektów ustaw. Nie by³o wiêc potrzeby sta³ych konsultacji miêdzy pos³ami obu
izb. Potem pos³owie-Polacy wynajêli lokal w zau³ku Kowieñskim 4. By³o to
obszerne mieszkanie zarz¹dzane przez sekretarza Kó³ Olgierda Malinowskiego. Mieci³a siê tam biblioteka, archiwum, gdzie przechowywano bie¿¹ce,
niezbêdne materia³y do pracy w izbach, sto³ówka i salon. Kilku pos³ów
mieszka³o tam na sta³e we w³asnych pokojach. Na co dzieñ mieszkanie pe³ni³o funkcjê polskiego klubu politycznego, gdzie chêtnie przyjmowano dziennikarzy i goci z Polski34. Cz³onkowie Rady Pañstwa nie mieszkali na sta³e
32 Ibidem, [projekt regulaminu 4 Kó³ Polskich w Dumie i Radzie Pañstwa, przed 4/17 XII
1907], k. 473474.
33 Ibidem, Regulamin wspólnych zebrañ obu Kó³ z Królestwa Polskiego w Radzie Pañstwa
i w Izbie Pañstwowej, [1906], k. 498.
34 [B. Kuty³owski] Wuk., Na Kazañskim Nr 4, S³owo nr 329, 5 XII (22 XI) 1913, dziennikarz pomyli³ zau³ek Kazañski z Kowieñskim, zob. S³owo nr 330, 6 XII (23 XI) 1913.
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w tym lokalu, ka¿dy z nich wynajmowa³ mieszkanie lub pokój hotelowy przy
eleganckich ulicach, tego bowiem wymaga³ presti¿ pos³a.
Czêciej spotykali siê pos³owie z guberni zachodnich. Zebrania odbywa³y
siê w mieszkaniu Boles³awa Ja³owickiego. By³y zwykle krótkie, po pierwsze
 z braku w³asnego lokalu, a po drugie  pewne rozbie¿noci zapatrywañ
i usilna praca pos³ów w odnonych komisjach obu izb prawodawczych nie
pozwala³y na czasoch³onne dyskusje. Woyni³³owicz twierdzi³, ¿e szczególnie
osoba prezesa ko³a Terytorialnego w Dumie, bpa Edwarda Roppa, oraz jego
pogl¹dy socjalne sta³y na przeszkodzie cilejszej wspó³pracy35.
Zwi¹zek Kó³ w Radzie Pañstwa zebra³ siê na pierwsze posiedzenie
u Aleksandra Tyszkiewicza, potem stale spotyka³ siê we wspólnym mieszkaniu pos³ów Józefa Ostrowskiego i Leopolda Juliana Kronenberga przy Mochowej 4.
* * *
Na pocz¹tku drugiej kadencji Rady Pañstwa wybranej w 1909 r. cz³onkowie obu Kó³ przyst¹pili do uchwalenia nowych regulaminów. Prawdopodobnie zosta³o to podyktowane koniecznoci¹ ich dostosowania do praktycznych
wymogów pracy parlamentarnej.
Na pocz¹tku nowy regulamin opracowali cz³onkowie Ko³a Królestwa Polskiego. Przyjêto go na zebraniu w dniu 21 padziernika 1909 r., a opracowali
go prawnicy Stefan Godlewski i Ignacy Szebeko.
I. Zasady ogólne.
§ 1. Ni¿ej podpisani cz³onkowie do Rady Pañstwa zawi¹zuj¹ Ko³o pos³ów z Królestwa Polskiego w Radzie Pañstwa w Petersburgu na zasadach
solidarnoci w postêpowaniu parlamentarnym.
§ 2. Wszystkie sprawy maj¹ce byæ przedmiotem obrad w Radzie Pañstwa
bêd¹ rozpoznawane uprzednio na posiedzeniach Ko³a.
II. Prawa i obowi¹zki cz³onków.
§ 3. Ko³o wyznacza sporód siebie mówców do przemawiania na ogólnych
zebraniach Rady Pañstwa w imieniu Ko³a. Wolno jest wszak¿e poszczególnym
cz³onkom przemawiaæ we w³asnym imieniu, byleby nie wbrew uchwa³om
Ko³a. W razie wyznaczenia przez Ko³o mówcy, ten¿e ma pierwszeñstwo g³osu
przed cz³onkami przemawiaj¹cymi we w³asnym imieniu.
§ 4. Nie wolno jest cz³onkom Ko³a g³osowaæ inaczej, jak uchwali³o Ko³o.
Wolno jest jednak ka¿demu cz³onkowi powstrzymaæ siê od danego g³osowania,
przy czym ma obowi¹zek objaniæ przyczyny danego kroku na najbli¿szym
posiedzeniu Ko³a.
§ 5. W Komisjach maj¹ cz³onkowie Ko³a zupe³n¹ swobodê dzia³ania
i g³osowania; obowi¹zani s¹ wszak¿e stosowaæ siê do zasadniczych wskazówek
Ko³a, o ile te bêd¹ im udzielone.
35

E. Woyni³³owicz, op. cit., s. 147.
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§ 6. Nie wolno jest cz³onkom Ko³a podawaæ w³asnych wniosków i interpelacji ani podpisywaæ wniosków i interpelacji, wnoszonych przez innych cz³onków Rady Pañstwa, bez specjalnego w tym celu postanowienia Ko³a lub upowa¿nienia Komisji Parlamentarnej.
§ 7. Od stosowania wskazanych w §§ 3 i 6 zasad solidarnoci wy³¹czaj¹
siê: a) sprawy wyznaniowe, w których ka¿dy cz³onek Ko³a mo¿e postêpowaæ
i g³osowaæ w Radzie Pañstwa wed³ug w³asnego przekonania i b) sprawy przemys³u i handlu, w których dla cz³onków Ko³a wybranych z kurii przemys³u
i handlu zastrzega siê swobodê g³osowania i dzia³ania, i c) poszczególne sprawy, w których Ko³o specjalnym pozwoleniem zwolni siê od solidarnoci.
Oprócz tego Ko³o, przy istnieniu wa¿nych powodów, mo¿e uwolniæ tego lub
owego cz³onka od solidarnoci w poszczególnej sprawie.
§ 8. Cz³onek Ko³a nie mo¿e byæ bez pozwolenia Ko³a cz³onkiem innego ko³a
lub grupy parlamentarnej w Radzie Pañstwa. Nie wolno równie¿ pojedynczym
cz³onkom wystêpowaæ ani dzia³aæ w imieniu Ko³a bez jego upowa¿nienia.
§ 9. Ka¿dy cz³onek Ko³a obowi¹zany jest wnosiæ sk³adkê miesiêczn¹ na
potrzeby Ko³a w wysokoci okrelonej na pocz¹tku sesji parlamentarnej.
§ 10. W razie zamierzonego wyjazdu cz³onek Ko³a obowi¹zany jest uprzednio zawiadomiæ prezesa Ko³a. Na nieobecnoæ d³u¿sz¹ ni¿ dni 14 powinien
uzyskaæ pozwolenie Ko³a.
III. Organizacja Ko³a i przepisy proceduralne.
§ 11. Ko³o wybiera sporód siebie na czas trwania ka¿dej sesji parlamentarnej Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza, zarazem Skarbnika.
§ 12. Prezes i Wiceprezes, a w razie nieobecnoci jednego z nich cz³onek
Ko³a przez nich przybrany tworz¹ Komisjê Parlamentarn¹.
§ 13. Prezes zwo³uje posiedzenia, ustanawia porz¹dek dzienny, który jednak uchwa³¹ Ko³a mo¿e byæ zmieniony, przewodniczy na posiedzeniach, proponuje referentów do prac parlamentarnych oraz przedstawia Ko³o w stosunkach zewnêtrznych.
§ 14. Wiceprezes zastêpuje Prezesa w razie jego choroby lub nieobecnoci.
§ 15. Komisja Parlamentarna zastêpuje Ko³o w przypadkach niecierpi¹cych zw³oki, z obowi¹zkiem zakomunikowania i usprawiedliwienia swego postanowienia na najbli¿szym posiedzeniu Ko³a.
§ 16. Sekretarz prowadzi protoko³y narad i ksiêgê kasow¹, utrzymuje
archiwum Ko³a i Kasê.
§ 17. Posiedzenia Ko³a odbywaj¹ siê wed³ug uznania Prezesa lub na ¿¹danie wymotywowane ka¿dego z cz³onków Ko³a. W ostatnim razie posiedzenie
Ko³a powinno byæ zwo³ane najdalej w ci¹gu dwóch dni po za¿¹daniu.
§ 18. Do wa¿noci uchwa³ Ko³a potrzebn¹ jest obecnoæ najmniej 5-ciu cz³onków. Uchwa³y zapadaj¹ prost¹ wiêkszoci¹ g³osów obecnych na posiedzeniu
cz³onków. W razie równoci g³osów, g³os Przewodnicz¹cego przewa¿a. Do wa¿noci uchwa³y zwalniaj¹cej poszczególnego cz³onka od solidarnoci, jak równie¿ do
stanowi¹cej zmianê niniejszego regulaminu, konieczna jest wiêkszoæ 2/3 obecnych na posiedzeniu cz³onków, przy czym g³os cz³onka zwalnianego siê nie liczy.
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§ 19. Wszelkie wybory w Kole odbywaj¹ siê przez g³osowanie zamkniête
kartkami. Ka¿dy z obecnych na posiedzeniu cz³onków ma prawo za¿¹daæ równie¿ tajnego g³osowania kartkami w ka¿dej innej pod rozpoznanie Ko³a przychodz¹cej sprawie.
§ 20. Zmiany niniejszego regulaminu lub dodatki do niego mog¹ byæ
uchwalone wiêkszoci¹ wskazan¹ w § 18 na wniosek trzech cz³onków Ko³a na
posiedzeniu, na które wszyscy cz³onkowie wezwani byæ winni przynajmniej na
10 dni przed terminem posiedzenia, przy za³¹czeniu w zaproszeniu na zebranie projektowanych zmian.
IV. Stosunek Ko³a do innych organizacji.
§ 21. Stosunek Ko³a do Kola Pos³ów z Litwy i Rusi w Radzie Pañstwa
okreli regulamin specjalny u³o¿ony po wspólnym porozumieniu.
§ 22. Stosunek Ko³a do Ko³a Polskiego w Izbie Pañstwowej bêdzie przedmiotem osobnego porozumienia36.
Regulamin Zwi¹zku Kó³ Królestwa Polskiego i Krajów Litwy i Rusi niewiele siê zmieni³ w stosunku do wersji z 1906 r. Liczy³ obecnie tylko 22
punkty, poniewa¿ usuniêto punkt 19 mówi¹cy o koniecznoci zachowania
tajemnicy na temat uchwa³ Zwi¹zku. W punkcie pierwszym zdecydowano siê
na wersjê: [ ] ³¹cz¹ siê z sob¹ w Zwi¹zek Kó³ Królestwa Polskiego i Krajów
Litwy i Rusi w Radzie Pañstwa. Poza tym zmianie uleg³y punkty 4, 16 i 18,
przybieraj¹c nastêpuj¹c¹ postaæ:
§ 4. Ka¿de z dwóch Kó³, stanowi¹cych Zwi¹zek, wybiera swego prezesa.
Nastêpnie Zwi¹zek sporód dwóch wybranych prezesów Kó³ wybiera prezesa
i wiceprezesa Zwi¹zku, a sporód wszystkich cz³onków sekretarza. [ ] Prezes,
wiceprezes i sekretarz s¹ wybierani na przeci¹g ka¿dej sesji parlamentarnej;
w nastêpnej sesji parlamentarnej ustêpuj¹ dopiero po dokonaniu nowych wyborów.
§ 16. Bez upowa¿nienia Zwi¹zku wolno jest przemawiaæ w Radzie Pañstwa w poparciu mówcy przez Zwi¹zek do przemówienia w danej sprawie
upowa¿nionego.
Oprócz tego wolno jest przemawiaæ we w³asnym imieniu:
a) przy rozwiniêciu dyskusji w Radzie Pañstwa w sprawach, co do których nie zosta³o zrobionym zastrze¿enie przez uchwa³ê Zwi¹zku,
b) cz³onkom Zwi¹zku nale¿¹cym do komisji wybranych przez Radê Pañstwa w przedmiotach dotycz¹cych referatów tej¿e komisji,
c) cz³onkom Zwi¹zku, których wniosek zosta³ przez Zwi¹zek przyjêtym
i do Rady Pañstwa wniesionym, w przedmiocie tego wniosku,
d) w sprawach osobistych.
§ 18. [ ] Dla wa¿noci postanowienia komisji parlamentarnej potrzebnym jest udzia³ trzech jej cz³onków. [ ]37.
36 Ap £ód, AOPM, sygn. II/27, Regulamin Ko³a Pos³ów z Królestwa Polskiego w Radzie
Pañstwa w Petersburgu (uchwalony na zebraniu z dnia
[21 X] 1909 r.), k. 512515.
37 Ibidem, Regulamin Zwi¹zku Kó³ Królestwa Polskiego i Krajów Litwy i Rusi w Radzie
Pañstwa w Petersburgu, [1909], k. 522524.
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Poza tym regulamin uzupe³niony zosta³ o krótki dodatek, powiêcony
kwestiom organizacyjnym:
1) Posiedzenia wspólne: zwyczajne powinny mieæ miejsce w pierwsz¹ sobotê ka¿dego m-ca wedle stylu starego; nadzwyczajne mog¹ zwo³ywaæ prezesowie Kó³ oddzielnych. Miejsce i godzina posiedzenia bêd¹ oznaczone w zaproszeniach.
2) Na posiedzeniach wspólnych obowi¹zki przewodnicz¹cego i sekretarza
pe³ni¹ po kolei prezesowie i sekretarze Kó³ oddzielnych.
3) Ko³a przeprowadzaj¹ wspólnie do komisji Rady Pañstwa wyznaczonych przez ka¿de z nich oddzielnie kandydatów. W wypadkach, kiedy Ko³a
rozporz¹dzaj¹ tylko miejscem jednym lub kiedy do podzia³u s¹ miejsca pewne
i w¹tpliwe, komisje parlamentarne same lub przez zwo³anie Kó³ rozstrzygaj¹,
kto ma byæ kandydatem i jakie ma zaj¹æ miejsce w takiej licie.
4) Postanowienie Kó³ oddzielnych we wszystkich sprawach, za wyj¹tkiem
wspólnie rozstrzyganych, prezesowie Kó³ komunikuj¹ sobie wzajemnie.
5) Sprawy uznane przez obie komisje parlamentarne lub przez zwo³ane
Ko³a, jako bêd¹ce natury ogólnopolitycznej, powinny byæ omówione i rozstrzygniête na wspólnych posiedzeniach Kó³. W tym wypadku g³osuje nie Ko³o
odrêbne, ale cz³onkowie ich ka¿den za siebie i powinni poddaæ siê decyzji
wiêkszoci w tej mierze, w jakiej regulamin w³asny obowi¹zuje ich s³uchaæ
postanowieñ Ko³a w³asnego38.
Ko³o Krajów Litwy i Rusi przygotowa³o w³asny regulamin na krótk¹
sesjê 19091910. W oczekiwaniu na zmianê ordynacji wyborczej do Rady
Pañstwa w guberniach zachodnich Piotr Sto³ypin zarz¹dzi³ tam wybory
cz³onków izby tylko na rok. W papierach Ostrowskiego nie zachowa³ siê
regulamin tego Ko³a z 1906 r. W 1909 r. pos³owie Kraju Zachodniego u³o¿yli
go w sposób nastêpuj¹cy:
I. Cz³onkowie Rady Pañstwa, Polacy z Litwy i Rusi, tworz¹ Ko³o w celu:
a) obrony interesów Krajów Pó³nocno- i Po³udniowo-Zachodniego
b) obrony interesów specjalnych ludnoci polskiej w tych krajach
c) podtrzymania na zasadzie wzajemnoci s³usznych interesów Królestwa
Polskiego
d) utrzymania i rozwiniêcia prawodawstwa ogólnopañstwowego na zasadach manifestu 17-go Padziernika
II. Zasad¹ podstawow¹ ³¹cznoci cz³onków Ko³a jest solidarna ich dzia³alnoæ oraz karnoæ oddzielnych cz³onków wobec postanowieñ Ko³a lub wskutek upowa¿nionych przez nie kierowników. W myl tego cz³onek Ko³a nie ma
prawa stawiania wniosków w Izbie lub podpisania cudzego wniosku bez zezwolenia Ko³a lub w nag³ych razach Prezydium Ko³a na sali. Równie¿ nie
powinien na ogó³ zabieraæ g³osu bez wiedzy Ko³a lub w razach nag³ych Prezydium i nie inaczej, jak w myl decyzji Ko³a w danym przedmiocie.
38 Ibidem, Zasady wspólnego stosunku pomiêdzy Ko³em Cz³onków Rady Pañstwa z Korony,
a takim ¿e Ko³em z Litwy i Rusi (dodatek do regulaminu), [1909], k. 543.
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III. Jako wyj¹tek z tej ogólnej zasady cz³onek pojedynczy, któremu przekonanie nie pozwala iæ za postanowieniem Ko³a, powinien albo wstrzymaæ siê
od wszelkiego wyst¹pienia i g³osowania, albo, jeli czuje siê obowi¹zanym
wyst¹piæ czynnie  to w kwestiach nie tycz¹cych siê bezporednio Kraju Zachodniego lub Królestwa Polskiego, lub wyznaniowych, powinien co najmniej
na 24 godziny przed posiedzeniem Izby uprzedziæ Prezydium Ko³a o swoim
postanowieniu. W kwestiach za tycz¹cych siê wy¿ej wymienionych spraw lub
takich, które mog¹ poci¹gn¹æ za sob¹ nastêpstwa polityki ogólnej, taki cz³onek
jest obowi¹zany na 24 godziny przed posiedzeniem Izby, a jeli kwestia powsta³a na sali, nie póniej, jak w trzy dni po nim, dorêczyæ Prezydium na
pimie motywowanie swojego odrêbnego g³osowania lub wyst¹pienia. Prócz
tego mówca na wstêpie mowy zaznacza, ¿e mówi w imieniu w³asnym i nie
zgadza siê z opini¹ Ko³a.
IV. Cz³onek Ko³a nie powinien przyjmowaæ wyboru do Komisji, jeli nie
podziela ujawnionej ju¿ w tym przedmiocie opinii wiêkszoci Ko³a. Poza tym
w Komisji u¿ywa pe³nej swobody zdania.
V. Na naradach grupowych, Centrum czy innych, cz³onkowie Ko³a maj¹
swobodê s³owa dla ró¿nostronnego wyjanienia kwestii, co ich nie oswobadza
wobec karnoci wzglêdem decyzji Ko³a (stosownie pp. II i III).
VI. Przy rozpatrywaniu spraw interesuj¹cych ca³¹ ludnoæ lub poszczególne stany ludnoci 9 guberni Kraju Zachodniego ma byæ wzywany do udzia³u
w obradach przedstawiciel guberni kijowskiej.
VII. W stosunku do Ko³a Cz³onków Rady Pañstwa z Królestwa Polskiego,
Ko³o z Litwy i Rusi dzia³a na zasadzie wzajemnoci, bezwarunkowo solidarnie
w przeprowadzaniu wspólnie oznaczonych cz³onków do Komisji i wstêpuje
z Ko³em Koronnym w sojusz, jako dwa oddzielnie zorganizowane cia³a na
nastêpuj¹cych zasadach:
a) ka¿de Ko³o oddzielne rozwa¿a i decyduje sprawy swego kraju i ma
prawo na obowi¹zkowe podtrzymanie drugiego Ko³a g³osowaniem, a wyj¹tkowo i mow¹
b) w kwestiach ogólnopañstwowych, mog¹cych poci¹gn¹æ za sob¹ nastêpstwa polityczne, oba Ko³a staraj¹ siê osi¹gn¹æ jednolitoæ zdania i g³osowania
c) w kwestiach prawodawstwa specjalnego (np. prawa handlowego, cywilnego, kryminalnego itd.) zachowuj¹ jedno wobec drugiego ca³kowit¹ niepodleg³oæ.
Porz¹dek zwo³ywania wspólnych posiedzeñ obowi¹zkowych i nadzwyczajnych, porz¹dek przewodniczenia na nich i sposób g³osowania bêd¹ przedmiotem zobopólnego porozumienia Kó³.
VIII. Ko³o Cz³onków Rady Pañstwa z Litwy i Rusi ma staraæ siê o porozumienie z Ko³em Polaków z Litwy w Dumie dla koordynowanej akcji w sprawach krajowych.
IX. Prezydium Ko³a sk³ada siê z dwóch jego przedstawicieli, z których
jeden, mianowicie prezes przewodnicz¹cy na posiedzeniach Ko³a, zawiaduje
prac¹ wewnêtrzn¹ i komunikuje siê z Ko³em Koronnym w Radzie Pañstwa
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i Ko³em z Litwy w Dumie, a drugi, mianowicie leader parlamentarny, przedstawia Ko³o na zewn¹trz, jako cz³onek biura Centrum lub innej, szerszej frakcji i jako zwyk³y mówca w imieniu Ko³a w Izbie (szczególnie w razach nieprzewidzianych). Obaj razem stanowi¹ Komisjê Parlamentarn¹ i, o ile nie by³o
postanowienia Ko³a dla danej sprawy zapad³ego, wszyscy cz³onkowie obowi¹zani s¹ g³osowaæ wed³ug ich wskazówek. W razie nieobecnoci na sali jednego
z nich, zastêpuje go naznaczony przez nich obu cz³onek Ko³a.
X. Posiedzenia Ko³a zwo³uje prezes samodzielnie lub na ¿¹danie jednego
z cz³onków Ko³a dla przedmiotu z góry okrelonego.
XI. Sekretarz, jednoczenie i skarbnik, prowadzi protoko³y posiedzeñ Ko³a
i Kasê.
XII. Cz³onek Ko³a, zamierzaj¹cy wyjechaæ z Petersburga w czasie sesji,
powinien zawiadomiæ prezesa i stawiæ siê niezw³ocznie na jego wezwanie39.
Regulamin zosta³ bardziej dostosowany do wzglêdów praktycznych, ani¿eli regulamin Ko³a Koronnego. Przede wszystkim widaæ, ¿e pos³owie dostrzegli koniecznoæ stworzenia przepisów pozwalaj¹cych im szybko reagowaæ podczas posiedzeñ plenarnych czy to przez wyg³oszenie mowy, czy zg³oszenie wniosku, czy przez g³osowanie. System ka¿dorazowego odwo³ywania
siê do opinii Ko³a nie sprawdza³ siê, st¹d wprowadzenie du¿ej samodzielnoci
Komisji Parlamentarnej. Pojawi³a siê w regulaminie funkcja lidera Ko³a,
nieto¿sama z funkcj¹ prezesa, którego rol¹ by³o aktywne dzia³anie w izbie
i w kuluarach. Ko³o Królestwa Polskiego nie przyjê³o podobnego rozwi¹zania,
chocia¿ wród jego cz³onków wskazanie osoby lidera nie nastrêcza³o najmniejszych trudnoci. By³o oczywiste, ¿e funkcjê tê spe³nia³ przez wszystkie
kolejne kadencje Rady Pañstwa Ignacy Szebeko, powszechnie uznawany za
najlepszego mówcê wród pos³ów izby. W przypadku Ko³a Terytorialnego
trudno jednoznacznie powiedzieæ, kto sprawowa³ funkcjê lidera, poniewa¿
nikt siê nie wyró¿nia³. Najwiêcej wyst¹pieñ mieli pos³owie Ksawery Or³owski
i Konstanty Skirmunt. W I Radzie Pañstwa wszystko wskazywa³oby na Korwina-Milewskiego, dla którego nawet uczyniono wyj¹tek w regulaminie. Nie
zrobiono by tego, gdyby nie widziano w nim bardzo cennego parlamentarzysty. Cz³onkowie Ko³a zaakcentowali równie¿ fakt reprezentowania interesów
ca³ej ludnoci 9 guberni zachodnich. Na posiedzenia zapraszano Aleksandra
hr. Bobrinskiego, reprezentanta guberni kijowskiej, wybranego polskimi g³osami. Pos³owie z Kraju Zachodniego reprezentowali interesy polskie (na co
wskazywa³a choæby solidarnoæ z Ko³em Koronnym), lecz starali siê na zewn¹trz podkrelaæ, ¿e s¹ mandatariuszami spo³ecznego zaufania i dlatego ich
rol¹ jest pilnowanie interesów Litwy i Rusi. Tylko w regulaminie Ko³a Terytorialnego odnajdujemy wzmiankê o wspó³pracy z grup¹ Centrum.
W papierach Ostrowskiego nie ma ¿adnego dokumentu, który okrela³by zasady tej wspó³pracy z najwiêksz¹ w Radzie Pañstwa frakcj¹ polityczn¹ o zabarwieniu centroprawicowym. Zwi¹zek Kó³ w Radzie pozosta³ jej wierny do 1914 r.,
39

Ibidem, Regulamin Cz³onków Rady Pañstwa z Litwy i Rusi (sesja 19091910), k. 544546.
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pomimo licznych kontrowersji i krytyki ze strony polskich rodowisk opiniotwórczych.
Kszta³t regulaminu Ko³a Krajów Litwy i Rusi by³ dyskutowany podczas
posiedzenia Zwi¹zku Kó³ 21 padziernika 1909 r. Z zapisek Józefa Ostrowskiego wiadomo, ¿e królewiacy mieli do niego sporo zastrze¿eñ.
Zachowa³ siê tylko krótki brudnopis zmian zaproponowanych przez Ko³o
Królestwa Polskiego w regulaminie wspó³pracy miêdzy Ko³ami Polskimi
w Dumie i Radzie Pañstwa. Poruszono w nim trzy sprawy:
1) Przy rozpatrywaniu w Kole Polskim Izby Pañstwowej wniosków i deklaracji zasadniczych, projektów ustawodawczych oraz spraw innych, uznanych za wa¿ne przez Ko³o Polskie, Prezydium Ko³a (lub jego Komisja Parlamentarna) zawiadamia Ko³o Polskie w Radzie Pañstwa o odnonych posiedzeniach i jego cz³onkowie maj¹ prawo braæ w nich udzia³ z g³osem doradczym.
2) Tak samo do wspólnego rozpatrywania takich¿e spraw w Radzie Pañstwa Ko³o Królestwa Polskiego w Radzie Pañstwa zapraszaæ bêdzie cz³onków
Ko³a Polskiego w Izbie Pañstwowej, którzy maj¹ prawo braæ udzia³ w odnonych posiedzeniach z g³osem doradczym.
3) Oprócz tego, Prezydium ka¿dego z Kó³ bêdzie mia³o prawo w sprawach
wyj¹tkowej wa¿noci za¿¹daæ zwo³ania wspólnego posiedzenia czterech Kó³40.
Ko³o Polskie w Radzie Pañstwa, nauczone niechêtn¹ postaw¹ kolegów
z Dumy, stara³o siê o zachowanie maksymalnej autonomii obu Kó³ Polskich,
uzasadniaj¹c koniecznoæ wspó³pracy tylko wyj¹tkow¹ wa¿noci¹ spraw.
* * *
W dokumentach Józefa Ostrowskiego z jego dzia³alnoci w Radzie Pañstwa nie ma innych pism ani notatek o stosunkach wewn¹trz Kó³ Polskich.
Ostrowski zrezygnowa³ zreszt¹ z pe³nionej funkcji ze wzglêdu na stan zdrowia. Zachowane dokumenty s¹ dowodem na to, ¿e Polacy w Radzie próbowali
stworzyæ uniwersalny program harmonijnej wspó³pracy, pod którym mogliby
siê podpisaæ reprezentanci wszystkich guberni dawnej Rzeczypospolitej. Platform¹ porozumienia mia³y byæ interesy Polaków ¿yj¹cych w Królestwie
i Kraju Zachodnim, pozostaj¹ce w opozycji do interesów pañstwa zaborczego.
Zadanie by³o trudne, bo przecie¿ i praca Polaka w parlamencie obcego
i wrogiego pañstwa nie nale¿a³a do ³atwych. Wymaga³a taktu i elastycznoci,
chwytania okazji przy jednoczesnym godnym reprezentowaniu narodu.
W Radzie Pañstwa znaleli siê ludzie nietuzinkowi, zwykle dzia³acze spo³eczni wodz¹cy rej w swych guberniach. Trzeba by³o nieco utemperowaæ ich
samodzielnoæ, narzuciæ dyscyplinê klubow¹, by na zewn¹trz przedstawiciele
Polski wystêpowali jak monolit. Polakom bardzo zale¿a³o, by wyró¿niali siê
w rosyjskim morzu poselskim solidarnoci¹, kompetencj¹, wysok¹ kultur¹
osobist¹. Zamierzony cel osi¹gnêli, co podkrelali nawet zatwardziali polako40

Ibidem, Wariant do 7/8/9. Obu Kó³ Królestwa Polskiego [brudnopis, 1909], k. 532.
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¿ercy. W tym wzglêdzie opracowywane regulaminy spe³ni³y sw¹ rolê. Polacy
po przesz³o stu latach na nowo uczyli siê praktyki parlamentarnej. Z koniecznoci korzystali ze wzorów galicyjskich i poznañskich, ale w miarê zdobywania nowych dowiadczeñ modyfikowali je, dostosowuj¹c do specyficznej petersburskiej sytuacji. Piotr Sto³ypin wielokrotnie dawa³ wyraz uznania dla
polskiej kultury oraz umiejêtnoci organizacyjnych. Szybkie zorganizowanie
reprezentacji polskiej w Radzie Pañstwa, czego wyrazem mog¹ byæ powy¿sze
regulaminy, oraz podjêcie przez ni¹ niewdziêcznej pracy w izbie dowodzi, ¿e
rzeczywici, mia³ powody do takiej opinii.
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WYBÓR RÓDE£ DO SYTUACJI EKONOMICZNEJ
MAJ¥TKÓW ZIEMSKICH W GALICJI W LATACH
I WOJNY WIATOWEJ19141916 Z ZESPO£U CK
NAMIESTNICTWA CENTRALI KRAJOWEJ
DLA GOSPODARCZEJ ODBUDOWY GALICJI
Dzia³ania wojenne w Galicji zmieni³y sytuacjê gospodarcz¹ kraju,
zw³aszcza rolnictwa. Ponadto ca³a gospodarka Austro-Wêgier zosta³a podporz¹dkowana machinie wojennej.
W wyj¹tkowo trudnej sytuacji znalaz³o siê galicyjskie rolnictwo, w tym
równie¿ wiêksza w³asnoæ ziemska (w³asnoæ tabularna). Na katastrofalne
po³o¿enie w pierwszych latach wojny (19141916) wp³yw mia³a mobilizacja
wojskowa ludnoci wiejskiej, przemarsze wojsk cesarsko-królewskich w 1914 r.
i zwi¹zane z tym rekwizycje, toczone walki oraz okupacja rosyjska po³¹czona
z konfiskatami, rabunkami, wreszcie z celow¹ dewastacj¹ w czasie wycofywania siê Rosjan po klêsce gorlickiej w maju 1915 r. Skutkiem wojny by³y
zniszczenia budynków, melioracji, straty w inwentarzu ¿ywym i martwym,
zniszczenia gleby, zasiewów i plonów oraz lasów, jak równie¿ zak³adów rolno-spo¿ywczych, zw³aszcza gorzelni1.
Ogromne straty ponios³o rolnictwo i ziemianie w Galicji Wschodniej (województwa lwowskie, stanis³awowskie i tarnopolskie w dobie II RP). W kilku
powiatach woj. stanis³awowskiego (T³umacz, Horodenka, Rohatyn, Ko³omyja)
w roku 1919/1920 zasiewy nie przekroczy³y w wiêkszych maj¹tkach 10%
obszarów uprawnych. W niektórych maj¹tkach województwa tarnopolskiego
wskanik ten by³ jeszcze ni¿szy2.
1 Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Polski miêdzywojennej, t. I, Warszawa 1967,
s. 150153; M. Rey, Pamiêtniki, w: Reyowie. Wspomnienia XIXXX w., opracowa³ i wstêpem
opatrzy³ J. Skrzypczak, Mielec 2009, s. 119120, 134, 138, 164166.
2 W. Roszkowski, Gospodarcza rola wiêkszej prywatnej w³asnoci ziemskiej w Polsce
19181939, Warszawa 1986, s. 9495.
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rednie i du¿e maj¹tki ziemskie boryka³y siê w tym czasie z ogromnymi
problemami. W³aciciele nie mogli nale¿ycie gospodarowaæ z braku robotników rolnych, zmobilizowanych do armii. Nie by³o inwentarza ¿ywego, skonfiskowanego przez ¿o³nierzy, maszyn i narzêdzi rolniczych, zarekwirowanych
przez wojsko. Brakowa³o równie¿ zbo¿a na zasiewy, ziemniaków, nasion oraz
nawozów naturalnych i sztucznych. W 1914 r., w obliczu rosyjskiej inwazji,
wielu w³acicieli ziemskich i dzier¿awców opuci³o maj¹tki, wyje¿d¿aj¹c do
Krakowa czy Wiednia. W pierwszym pó³roczu roku 1915 r. prace polowe by³y
zawieszone. Dopiero prze³amanie frontu pod Gorlicami, jego przesuniêcie na
wschód umo¿liwi³o w³acicielom powrót do swych maj¹tków i podjêcie próby
odbudowy. Ale nie by³o to ³atwe.
Zniszczenia by³y ogromne, a wsparcie niewystarczaj¹ce. Rz¹d austriacki
 wspomina Matylda Sapie¿yna  pomaga³ po¿yczkami, u³atwieniami
w transportach maszyn, ale to wszystko sz³o kosztem trudnoci, pism, telefonów, podró¿y bez liku3.
Pomoc rz¹dowa w Galicji opiera³a siê na bezzwrotnych subwencjach,
kredytach na zakup inwentarza martwego (5% sp³acany w ci¹gu kilku lat lub
bezprocentowy w ci¹gu 6 miesiêcy) i ulgach na zakup maszyn i narzêdzi
rolniczych (2533% upustu z ceny zakupionego sprzêtu), sprowadzaniu p³ugów parowych i motorowych (mo¿na je by³o zakupiæ za rodki uzyskane
z 5-letnieg kredytu na 5%)4, koni i wo³ów roboczych (po cenach obni¿onych
o 1/3) oraz dostawach ziarna siewnego.
W latach 19141916 likwidacj¹ skutków wojny zajmowa³o siê Namiestnictwo i starostwa. W 1916 r., w celu skoncentrowania akcji w jednym rêku,
powo³ano do ¿ycia Centralê Krajow¹ dla Gospodarczej Odbudowy Galicji
(w skrócie COG), jako odrêbny dzia³ Namiestnictwa5.
Akta COG we Lwowie znajduj¹ siê obecnie w Krakowie. Zespó³ liczy 117
jednostek, sporód których cennym ród³em do badañ sytuacji rolnictwa
i wiêkszej w³asnoci ziemskiej s¹ akta prezydialne powiêcone odbudowie
rolnictwa (sygn. COG 4-11). Zawieraj¹ listy w³acicieli ziemskich do starostw
i Namiestnictwa z prob¹ o pomoc, korespondencjê urzêdow¹ Namiestnictwa
i starostów, faktury za zakupione maszyny i narzêdzia rolnicze.
Sporód setek spraw wykorzystano dokumenty w³acicieli (lub ich zarz¹dów) i dzier¿awców dóbr ziemskich z ró¿nych czêci Galicji (powiaty: d¹browski, mielecki, grybowski, gorlicki, przeworski, jaros³awski, cieszanowski, buczacki, horodeñski, rohatyñski, ka³uski, ko³omyjski, stanis³awowski).
3

M. z Windisch-Graetzów Sapie¿yna, My i nasze Siedliska, Kraków 2003, s. 278.
Zob. T. Kargol, Zastosowanie p³ugów motorowych w rolnictwie galicyjskim w czasie I wojny
wiatowej, w: Problemy cywilizacyjnego rozwoju Bia³orusi, Polski, Rosji i Ukrainy od koñca XVIII
do XXI wieku, pod red. P. Franaszka i A. N. Nieczuchrina, Kraków 2007, s. 234242.
5 Zob. Dzia³alnoæ Centrali krajowej dla gospodarczej odbudowy Galicji w latach 19161918
w wietle materia³ów w Archiwum Pañstwowym w Krakowie, w: Ma³opolska i Podhale w latach
Wielkiej Wojny 19141918, pod red. R. Kowalskiego, Nowy Targ 2005, s. 373388.
4
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Uwzglêdnieni zostali reprezentanci arystokracji, redniozamo¿nego ziemiañstwa, jak równie¿ dzier¿awcy dóbr i przedstawiciele tzw. nowego ziemiañstwa, czyli przedsiêbiorców, inteligentów, ludzi wolnych zawodów, posiadaj¹cych maj¹tki ziemskie. Drug¹ grupê materia³ów stanowi¹ listy starostów do
Namiestnictwa, popieraj¹cych podania ziemian.
Archiwum Pañstwowe w Krakowie [dalej AP Kraków], Centrala Krajowa dla Gospodarczej Odbudowy Galicji [dalej COG], sygn. COG 4,
Podanie Wiktora Abrahamowicza1, w³aciciela dóbr Targowica2, do
Komitetu Centralnego Wydzia³u Towarzystw Rolniczych w Wiedniu3,
maszynopis, k. 2122
wietny ck Centralny Komitecie Zjednoczonych galic: Towarzystw
Gospodarskich
w Wiedniu
Jako w³aciciel maj¹tku Targowica polna i dzier¿awca maj¹tku Tyszkowce4
(oba w powiecie Horodenskim) donoszê wietnemu Komitetowi, ¿e w obu
tych maj¹tkach wskutek inwazyi rosyjskiej zosta³em kompletnie zniszczony
i do dalszegoa ¿e dalszego prowadzenia tych gospodarstw, bez jakiej wydatnej
pomocy, sta³o mi siê niemo¿liwe. Dok³adne wiadomoci mam z maj¹tku Tyszkowce, gdzie zabrano mi wszystkie konie, sztuk 35, wszystko byd³o tj. wo³ów
[k. 22] sztuk 40, krów 25, ca³¹ nierogaciznê, sztuk 40, ca³y prawie inwentarz
martwy i ca³e urz¹dzenie domowe. Zbo¿a zabrano mi do lutego 10 wagonów.
Wobec tego zniszczenia upraszam wietny Komitet o pomoc, choæ na razie
doran¹ w formie udzielania mi choæ 65 koni tj. 35 koni dla Tyszkowic 30 dla
Targowicy i mo¿liwej iloci wo³ów. Koñmi obsia³bym choæ ziemble porobione
jaremi zbo¿ami, wo³ami ora³bym.
Moje szkody, a raczej kompletn¹ niemal ruinê upraszam o podanie ck
Rz¹dowi centralnemu.
Wiedeñ 15/3 915

Wiktor Abrahamowicz
chwilowo
Hotel Erzherzog Karl

1 Wiktor Abrahamowicz  w 1930 r. by³ w³acicielem maj¹tku Targowica Polna (550 ha).
Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1930. Województwo stanis³awowskie, województwo
tarnopolskie, oprac. T. Epsztein, S. Górzyñski, Warszawa 1990, s. 3.
a Poprawione przez autora listu na ¿e dalsze.
2 Targowica Polna  wie w powiecie horodeñskim, w³asnoæ rodziny Abrahamowiczów.
Nie nale¿y jej myliæ z miejscowoci¹ Targowica w pow. t³umackim k. Ottyni.
3 W 1914 r. trzy galicyjskie towarzystwa rolnicze, Towarzystwo Rolnicze, Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie i Centralny Zwi¹zek Kó³ek Rolniczych, utworzy³y Wydzia³ Centralny,
aby w ich zastêpstwie reprezentowa³ interesy rolnictwa. Prac¹ Wydzia³u kierowa³ komitet, na
czele którego stanêli: ks. Witold Czartoryski, Artur Cielecki, Henryk Dolañski. Komitet dzieli³
siê na sekcje: doranej pomocy, odszkodowañ, prasow¹, prawn¹ i ekonomiczn¹.
4 Tyszkowce  wie w powiecie horodeñskim. Maj¹tek Tyszkowce w II po³. XIX w. nale¿a³ do
Dawida Abrahamowicza. Zob. S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego [dalej SGKP], t. XII, s. 726.
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AP Kraków, COG, sygn. COG 4, Hr. Roman Scipio1 do ck Namiestnictwa, Wiedeñ 2 VII 1915, maszynopis, k. 835
15592/pra
Wiedeñ 2. lipca 1915
Wysokie c.k. Namiestnictwo!
Upraszam o ³askawie jak najrychlejsze polecenie nades³ania mi do stacyi
£opuszka wielka2 (linia Przeworsk-Dynów)b wzglêdnie o ileby linia ta jeszcze
nie by³a w ruchu do stacyi kol. Przeworskb szeæ sztuk wozów od firmy
Mundusc3 oraz jednej mo¿liwie lekkiej parokonnej ¿niwiarkib
Przytem proszê o udzielenie mi 25% opustud z ceny kupna oraz 3letniego
kredytu gdy¿ wobec zupe³nego zniszczenia mego maj¹tku i gospodarstwa
i zupe³nego braku dochodów nie by³bym w mo¿noci dokonaæ rychlejszej
zap³aty a na ¿niwa które najdalej za 2 tygodnie siê rozpoczn¹ nieodzownie
tak ¿niwiarki jak wozów potrzebowaæ bêdê i zbiorów bez nich dokonaæ bym
nie móg³.
Maj¹tek mój £opuszka wielka (poczta Kañczuga) o obszarze 1250 morgów le¿y w powiecie przeworskim.
Odpis niniejszego podania przesy³am równoczenie ck Starostwu
w Przeworsku z prob¹ o poparcie go od siebie u wysokiego ck Namiestnictwa.
Roman Hrabia Scipioe
Wiedeñ XIII. Reichgasse 52.
PREZYDYUM C.K. NAMIESTNICTWA we LWOWIE
Podano 6- lipca 1915.
L15592/prf

1

Hr. Roman Scipio  ziemianin, dzia³acz gospodarczy.
Dopisane rêcznie.
b Podkrelone na niebiesko.
c Podkrelone na czerwono.
d Podkrelone o³ówkiem.
e Rêcznie.
f Pieczêæ.
2 £opuszka Wielka  wie w powiecie przeworskim k. Kañczugi. Maj¹tek ten by³ nowoczenie zarz¹dzany, dlatego w 1911 r. rodowisko galicyjskich ziemian wybra³o go do za³o¿enia tam
stacji dowiadczalnej. Staraniem hr. R. Scipio powsta³a na jego obszarze kopalnia alabastru.
3 Mundus  austriacka firma (spó³ka akcyjna), specjalizuj¹ca siê w produkcji mebli,
a w czasie I wojny wiatowej lekkich wozów rolniczych.
a
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AP Kraków, COG, sygn. COG 5, Marian Turowski1 do ck Namiestnictwa, Biesna, 9 VII 1915, rêkopis, k. 7576
Biesna dnia 9 lipca 1915
poczta: Bobowa
Do
Wysokiego c.k. Prezydyum Namiestnictwa
w Bia³ej
Jestem w³acicielem tabularnym maj¹tku Biesna2 w powiecie Gorlice, obszaru 446 morgów w tem 346 morgów roli. Jak powiat ca³y, tak i Biesna zosta³a
bardzo zniszczon¹ przez inwazyê Rosjan w listopadzie u.r. i przez operacje
wojenne od stycznia do maja r.b. Wysokoæ szkód wojennych spowodowanych
u mnie przez Rosjan w inwentarzu ¿ywym oceni³a komisja na 36.000 K
wiadczenia wojenne za na przesz³o 15.000 K. Materyalnie jestem wiêc
bardzo poszkodowany. 
Zasiewy wiosenne, póno wykonane, nie rokuj¹ ¿adnej nadziei, jedynie oziminy pozwalaj¹ spodziewaæ siê pewnych rezultatów.
Jednak z powodu braku ludzi i koni zbiór tegoroczny bêdzie bardzo utrudniony  jestem zmuszony zakupiæ ¿niwiarkê wi¹za³kê i grabiarkê, a do m³ócenia
zbo¿a motor benzynowy z odpowiedni¹ m³ocarni¹. Prócz tego muszê zakupiæ
kilka nowych p³ugów ju¿ do robót jesiennych, gdy¿ te które posiadam zosta³y
przez wojska w znacznej czêci zniszczone. Wed³ug oferty Syndykatu rolniczego3 w Krakowie z dnia 1/7 br. kosztuje ¿niwiarka wi¹za³ka K. 1400a.Grabiarka 30 zêbna K. 220. b
Ofertê na m³ócarniê z motorem benzynowym i p³ugib przed³o¿y mi Syndykat
póniej.
Wobec doznanych szkód i zagro¿onej egzystencyi nie jestem w stanie bez
pomocy Wysokiego c.k. Rz¹du tych narzêdzi rolniczych zakupiæ, [k. 76] upraszam przeto Wysokie ck Przydyum o udzielenie mi 25% subwencyi na zakupno w Syndykacie Rolniczym w Krakowie: wi¹za³ki, grabiarki, m³ócarni
z motorem benzynowym i piêæ p³ugów.

1

Marian Turowski (1940), w³aciciel maj¹tku Biesna (255 ha w 1930 r.). Spis ziemian
Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1930. Województwo kieleckie, województwo krakowskie, oprac.
T. Epsztein, S. Górzyñski, Warszawa 1990, s. 42.
a Przekrelone inn¹ rêk¹ na niebiesko. Na prawym marginesie na niebiesko dopisane:
Herkules zamówiona 15946/pr. telegr.
b Podkrelone inn¹ rêk¹ na czerwono.
2 Biesna  wie w pow. gorlickim k. Bobowej.
3 Syndykat Rolniczy  zwi¹zek handlowy Towarzystwa Kó³ek i Spó³ek Rolniczych, poredniczy³ w zakupie i sprzeda¿y produktów rolnych i dla rolnictwa.
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Nadmieniam dodatkowo, ¿e dotychczas nie otrzyma³em ani wynagrodzenia
za dane 2 podwody, ani te¿ ¿adnej zaliczki za wiadczenia wojenne, wiêc te¿
tylko z najwiêkszym wysi³kiem jestem w stanie pokryæ 75% kosztów sprawienia tych maszyn i narzêdzi rolniczych.
Marian Turowski
w³aciciel dóbr Biesna
Stwierdzam ¿e WPan Maryan Turowski w³aciciel dóbr Biesna zosta³
z powodu inwazyi rosyjskiej i przemarszów wojsk maj¹tkowo zniszczonym
i ¿e proba Jego o udzielenie mu 25% opustu przy zakupie narzêdzi rolniczych jest godn¹ uwzglêdnienia.
Stany 9.7.1915
W³adys³aw D³ugosz
Przewodnicz¹cy Pow. Komitetu
rolniczego w Pow. Gorlickim

AP Kraków, COG, sygn. COG 6, Gustaw Szaszkiewicz1 do ck Namiestnictwa, Rzemieñ 15 VII 1915, rêkopis, k. 9596
[k. 95] Jako w³aciciel dóbr tabular. Rzemieñ2, Rzochów3, Dobrynin4
i Tuszyma5  w powiecie mieleckim po³o¿onych  obejmuj¹cych oko³o 1000
morgów roli i ³¹k uprawnych, - zwracam siê do Wysokiego ck Namiestnictwa
z prob¹ o ³askaw¹ pomoc w nabyciu poni¿ej wyszczególnionych narzêdzi
rolniczych, - motywuj¹c moj¹ probê tem, ¿e gospodarstwo moje podczas
inwazyi nieprzyjacielskiej zosta³o prawie doszczêtnie zniszczone - a mianowicie gorzelnia wraz zapasami kilku tysiêcy litrów spirytusu  zosta³a spalona
1

Gustaw Szaszkiewicz (18721943)  w³aciciel dóbr ziemskich Rzemieñ, Rzochów w pow.
mieleckim, m¹¿ Aleksandry Boguszówny. Przed wybuchem I wojny w maj¹tku Rzemieñ prowadzi³ wydobycie torfu, posiada³ cegielniê, tartak, m³yn i mleczarniê.
a Podkrelenie w oryginale.
b Podkrelone w oryginale i jednoczenie podkrelone czerwonym o³ówkiem inn¹ rêk¹.
c Dopisane u góry inn¹ rêk¹ czerwonym o³ówkiem 5.
d Przekrelone inn¹ rêk¹ niebieskim o³ówkiem s³owa 10 wozów i czêæ ciê¿szych  czêæ
l¿ejszych, dopisane t¹ sam¹ rêk¹ na lewym marginesie niebieskim o³ówkiem Wozy zadysponowano przy L.19339/pr..
2 Rzemieñ  wie w powiecie mieleckim, w XIX w. by³a w³asnoci¹ Boguszów, a nastêpnie
Szaszkiewiczów. Z inicjatywy tej ostatniej rodziny zbudowany zosta³ pa³ac oraz odnowiona
zosta³a redniowieczna wie¿a obronno-mieszkalna (1931).
3 Rzochów  wie w pow. mieleckim, w XIX w. w³asnoæ Boguszów, a nastêpnie Szaszkiewiczów. SGKP, t. X, s. 167.
4 Dobrynin  wie w powiecie mieleckim, w II po³. XIX w. w³asnoæ hr. Mieczys³awa Reya.
SGKP, t. II, s. 83.
5 Tuszyma  wie w powiecie mieleckim.
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i budynki gospodarcze zniszczone wymagaj¹ znacznych napraw, - dom mieszkalny zniszczony przez granaty, wewnêtrzne urz¹dzenie domu zosta³o w czêci spalone w czêci za wywiezione do Rosyi, - inwentarzy ¿ywych t.j. koni
roboczych i byd³a  zupe³niea nie ma z kilkuset sztuk inwentarza pozosta³a 1.
(jednaa) krowa!  Inwentarz martwy z ma³ymi wyj¹tkami zupe³nie zniszczony.- Z wyj¹tkiem 15 morgów ¿yta, 10 m. pszenicy i 15 m. ozimego jêczmienia,
które niemal w gradzie kul zosta³y jesieni¹ zasiane, - i 82 morg: kartofli,
[k. 96] które w ci¹gu maja b.r. po odwrocie armii nieprzyjacielskiej  zdo³a³em z trudem ch³opskim inwentarzem i nasieniem obsadziæ, - z reszt¹
wszystkie inne grunta  oko³o 800 morgów le¿y od³ogiem  ugoruj¹! - .
Obecnie nadchodzi czas uprawy pod zasiewy ozima i dlatego zwracam siê
z gor¹c¹ prob¹ do wysokiego ck Namiestnictwa o:
1.p³ug motorowyb marki W.D. :/Danubius/:6
2.10 wozówa kompletnych :/czêæc ciê¿szych  czêæc l¿ejszych/: -d
Których dostarczenie raczy Wysokie c.k. Namiestnictwo ³askawie jak
najrychlej zarz¹dziæ. 
Co do warunków zap³aty, miem upraszaæ:
ad 1./ o opust 25% z ceny kupna, jak niemniej o 5cio letni kredyt w rok od
dnia dostarczenia p³uga z 5% zw³oki, - zabezpieczony notaryalnym skryptem
d³u¿nym; ad 2./: o opust 25% z ceny kupna i kredyt 3 letni w rok od dnia dostarczenia
wozów, notaryalnym skryptem d³u¿nym zabezpieczony. 
Wreszcie upraszam w razie przychylnego za³atwienia niniejszej proby
o ³askawe przyznanie mi odpowiedniej iloci benzolu, benzyny i tranów do
wyorania oko³o 1200 morgów, - za które nale¿ytoæ uiszczê w gotówce. 
Rzemieñ op. Rzochów
15o Lipca 1915

Gustaw Szaszkiewicz

6 W.D.  skrót nazwy modelu niemieckiego p³uga motorowego Wendeler-Dorn, w AustroWêgrzech produkowanego i rozprowadzanego przez budapeszteñsk¹ firmê Ganz&Co-Danubius.
Na rynku by³y dostêpne dwa modele tego p³uga. Nowszy wyró¿nia³ siê wiêksz¹ moc¹ silnika (80
KM) i ulepszeniami technicznymi. B. Haupt, P³ugi motorowe W.D., Tygodnik Rolniczy, nr
14, 7 III 1916, s. 9395.
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AP Kraków, COG, sygn. COG 6, ck starostwo w Stanis³awowie
w sprawie W³adys³awa Garapicha1 do ck Namiestnictwa, Stanis³awów 28 VII 1915, maszynopis k. 209
19340/pr.a
C.k. Starostwo
L. 310/C

Stnis³awów, 28. lipca 1915

W³adys³aw Garapich w³aciciel Tymieniczanb  o udzielenie p³uga motorowego do orki jesiennej 1915 r.
Ck Prezydyum !
W³aciciel dóbr Tymieniczany W³adys³aw Garapich wniós³ tu podanie
o udzielenie mu p³uga motorowegoc do orki jesiennej, na co dodatkowo przes³uchany jego zarz¹dca Konstanty Zbyszewski owiadczy³, i¿ koszta transportu i dostawy pokryje z w³asnych funduszów.
Poniewa¿ rzeczywicie wielki brak koni i wo³ów roboczych daje siê tu
dotkliwe odczuæ i zachodzi obawa, i¿ wielka czêæ obszarów nie bêdzie mog³a
byæ obrobion¹, uprasza siê o udzielenie tu jednego p³uga motorowego, który
nie tylko w nazwanych, lecz tak¿e w wielu innych okolicznych dobrach,
bêdzie móg³ byæ u¿ytym, jeli czem rychlej zostanie mi nades³any.
Ck Radca Dworu
/podpis nieczytelny/
1 Rodzina Garapichów reprezentowa³a nobilitowan¹ inteligencjê galicyjsk¹. Dr Micha³
Garapich Ritter von Sichelburg by³ lwowskim prawnikiem, który otrzyma³ szlachectwo w 1811 r.
W ¿yciu politycznym Galicji w drugiej po³owie stulecia wyró¿nia³ siê Micha³ Garapich (18501917).
W³adys³aw Garapich by³ w³acicielem maj¹tku Tymieniczany (375 ha) w woj. stanis³awowskim. Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1930. Województwo stanis³awowskie, województwo tarnopolskie, oprac. T. Epsztein, S. Górzyñski, Warszawa 1990, s. 6; S. Górzyñski,
Nobilitacje w Galicji w latach 17721918, Warszawa 1997, s. 107.
a Dopisane rêcznie.
b Podkrelone o³ówkiem inn¹ rêk¹.
c Podkrelone na niebiesk¹ inn¹ rêk¹.
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AP Kraków, COG, sygn. COG 6, Helena de Czajki Czaykowska1 do ck
Namiestnictwa, Stró¿e Ni¿ne, b.d., rêkopis, k. 713
20754/pr.

1915

Do Wysokiego CK Prezydyum Namiestnictwa
W Bia³ej
Podpisana w³acicielka dóbr Stró¿e Ni¿nea2 powiat Grybówa (Galicya) posiada 300 (trzysta) morgów ziemi. Z tych 200 (dwiecie) morgów ornego pola nie
mo¿e w obecnych trudnych nad wyraz warunkach obsiaæ, ani w ogóle gospodarstwa uruchomiæ z powodu zupe³nego braku si³y zaprzêgowej i maszyn
rolniczych poniszczonych przez kwateruj¹ce we dworze od listopada 1914 r.
a¿ do kwietnia 1915 r. wojska austryacko-wêgierskie, jakote¿ i nieprzyjacielskie t.j. rosyjskie. Zwraca siê tedy z podpisana do Wysokiego CK Prezydyum
Namiestnictwa z uprzejm¹ prob¹ o podanie rady i pomoc w tym wzglêdzie
jak najrychlejsz¹, bo inaczej to 200 (dwiecie) morgów ornego pola zostanie
le¿eæ znowu ugorem. Podpisana pragnie nabyæ przynajmniej 2 (dwie) pary
wo³ówb zaprzêgowych i choæ jedn¹ parê konib  nadto pragnie nabyæc maszynê rêczn¹ do m³óceniad i uzyskaæ mo¿noæ naprawienia zepsutej maszyny
(m³ockarni) konnej.
W nadziei rych³ej pomocy w tym kierunku
Kreli siê z g³êbokim powa¿aniem
Stró¿e Ni¿ne p. Stró¿e Dworzec
Helena de Czayki-Czaykowskae

1 W dokumentacji Namiestnictwa jako w³acicielka dóbr Stró¿e Ni¿ne wystêpuje Helena
Czaykowska (Czajkowska). Sama te¿ siê tak podpisywa³a. Natomiast w drukowanych skorowidzach dóbr tabularnych w Galicji pojawia siê nazwisko Helena Zajkowska, a wczeniej Edward
Zajkowski.
a Podkrelone inn¹ rêk¹ na niebiesko.
b Podkrelone o³ówkiem inn¹ rêk¹.
c U góry dopisane niebieskim o³ówkiem inn¹ rêk¹ Syndykat.
d Podkrelone o³ówkiem i niebieskim o³ówkiem inn¹ rêk¹.
e Poni¿ej dopisane o³ówkiem inn¹ rêk¹ Helena Czaykowska.
2 Stró¿e Ni¿ne  wie w pow. grybowski, w II po³. XIX w. w³asnoæ Edwarda Zajkowskiego.
Zob. SGKP, t. XI, s. 412.
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AP Kraków, COG, sygn. COG 6, odpis listu ks. W³adys³awa Sapiehy1
do ck Namiestnictwa, maszynopis, k. 829830
ad 21511/pr.a
Odpis.
Wysokie Prezydyum ck Namiestnictwa
w
Bia³ej
[k. 830] W powiecie cieszanowskim posiadam majêtnoæ Oleszyce2 z szecioma folwarkami razem oko³o 2500 morgów roli, nie posiadam jednak zupe³nie inwentarza martwego ani te¿ ¿ywego i nie mam paszy dla wy¿ywienia
jego, i to zmusza mnie do zakupienia motorowego p³uga.
Upraszam wiêc uprzejmie Wysokie Prezydyum ck Namiestnictwa o dostarczenie mi p³ugu motorowego typu Excelsior3 do stacyi Oleszyce w powiecie cieszanowskim na wiadomych warunkach tj. na kredyt 5-letni z oprocentowaniem 5 od sta i pierwsz¹ rat¹ p³atnoci w rok po otrzymaniu.
W razie, gdyby by³o niemo¿liwe dostarczenie p³uga typu Excelsior, to
owiadczam, ¿e z koniecznoci zadowolni³bym siê p³ugiem typu Praga4 , ale
nadmieniam, ¿e p³ug ten by³by dla mnie bardzo niedogodny z powodu wielkiego obszaru pól do zaorania pod zasiewy jesienne i wiosenne roku 1916.
Jednoczenie prosi³bym o przys³anie montera na tak d³ugo, a¿ miejscowy
robotnik nauczy siê prowadziæ i obchodziæ z p³ugiem i benzolu lub benzyny
na szeædziesi¹t dni pracy z zapewnieniem dostarczenia benzolu na ca³¹ orkê
jesienn¹ i zimow¹ a¿ do jej ukoñczenia, sukcesywnie w miarê zapotrzebowania, oraz ca³ej potrzebnej iloci smaru do p³uga.
1

W³adys³aw Sapieha (18531920)  dzia³acz spo³eczny, w³aciciel dóbr w Galicji, m.in.
Krasiczyna i Oleszyc.
a Dopisane rêcznie o³ówkiem.
b Podkrelone inn¹ rêk¹ niebieskim o³ówkiem. Obok na lewym marginesie inn¹ rêk¹
dopisane niebieskim o³ówkiem Syndykat.
2 Oleszyce  miasteczko w pow. cieszanowskim, maj¹tek ziemski nale¿¹cy do rodziny
Sapiehów (2139 ha w 1930 r.). Dobra oleszyckie nale¿a³y do maj¹tków uprzemys³owionych
(produkcja rur drenarskich, parowy tartak i mleczarnia, serownia, m³yn). Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1930. Województwo lubelskie, województwo lwowskie, oprac. T. Epsztein,
S. Górzyñski, Warszawa 1990, s. 47.
c Rêcznie.
3 Excelsior  nazwa p³uga motorowego, obs³ugiwanego przez dwóch ludzi  jeden kierowa³ maszyn¹, a drugi regulowa³ g³êbokoæ orki za pomoc¹ specjalnej korby. W u¿yciu by³y dwa
jego modele: l¿ejszy (40 KM) i ciê¿szy (7080 KM). B. Haupt, P³ugi motorowe Excelsior,
Tygodnik Rolniczy, nr 10 i 11, 17 III 1916, s. 6668.
4 Praga  nazwa p³uga motorowego. W u¿yciu by³y jego dwie wersje. Model mniejszy
posiada³ zwyczajny silnik samochodowy o mocy 32 KM. Typ wiêkszy o mocy silnika 4042 HP
uwa¿ano za konstrukcjê lepsz¹. B. Haupt, P³ugi motorowe, Tygodnik Rolniczy, 15 i 16, 21 IV
1916, s. 109110.
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[k. 830] Ponadto proszê uprzejmie o dostarczenie mi 2 bron ¿elaznych
ciê¿szego typu, jednej talerzowej i siewnika rzêdowego 3 metry szerokoci,
o odleg³oci rzêdów 10-12 centymetrów.b
Ze wzglêdu na ciê¿kie po³o¿enie w jakim siê obecnie znajdujê, mam
nadziejê, ¿e Wysokie Prezydyum ck Namiestnictwa zechce ³askawie i jak
najspieszniej uczyniæ zadoæ mej probie, gdy¿ inaczej ca³y obszar mego maj¹tku musia³by pozostaæ nie obsiany.
Nadmieniam równoczenie, ¿e drugie równobrzmi¹ce podanie przesy³am
na rêce ck Starostwa w Cieszanowie dla powiadczenia go przez to Starostwo.
Krasiczyn d. 11.8 1915c
W³adys³aw Sapieha

AP Kraków, COG, sygn. COG 7, Samuel Tilles1 do ck Namiestnictwa, b. d
i m., maszynopis, k. 7577
ad 19158/pra
Wysokie ck Namiestnictwo!
[k.75] Podpisany jest w³acicielem dóbr tabularnych S³upiec2 w powiecie D¹browskim obejmuj¹cych prócz lasu oko³o 750 morgów. Maj¹tek ten jest obecnie kompletnie zniszczony. Po zbiorach 1914 r., we wrzeniu i padzierniku
1914 wojska nasze zarekwirowa³y niemal wszystkie si³y poci¹gowe, a w listopadzie 1914 zosta³ maj¹tek zajêty przez wojsko nieprzyjacielskie, a inwazya
ta trwa³a do po³owy maja 1915 r. Nieprzyjaciel zabra³ i wywióz³ ca³¹ krescencjê z r. 1914, z której nic nie zdo³a³em wym³óciæ, nie zostawiaj¹c dos³ownie
ani jednego snopka zbo¿a, ani ziemniaków ani buraków, zniszczy³ [k. 76] a po
czêci ca³y inwentarz martwy, wszystkie narzêdzia oraz resztki inwentarza
¿ywego, jaki pozosta³ po rekwizycyach dokonanych w jesieni 1914 przez
nasze wojska, tak ¿e obecnie nie mam ani jednego konia ani jednego wo³u
i brak najpotrzebniejszych narzêdzi rolniczych.
Chc¹c gospodarstwo znowu uruchomiæ udajê siê do Wysokiego ck Namiestnictwa z prob¹ o ³askawe udzielenie mi 25% opustu na zakupno
1

Samuel Tilles (18621937), syn krakowskiego kupca, absolwent UJ, doktor praw, przewodnicz¹cy ¿ydowskiej gminy wyznaniowej w Krakowie. W 1918 r. pod wp³ywem wyst¹pieñ
ludnoci ¿ydowskiej ust¹pi³ z tej funkcji.
2 S³upiec  wie w pow. d¹browskim. Na pocz¹tku XX w. nale¿a³a do Seweryna Kisielewskiego, a potem do S. Tillesa.
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maszyn i narzêdzi rolniczych poni¿ej wyszczególnionych oraz o przyznanie
mi 5 letniego kredytu do sp³aty, gdy¿ gotówka, o której siê postaram, musi
byæ u¿yt¹ na zakupno koni, uprzê¿y i wozów, a nadto muszê zakupiæ materya³ na niezbêdne naprawy zdewastowanych budynków.
Wybra³em mianowicie w Syndykacie rolniczym w Krakowie nastêpuj¹ce
narzêdzia:
[k. 77] 1.) 9 sztuk bron 3 polowych no 4 â 63 K
567 K.
2) Siewnik rzêdowy Sacka o 25 rzêdach szerok. 21/2 m. za cenê 730 //
3b) Tryer3 Heida kl. I znak: 2, d³ug. 2100 szerok. 725 za cenê
354 //
4) Wialniê Tryumf Braci Röber z si³ami znak 2 za cenê
.170 //
5) Kultywator sprê¿ynowy Sacka F.Z.B. o 9 sprê¿ynach za cenê .120 //c
6) beczkê 100 kg. wagi Smarud do wozów belgijskiego za cenê
.60 //

Upraszam tedy uprzejmie
Wysokie ck Namiestnictwo raczy poleciæ Syndykatowi rolniczemu w Krakowie mo¿liwie jak najspiesznieje, aby powy¿sze przedmioty wys³a³
bezzw³ocznie pod adresem: Zarz¹d dóbr Dra Tillesa w S³upcu (poczta loco)
stacya kolej. Szczucin.
Dr Samuel Tilles

a
b
c
d
e
3

zbó¿.

Dopisane o³ówkiem inn¹ rêk¹.
Pocz¹tek punktu 3 zaznaczony na czerwono inn¹ rêk¹.
Koniec punktu 5 zaznaczony na czerwono inn¹ rêk¹.
Du¿a litera w oryginale.
Podkrelone w oryginale przez Tillesa.
Tryjer (w jez. niemieckim der Trieur)  narzêdzie rolnicze s³u¿¹ce do segregacji nasion
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AP Kraków, COG, sygn. COG 8, List starostwa w Ko³omyi do ck
Namiestnictwa, Ko³omyja 12 IX 1915, maszynopis, brak paginacji
L. 24.664./915

25744/pra

Ko³omyja, dnia 12 wrzenia 1915.-

Adolf i Adam Domañscy1 z Rohyni,
kupno p³uga motorowego .Prezydyum ck Namiestnictwa
w
Bia³ejb
Przedk³adam podanie wy¿[ej] nazwanych o kupno p³uga motorowego2 pod
l¿ejszymi warunkami z wnioskiem na uwzglêdnienie proby z nastêpuj¹cych
powodów:
Powody jakie sk³aniaj¹ petentów do kupna przytoczone w podaniu s¹
w zupe³noci prawdziwe, albowiem inwentarze ¿ywe zosta³y im przez wojska
rosyjskie zrabowane a narzêdzia rolnicze pouszkadzane. O wyoraniu dzier¿awionych przez nich obszarów koñmi lub wo³ami nie ma mowy, uskuteczniæ to
tylko mo¿e si³a motoru jak i przywróciæ zaniedbanyc kultur¹d roln¹ w ci¹gu
ostatniego roku. Polae petentów s¹ ¿yzne i przy nale¿ytej uprawie daj¹ wydatne plony. Pod wzglêdem finansowym daje Adolf Domañski zupe³n¹ gwarancyê ¿e zaci¹gniêtemu zobowi¹zaniu sprosta w zupe³noci.
Dla powiatu przedstawia³oby nabycie takiego p³uga wielk¹ wartoæ.Ck Radca Dworu
/podpis nieczytelny/
PRZYDYUM CK NAMIESTNICTWA WE Lwowie
L 25744/PR. 1 za³.
a

PODANO 19 WRZENIA 1915

Dopisane rêcznie.
Dzier¿awcy dóbr Rohynia i Chwalibóg w powiecie ko³omyjskim. Na pocz¹tku XX w.
dobra tabularne Rohynia by³y w³asnoci¹ rodziny Puzynów. W 1930 r. Adolf Domañski by³
w³acicielem maj¹tku Rohynia (269) w woj. stanis³awowskim. Spis ziemian Rzeczypospolitej
Polskiej z roku 1930. Województwo stanis³awowskie, województwo tarnopolskie, oprac. T. Epsztein, S. Górzyñski, Warszawa 1990, s. 5.
b W oryginale odstêp miêdzy s³owami rozstrzelony.
c Litera y zamieniona na ¹, co oznacza zmianê z zaniedbany na zaniedban¹.
d Litera ¹ zamieniona na ê, co oznacza zmianê z kultur¹ na kulturê (po zmianach:
zaniedban¹ kulturê).
e Litera a zamieniona na e, co oznacza zmianê z pola na pole.
2 Wnioskodawcom przyznano p³ug Excelsior po zani¿onej cenie 28 tys. koron.
1
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AP Kraków, COG, sygn. COG 9, Dyrekcja dóbr i lasów ks. A. Poniñskiego1 w Horyñcu2 do ck Namiestnictwa, Horyniec 29 IX 1915,
rêkopis, k. 207
Wysokie CK Namiestnictwo

ad 28955/pra

Ni¿ej podpisana dyrekcja dóbr J.O. Aleksandra Ksiêcia Poniñskiego
uprasza Wysokie Namiestnictwo o dostarczenie p³uga motorowego systemu
Stocka3 ewentualnie Praga i probê sw¹ motywuje nastêpuj¹co:
Do pañstwa Horyniec nale¿y 10 folwarków, które w czasie inwazyi rosyjskiej doszczêtnie zrabowane zosta³y. Inwentarz ¿ywy roboczy pañstwa Horyniec na dniu dzisiejszym wynosi 11 koni. Inwentarz martwy 1 p³ug dwuskibowy, 4 zwyk³e ruchad³a. Powy¿sze cyfry uzasadniaj¹ nasz¹ probê.
Równoczenie upraszamy o polecenia dostarczenia nam benzyny na 50
dni roboczych.
Horyniec, 29 wrzenia 1915
Dyrekcja dóbr i lasów
Ksiêcia A. Poniñskiego
w Horyñcub
/Stanis³aw

/c

in¿. rolnictwa

1 Ks. Aleksander Poniñski (18561915), ziemianin, kolekcjoner. By³ w³acicielem dóbr
w Horyñcu, Podemszczynie i Tarasówce. Zas³yn¹³ jako fundator Biblioteki Horynieckiej.
A. Stelmach, Poniñski Aleksander Oskar Franciszek (18561915), PSB, t. XXVII, Wroc³aw
 Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1983, s. 516517.
a Dopisane rêcznie.
b Tekst pieczêci.
c Nazwiska nie uda³o siê odczytaæ.
2 Horyniec  miejscowoæ w pow. cieszanowskim, w³asnoæ rodziny Poniñskich. Aleksander Poniñski przebudowa³ tamtejszy pa³ac barokowy i za³o¿y³ jedn¹ z najwiêkszych prywatnych
bibliotek.
3 Stock  nazwa p³uga motorowego, którego wynalazc¹ by³ niemiecki przemys³owiec
i w³aciciel ziemski Robert Stock. W Galicji konstrukcjê tê uznawano za najlepsz¹ i najekonomiczniejsz¹.
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AP Kraków, COG, sygn. COG 10, hr. Klemens Dzieduszycki1 do ck
Namiestnictwa, Wiedeñ 31 X 1915, rêkopis, k. 117, 123
[ k.117] Wysokie ck Prezydyum!
Podpisany Klemens Dzieduszycki, w³aciciel dóbr Martynów Nowy, Martynów Stary, Margówka i Demianów w powiecie pol. Rohatyna w Galicyi
o obszarze samej ornej ziemi oko³o 1700 morgówb, uprasza Wysokie ck Prezydium o ³askawe u³atwienie w nabyciu ni¿ej wyliczonych czêci inwentarza
martwego, przez przyznanie kredytu i mo¿noæ sp³aty nale¿ytoci za nie
w ratach rocznych, z terminem p³atnoci pierwszej raty w 2 lata po otrzymaniu odnonych przedmiotów.
Dla zagospodarowania mojego maj¹tku, w którym obecnie oko³o 1100 morgów roli pozostaje (niezoranych) pod uprawê zbó¿ jarych, str¹czkowych
i okopowych na wiosnê 1916 r. potrzebujê przynajmniej:
1). 24c sztuk wozów l¿ejszych z fabryki w Buczkowicach2 na l¹sku- d
2). 12 sztuk lekkich p³ugów kompletnych zc kolenicami firmy Fröhlicha3 z Nowego S¹cza z zapasowemi lemieszami- e
3). 24c sztuk pojedynczych bron z ¿elaznemib ko³kami na 1 konia, z
pasmami cienkiemi ¿elaznemi i orczykami zakutemi-f
4). 24 sztuk szli podszytych materia³em koñcowym[?], 24 sztuk kantorów
na konie i 48 sztuk nowych postronków5). 2 siewnikig szeroko rzutne, najlepsze i jaknajszersze-h
6). 2 kosiarki do koszenia traw i koniczyny najlepszego systemu z czêciami zapasowemi
1

Klemens Dzieduszycki (18561925)  w³aciciel dóbr Pod³u¿e, Mikietyñce, Martynów
Nowy, Martynów Stary, Myczkowce w Galicji i Stanowce na Bukowinie, pose³ na galicyjski Sejm
Krajowy.
a Podkrelenie niebieskim o³ówkiem.
b Podkrelenie w oryginale, podkrelenie Dzieduszyckiego.
c Podkrelenie o³ówkiem.
d Dopisane rêcznie o³ówkiem Mundus.
e Dopisane rêcznie o³ówkiem z Dolinian na prawym marginesie.
f Przekrelone czerwonym o³ówkiem i na marginesie z prawej strony dopisane nie dysponuje.
g Podkrelone czerwonym o³ówkiem.
h Do punktów 58 na marginesie dopisana klamra i Syndyk.
i Tekst pieczêci pod³u¿nej. Dopisane obok pieczêci z prawej strony niebieskim o³ówkiem
zaraz Rod, z lewej dopisane o³ówkiem pionowo podanie o p³ug motorowy, poziomo 3 22121915 n. z.. Pierwsze cyfry zosta³y przekrelone.
2 Buczkowice  miejscowoæ w powiecie Bia³a, w pobli¿u granicy ze l¹skiem Austriackim,
znajdowa³a siê tam fabryka mebli firmy Mundus, produkuj¹ca wozy gospodarskie w czasie
I wojny wiatowej.
3 Bracia Fröhlich  fabryka p³ugów i narzêdzi rolniczych z Nowego S¹cza, specjalizuj¹ca
siê w produkcji p³ugów (ok. 1912 r. produkcja roczna wynosi³a 3500 sztuk, zatrudnienie 2125
osób). Skorowidz przemys³owo-handlowy Królestwa Galicyi, wyd. II, Lwów 1912, s. 485.
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7). 2 grabiarkig (jednokonne) ka¿da po 2 dyszle z kozio³kiem do siadania
(najszersze)
8). 2 wiêkszeg rêczne sieczkarnie z zapasowemi no¿ami
Wysokie ck. Prezydyum raczy siê przychyliæ do mojej proby i daæ mnie
mo¿noæ nabycia wyliczonych przedmiotów inwentarza martwego, w przeciwnym bowiem razie przy kompletnem zniszczeniu i zrabowaniu maj¹tku podczas inwazyji nieprzyjacielskiej i niemo¿noci nabycia tych¿e sk¹d inn¹d,
a wreszcie i braku na to odpowiednich rodków nie bêdê móg³ przeprowadziæ
uprawy wiosennej  zatem 1100 morgów ornej ziemi zagospodarowanych
bardzo intensywnie przed wojn¹  bêdzie le¿eæ od³ogiem.
Wrazie przychylnego za³atwienia mojej proby, proszê o zarz¹dzenie dostawy wy¿ej wyliczonych przedmiotów inwentarza martwego do stacyi Bukaczowce4 najpóniejg [k.123] do koñca lutego 1916g pod adres Zarz¹d dóbr
w Martynowie (p. loco) ko³o Bukaczowiec.
Wiedeñ dnia 31. padziernika 1915 r.
Klemens hr Dzieduszycki
Obecnie we Wiedniu XIII, Hietzingerhauptstrasse No 55/I Hr 5
PREZYDYUM C.K. NAMIESTNICTWA WE LWOWIE
Podano 4-LISTOPADA 1915
L. 32470/pr.
..za³.i

4

Bukaczowce  miejscowoæ w pow. rohatyñskim, stacja linii kolejowej Lwów  Czerniowce.
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AP Kraków, COG, sygn. COG 11Zarz¹d dóbr hr. Miko³aja Reya1 w Przyborowie2 do ck Namiestnictwa, Przyborów 12 IV 1916, maszynopis, k. 67
Zarz¹d Dóbr J.W. Dra. Miko³aja Hr. Reya

Przyborowie 12 kwietnia 1916.
poczta Grabiny

Do
Wysokiego CK Namiestnictwa
w/
Bia³ej
miemy niniejszem donieæ, ¿e p³ug motorowy3 dla nas przeznaczony do dnia
dzisiejszego jeszcze nie nadszed³, a ¿e pora siewów wiosennych ju¿ mija, i to coby
w najbli¿szym czasie teraz siê sia³o, mog³oby daæ plon rednio-dobry, je¿eli maj
bêdzie wilgot[n]y, w przeciwnym razie wiosenna orka po³¹czona z pónym siewem a w dodatku suchym majem, nie zwróci wysianego nasienia. Je¿eli wiêc
p³ug nie nadejdzie w kilku dniach, wiêksza czeæ pól zostanie nie obsianych.
A¿ebymy mogli przynajmniej ziemniaki w ca³oci zasadziæ, mo¿e powtórny urgens Wysokiego CK Namiestnictwa w fabryce odniós³by jaki skutek, bo inaczej i ziemniaków wszystkich nie zasadzimy.
Ze zbiorów z roku 1914 prawie wszystk¹ s³omê a nawet s³omê ze zbo¿em
nie wym³óconem i siano zabra³y wojska nieprzyjacielskie w prawie ca³oci,
w roku 1915 zbiór by³ bardzo s³aby z powodu ma³ego wysiewu i bardzo
lichego zbioru spowodowanego pónym zasiewem, a gdy jeszcze w tym roku
nie dosiejemy nale¿ycie, na d³u¿szy przeci¹g lat gospodarstwo bêdzie zniszczone z braku obornika, mimo najwiêkszej forsy nawozami sztucznymi.
Aby temu choæ w czêci zapowiedz, miemy najuprzejmiej prosiæ Wysokie
CK Namiestnictwo o ³askawe do³o¿enie wszelkich starañ, abymy p³ug motorowy mogli jaknajszybciej dostaæ.
Mo¿liwe ¿e fabryka p³ug ju¿ wys³a³a, lecz kolej wstrzymuje transport
tego¿, podobnie jak to by³o z p³ugiem dla Strzegocic, który mia³ byæ w drodze
przez cztery tygodnie, zatem i w tym kierunku mo¿eby Wysokie C.K. Namiestnictwo mog³o interweniowaæ, o co bardzo miemy prosiæ.
ZARZ¥D DÓBR PRZYBOROWIAa

/Kamiñskib/

1 Miko³aj Rey (18861932), ziemianin, dzia³acz ruchu ludowego, wspó³za³o¿yciel PSL
Piast, cz³onek wielu towarzystw gospodarczych, w³aciciel dóbr w powiecie pilzneñskim i rohatyñskim, pose³ do austriackiej Rady Pañstwa. Zob. A. Szklarska-Lohmanowa, Rey Miko³aj (1886
1932), PSB, t. XXXI, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 19881989, s. 203204.
a Tekst pieczêci okr¹g³ej.
b Rêcznie.
2 Przyborów  miejscowoæ w pow. pilzneñskim, w³asnoæ rodu Reyów. W Przyborowie
Miko³aj Rey prowadzi³ dowiadczalne pole uprawy ziemniaków.
3 Rey zabiega³ o model Praga o mocy 42 KM za 23 tys. koron, a przyznano mu model
Wendeler-Dorn i 5-letni kredyt na 5% na formalny skrypt d³u¿ny. Jego zg³oszenie by³o jedynym w powiecie pilzneñskim. AP Kraków, COG, sygn. COG 11, Wykaz zapotrzebowania p³ugów
motorowych na wiosnê 1916, Pilzno 30 XI 1916, k. 93.
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AP Kraków, COG, sygn. COG 11, W³odzimierz Bieniewski1, w³aciciel
dóbr Jod³ówka w powiecie jaros³awskim, do ck Namiestnictwa, Jod³ówka 5 VI 1916, rêkopis, k. 333,
Wysokie Prezydyum
ck Namiestnictwa
Reskryptem Wysokiego Prezydyum z dnia 18 grudnia 1915 l:38909/pr.a przyznano dla W³odzimierza Bieniewskiego w³asc: dóbr Jod³ówka :
1 kieratb do zaprzêgu 4 koni
1 m³ocarniêb przewozow¹ i
1 grabarkêb,
oczem Syndykat rolniczy z d[nia] 24 grudnia z. r. podpisanego o tem powiadomi³. Mimo kilkakrotnego odnoszenia siê do Syndykatu rolniczego w Krakowie, dot¹d dla podpisanego powy¿ pomienione narzêdzia nie nadesz³y. Obecnie sianokosy  siano grabaæ trzeba, a tu nie ma czem. Niemniej wskazanem
jest obecnie przed ¿niwami, m³ocarniê i kierat sprowadziæ by je ustawiæ
przeto udajê siê z prob¹ do Wysokiego ck Prezydyum o ³askawe polecenie
Syndykatowi, by wys³anie pomienionych narzêdzi przyspieszy³.a
Jod³ówka dnia 5 czerwca 1916
Prze³o¿ony obszaru dworskiego
/Bieniewski/
Prze³o¿eñstwo obszaru dworskiego w Jod³ówcec
Do L urgowaæd
1 Bieniewski W³odzimierz  w³aciciel maj¹tku Jod³ówka (255 ha w 1930 r.). Spis ziemian
Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1930. Województwo lubelskie, województwo lwowskie, oprac.
T. Epsztein, S. Górzyñski, Warszawa 1990, s. 28.
a Podkrelone na zielono.
b Podkrelone na czerwono
c Tekst na pieczêci okr¹g³ej.
d Dopisane rêcznie zielonym o³ówkiem, ten sam kolor i styl pisma, co zielone podkrelenia.
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AP Kraków, COG, sygn. COG 11, Zenobia z hr. £osiów Bogdanowiczowa1
do ck Namiestnictwa, Bochnia [grudzieñ 1915], maszynopis, k. 535536
Wysokie ck Prezydjum!
Wobec tego, ¿e w powiecie buczackim dot¹d akcja reaktywowania gospodarstw rolnych nie wesz³a w ¿ycie, miem udaæ siê do Wysokiego ck. Prezydjum wprost; z prob¹ o ³askawe zarezerwowaniea dla mnie do robót wiosennychb w moim maj¹tku Wozi³ów2 powiatu buczackiego:
10b lekkich wozów firmy Mundus,
20 koni roboczych,
24c lekkich bron ¿elaznych,
100 q owsa do nasieniad, oraz 5b lekkich p³ugówc,
100 q jêczmienia do nasieniade;
z opustami i kredytem przyznanym przez wysokie ck Namiestnictwo w innych, analogicznych wypadkach.
O dostawê powy¿szych, koniecznych do rozpoczêcia gospodarstwa narzêdzi
i wykazanego nasienia; upraszamf w ci¹gu miesi¹ca lutego 1916cg gdy¿
zazwyczaj ju¿ w marcu, roboty wiosenne w tut. okolicy siê rozpoczynaj¹.
Maj¹tek Wozi³ów zosta³ doszczêtnie zniszczony przez inwazjê wojsk nieprzyjacielskich; przez pociski c i k armii kilka budynków zawalonych i spalonych,
a zg³oszone w ck. starostwie w Buczaczu szkody wojenne wynosz¹ 295.273
koron za wiadczenia na rzecz c i k. armii 24.809 koron.
Probê [sic!] moj¹ wnoszê ju¿ obecnie, w obawie by zapas bed¹cych [sic!]
jeszcze obecnie do dyspozycyi koni, narzêdzi i nasienia nie zosta³ wyczerpany,
skutkiem czego maj¹tek Wozi³ów musia³by jeszcze jeden rok wiêcej, pozostaæ
nie obrobionym i nie obsianym.
Zenobia z hrabiów £osiów Bogdanowiczowa
chwilowo w Bochni, villa pod Matk¹ Bosk¹

1

Zenobia z £osiów Bogdanowiczowa (1876)  córka hr. Emila £osia, ¿ona Marcelego
Bogdanowicza, w³acicielka dóbr ziemskich Wozi³ów w woj. tarnopolskim i Chocin w woj. stanis³awowskim Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1930. Województwo stanis³awowskie,
województwo tarnopolskie, oprac. T. Epsztein, S. Górzyñski, Warszawa 1990, s. 4, 21.
a Podkrelone na niebiesko.
b Podkrelone na czerwono.
c Podkrelenie w oryginale.
d Przekrelone.
e Na marginesie dopisane o³ówkiem osobne p. u.?
f Poni¿ej dopisane o³ówkiem Rok.
g Podkrelone na niebiesko lutego 1916.
2 Wozi³ów  wie w pow. buczackim, na pocz¹tku XX w. by³a w³asnoci¹ Marcelego Bogdanowicza, a potem jego ¿ony Zenobii. Zob. SGKP, t. XIV, s. 12.
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AP Kraków, COG, sygn. COG 11, Julian Kruppa, dzier¿awca dóbr
W³adys³awa D³ugosza1 w Za³awiu2 do ck Namiestnictwa, rêkopis,
k. 879
ad 40766-915a
Wysokie ck Prezydyum Namiestnictwa!
[879]Podpisany dzier¿awca dóbr Za³awie w powiecie gorlickim, w³asnoæ
jego Ekscelencyi W³adys³awa D³ugosza, zniszczony zupe³nie wypadkami wojennymi uprasza Wysokie c.k. Namiestnictwo o dostarczenie mu na sp³aty
p³uga motorowego ma³ego typu 3 skibowego Avance, przedstawiaj¹c na poparcie swej proby nastêpuj¹ce okolicznoci:
Obszar dzier¿awionej majêtnoci wynosi 726 morgów, w czem roli i pastwisk pod p³ug morgów 606. Do przygotowania pod zasiewy wiosenne pozostaje morgów 460, z czego zaledwie kilkanacie jest zaorane. W obec[sic!]
braku w³asnego inwentarza w dostatecznej iloci i niemo¿noci najmu sprzê¿aju w³ociañskiego, który znajduje siê w powicie równie¿ w bardzo ma³ej
iloci i ponadto zajêty jest ustawicznie przy robotach publicznych, przewiduje
podpisany z góry niemo¿noæ uprawy pod zasiewy wiosenne i koniecznoæ
pozostawienia trzystu kilkudziesiêciu morgów od³ogiem, co grozi mu zupe³n¹
i pozbawieniem warsztatu pracy. 
[k.880]Uwzglêdnienie ³askawe proby podpisanego przez Wysokie c.k.
Prezydyum pozwoli³oby petentowi przyst¹piæ z wiosn¹ forsowniej do uprawy
zasiewów, zaczem sz³aby mo¿noæ dope³nienia warunków kontraktu dzier¿awnego i utrzymania siê przy warsztacie pracy.
Za³awie d. 14o grudnia 1915

Julian Kruppa

1 W³adys³aw D³ugosz (18641937)  dzia³acz ruchu ludowego, wspó³za³o¿yciel PSL Piast,
pionier przemys³u naftowego w Galicji, prezes Krajowego Towarzystwa Naftowego, pose³ do
galicyjskiego Sejmu Krajowego i austriackiego parlamentu, senator II RP. W³aciciel maj¹tku
Siary w pow. gorlickim.
a Dopisane o³ówkiem inn¹ rêk¹.
2 Za³awie  wie w pow. gorlickim.
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AP Kraków, COG, sygn. COG 13, Majer Zarwanitzer, dzier¿awca dóbr
Podhorki1 do ck Namiestnictwa, [XI 1915], rêkopis, k. 5556
ad 35331-915/pra
Wysokie ck Namiestnictwo!
Podpisany Majer Zarwanitzer dzier¿awca dóbr Podhorki pow. Ka³usz
pozwala sobie wnieæ nastêpuj¹c¹ uni¿on¹
Probê
Z powodu inwazyi nieprzyjacielskiej
idzi¹³b siê podpisany zmuszonym swe miejsce rodzinne opuciæ przebywaj¹c w ten sposób przez rok na
obczynie.
Powróciwszy do domu zasta³em dzier¿awê dóbr ogo³ocon¹ tak z ¿ywego
jak i martwego inwentarzac którego wartoæ zwy¿ 50.000c Kor wynosi³a,
równie¿ zosta³ zrabowany ca³y zbiór z 1914 r. w wartoci 35.000c K.
Aby przyprowadziæ gospodarkê do koniecznego stanu a mianowicie zakupienia niezbêdnego inwentarza ¿ywego i martwegoc oraz koniecznych paszc
potrzebne s¹ wiêksze rodki pieniê¿ne których mi jednak brak gdy¿ przez
inwazjê rosyjsk¹ zosta³em ca³kiem zrujnowany. Wprawdzie dosta³em z wojennego zak³adu kredytowego2 po¿yczkê w kwocie 4000 K ale kwota tac
zaledwie na zasiew jest wystarczajac¹.
Znajdujê siê tedy w bardzo przykrym po³o¿eniu bez ¿adnego wyjcia
a nie bêd¹c sam bez poparcia Wysokiego c.k. Rz¹du w stanie gospodarkê
z w³asnych funduszów do koniecznego stanu doprowadziæ i [k. 56] niezbêdnie
koniecznych inwestycyi poczyniæ pozwalam sobie uni¿enie prosiæ i Wysokie
ck Namiestnictwo raczy ³askawie ze wzglêdu na me przykre, i uwzglêdnienia
godne po³o¿enie gospodarcze, udzieliæ mi wiêksz¹ zapomogê finansow¹
a prosi³bym uni¿enie jak najrychlej3.
Uni¿ony
Majer Zarwanitzer
dzier¿awca dóbr
1 Podhorki  wie w pow. ka³uskim, nale¿¹ca do rodziny Sobotów. W II po³. XIX i na pocz.
XX w., nale¿a³a do Karola Soboty. W 1930 r. jej w³acicielem by³ Zdzis³aw Sobota (420 ha). Zob.
SGKP, t. VIII, s. 398; Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1930. Województwo stanis³awowskie, województwo tarnopolskie, oprac. T. Epsztein, S. Górzyñski, Warszawa 1990, s. 15.
a Dopisane rêcznie o³ówkiem inn¹ rêk¹.
b Nie uda³o siê odczytaæ.
c Podkrelone niebieskim o³ówkiem inn¹ rêk¹.
2 Chodzi o po¿yczkê z Galicyjskiego Wojennego Zak³adu Kredytowego.
3 Zarwanitzer otrzyma³ pomoc w postaci upustu na zakup nastêpuj¹cych narzêdzi:
3 wozów (zni¿ka w wysokoci 213,75 k. z 855 k.), 1 sieczkarni, 4 p³ugów, 1 kolenicy i 3 bron
(zni¿ka 133,25 k. z 533 k.). Wozy i narzêdzia otrzyma³ w listopadzie 1915 r. (15 i 29 listopada).
Termin p³atnoci za nie wyznaczono na grudzieñ 1918 i luty 1919. AP Kraków, COG, sygn. COG 49,
Ewidencja przypisanych stronom nale¿ytoci do zwrotu w powiecie Ka³usz, k. 386387.
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ZA£O¯ENIA I ZAKRES WSPÓ£PRACY
MINISTERSTWA SPRAW WEWNÊTRZNYCH
Z MINISTERSTWEM SPRAW ZAGRANICZNYCH
W PRZECIWDZIA£ANIU ROZWOJOWI ORGANIZACJI
KOMUNISTYCZNYCH W II RP NA PODSTAWIE
PISMA JANA BACHA Z 19 LUTEGO 1937 ROKU
W drugiej po³owie lat 30. XX w. funkcjonuj¹ca na terytorium II RP
Komunistyczna Partia Polski (KPP), przybieraj¹ca na wzór WKP(b) charakter partii wodzowskiej, mimo systematycznej likwidacji kierownictwa przez
sowiecki aparat bezpieczeñstwa1 realizowa³a za³o¿enia ideowe oraz wytyczne
nakrelone w uchwa³ach i rezolucjach kongresów III Miêdzynarodówki Komunistycznej2. Podporz¹dkowanie partii dyrektywom p³yn¹cym z Moskwy,
a wiêc od zewnêtrznego orodka decyzyjnego, powodowa³o, ¿e w ocenie
ówczesnych polskich ugrupowañ politycznych, a przede wszystkim w ocenie
rz¹du polskiego, KPP postrzegana by³a jako organizacja antypañstwowa,
1 Zob. K. Trembicka, Miêdzy utopi¹ a rzeczywistoci¹. Myl polityczna Komunistycznej
Partii Polski (19181938), Lublin 2007, s. 7677; H. Cimek, Komunici  Polska  Stalin 1918
1939, Bia³ystok 1990, s. 116120.
2 Odbywaj¹cy siê w Moskwie w dniach 25 VII  21 VIII 1935 r. VII Kongres MK przyniós³
istotne przewartociowania w ocenie sytuacji miêdzynarodowej przez Komintern, a tym samym
przez jego narodowe sekcje. Odst¹piono od postrzegania bur¿uazyjnej demokracji za wroga nr
jeden, teraz to miejsce zosta³o zarezerwowane dla faszyzmu. Zob. VII Kongres Kommunisticziskogo ingernacjona³a i borba protiw faszyzma i wojny. Sbornik dokumientow, red. K. Kiry³owicz
Szirina, Moskwa 1975; Archiwum Akt Nowych w Warszawie [dalej: AAN], 9/1055 (dop³ywy),
Jednolity front komunistyczny, Warszawa 23 XI 1936 r., k. 91105. KPP jako sekcja III Miêdzynarodówki ca³kowicie podporz¹dkowa³a siê tym, jak i wczeniejszym, wskazaniom moskiewskiej
centrali. Wyrazem dostosowania partyjnej taktyki do zaleceñ p³yn¹cych de facto z Kremla  jak
podaje Henryk Cimek  by³o przyjêcie za³o¿eñ programu frontu ludowego, który to mia³ stanowiæ skuteczny orê¿ z w walce z nowym wrogiem  faszyzmem; zob. H. Cimek, op. cit., s. 98 i n.
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agenturalnie powi¹zana z ZSRS3. Uznanie jej za podmiot wywrotowy4  de
facto ju¿ od momentu utworzenia poprzedniczki KPP Komunistycznej Partii
Robotniczej Polski (KPRP)  poci¹gnê³o za sob¹ daleko id¹ce skutki. Dzia³alnoæ KPP ledzi³y polskie agendy rz¹dowe. Obserwacj¹, a w konsekwencji
i likwidacj¹ obecnoci w polskim ¿yciu spo³eczno-politycznym dzia³aczy komunistycznych zajmowa³y siê wyspecjalizowane struktury funkcjonuj¹ce
w ramach Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych (MSW), Ministerstwa Spraw
Wojskowych (MSWoj.) oraz Oddzia³u II Sztabu Generalnego WP5. Rozmiary
problemu, z jakim przysz³o im siê zmierzyæ, spowodowa³y, i¿ w akcji antykomunistycznej ministerstwa podejmowa³y wspó³pracê z politycznymi i spo³ecznymi inicjatywami o charakterze antybolszewickim, jak m.in. Instytut
Naukowych Badañ o Komunizmie6, czy te¿ kierowane przez Henryka Glassa
3 Podporz¹dkowanie to by³o dostrzegane przez polskie czynniki polityczne i wojskowe.
Miêdzy innymi w 1935 r. p³k Tadeusz Pe³czyñski, pe³ni¹cy wówczas funkcjê szefa Oddzia³u II
Sztabu Generalnego, stwierdzi³, ¿e komunizm sam w sobie nie by³by bardziej grony ni¿ ka¿da
inna doktryna polityczna, gdyby jego kierownictwo nie znajdowa³oby [sic!] siê w Moskwie; cyt.
za T. Wyrwa, Wywiad i polityka w stosunkach polsko-francuskich przed 1939 rokiem, Zeszyty
Historyczne 1984, z. 67, s. 206; zob. te¿ AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym w ogóle, ruch
komunistyczny, 1930 r., k. 3435; M. Kornat, Polska 1939 roku wobec paktu RibbentropMo³otow. Problem zbli¿enia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 459; J. A. Regu³a, Historia Komunistycznej Partji Polski w wietle faktów
i dokumentów, Toruñ 1994, s. 1; M. Przenios³o, Partie polityczne II Rzeczypospolitej wobec
komunistów polskich w latach 19181921, Czasy Nowo¿ytne 1999, t. 7, s. 87100; KPP wobec
poleceñ III Miêdzynarodówki prowadzenia akcji wywiadowczej w Polsce, oprac. M. Przenios³o,
Kieleckie Studia Historyczne 1995, t. 13, s. 231238. Na temat postrzegania komunizmu
i komunistów i stosunku doñ II RP zob. W obronie niepodleg³oci. Antykomunizm w II Rzeczypospolitej, red. J. Kloczkowski, F. Musia³, Kraków 2009, passim.
4 Wed³ug wyk³adu opracowanego przez Adama R. Kellera na potrzeby Departamentu
Politycznego Wydzia³u Bezpieczeñstwa MSW, Wywrotow¹ spo³ecznie nazywamy partjê, która
pragn¹æ unicestwienia lub radykalnego przekszta³cenia istniej¹cego porz¹dku spo³ecznego, politycznego i moralnego, d¹¿y do unicestwienia swych programowych celów w zakresie ¿ycia
spo³eczno-kulturalnego, wbrew woli wiêkszoci spo³eczeñstwa, bezprawnie, rodkami gwa³tu a¿
do rewolucji, tj. zupe³nej reorganizacji, albo gwa³townego przewrotu w³¹cznie. Inaczej te partje
nazwaæ mo¿na rewolucyjnemi (AAN, 9/1191, Wywrotowe partje polityczne, 19351936 r., k. 2);
zob. te¿ AAN, 9/1187, Organizacje antypañstwowe, 1930 r., k. 1124; zob. te¿ Organizacja
i dzia³alnoæ ruchu komunistycznego w Polsce w latach 19181925 w wietle raportu Wydzia³u
Bezpieczeñstwa Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, oprac. K. Sacewicz, Echa Przesz³oci
2009, t. 10, s. 367.
5 A. Pep³oñski, Policja Pañstwowa w systemie organów bezpieczeñstwa Drugiej Rzeczypospolitej, Szczytno 1991, s. 2231, 3941, 102103, 109, 112114, 131144; idem, Kontrwywiad II
Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, passim; idem, MSZ, Oddzia³ II oraz formacje ochrony granic
wobec ruchu komunistycznego w Polsce (19181926), Z pola walki 1985, nr 1 (109), s. 89103;
A. Misiuk, Policja Pañstwowa 19191939. Powstanie, organizacja, kierunki dzia³ania, Warszawa 1996, s. 251287; idem, Instytucje policyjne w II Rzeczypospolitej, Przegl¹d Policyjny 1999,
nr 12, s. 6872; T. Böhm, Z dziejów naczelnych w³adz wojskowych II Rzeczypospolitej. Organizacja i kompetencje Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 19181939, Warszawa 1994,
passim; zob. te¿ AAN, 9/977 (dop³ywy), Pismo L.TB. 3000 z dn. 26 IV 1923 r. Organizacja
S³u¿by Informacyjnej, k. 3436; AAN, 9/979 (dop³ywy), Organizacja Policji Politycznej, Warszawa 12 VIII 1925, k. 148150.
6 Zob. M. Kornat, Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja. Pocz¹tki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (19181939), t. 1, Kraków 2003, s. 72.

Za³o¿enia i zakres wspó³pracy...

335

Porozumienie Antykomunistyczne7. Niemniej jednak to struktury rz¹dowe,
zw³aszcza MSW, bra³y na siebie najwiêkszy ciê¿ar zwi¹zany z infiltracj¹,
inwigilacj¹, a tak¿e likwidacj¹ ruchu komunistycznego w II RP.
Dzia³alnoæ antykomunistyczna wywo³ana prosowieck¹ aktywnoci¹
KPP i jej przybudówek (w postaci Komunistycznej Partii Zachodniej Bia³orusi, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i Komunistycznego Zwi¹zku
M³odzie¿y Polskiej)8 opiera³a siê na kodeksie karnym9 i innych aktach
prawnych10. Ponadto na charakter oraz intensywnoæ rzeczonych dzia³añ
podejmowanych przez agendy rz¹dowe istotny wp³yw mia³ stosunek do komunizmu i komunistów polskich legalnych organizacji politycznych, wyra¿any m.in. poprzez liczne uchwa³y i interpelacje poselskie11.
Z racji ca³kowitego podporz¹dkowania KPP moskiewskiej centrali akcja
agend rz¹dowych nie mog³a siê ograniczyæ jedynie do dzia³añ prowadzonych
w obrêbie pañstwa polskiego. Ulokowanie komunistycznych jaczejek, g³ównie
wydawniczych, poza granicami II RP (m.in. w Wolnym Miecie Gdañsku,
Holandii, Czechos³owacji), wspó³praca polskich komunistów z innymi sekcjami Kominternu, wymaga³y podjêcia dzia³añ poza granicami pañstwa polskiego.
Z takow¹ inicjatyw¹ do Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) w 1937 r.
zwróci³o siê MSW, przy czym nie czyniono tego po raz pierwszy12. Zamieszczony poni¿ej dokument obrazuje koncepcje rozwiniêcia sta³ej i systematycznej wspó³pracy informacyjnej pomiêdzy obu ministerstwami. Nakrelone zosta³y w nim przyczyny nawi¹zania kooperacji pomiêdzy resortami, a przede
wszystkim jej zakres oraz kierunki. Autor dokumentu  radca Jan Bach
 by³ jednym z najwybitniejszych znawców zagadnienia komunistycznego
w MSW w Wydziale Bezpieczeñstwa Departamentu Politycznego. Jego kompetencje i szczególne zdolnoci w pozyskiwaniu, a nastêpnie wnikliwym ana7 S. Jankowski [H. Glass], Metody ekspansji komunizmu. Dzieje ukszta³towania systemu
w latach 19191932, Londyn 1982, s. 241325.
8 Zob. A. Bergman, Komunistyczna Partia Zachodniej Bia³orusi, Rocznik Bia³ostocki
1968; eadem, Komunistyczna Partia Zachodniej Bia³orusi, w: Sprawy bia³oruskie w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984, s. 1452; J. Radziejowski, Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy
19191929. Wêz³owe problemy ideologiczne, Kraków 1976, passim. Na temat dzia³alnoci K na
odcinku m³odzie¿y szerzej zob. AAN, 9/1187, Organizacje antypañstwowe, [1930], k. 2224;
AAN, 9/1193, Dzia³alnoæ KPP i KZMP wród m³odzie¿y szkolnej i akademickiej, [1936], k. 14.
9 Zob. Kodeks Karny, DzU RP z 11 VII 1932, nr 60, poz. 571; K. Sacewicz, Centralna
prasa Polski Podziemnej wobec komunistów polskich 19391945, Warszawa 2009, s. 2930.
10 Zob. G. Górski, Wokó³ genezy PRL. Rozwa¿ania historyczno-prawne, Toruñ 2001, s. 37,
40; K. Trembicka, op. cit., s. 57; zob. DzU RP 1934, nr 94, poz. 851; DzU RP 1938, nr 91,
poz. 623.
11 Zob. Sprawozdanie stenograficzne z 14. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 14
marca 1919 r., s. 764770; Sprawozdanie stenograficzne z 260. posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 15 listopada 1921 r., s. 638; Sprawozdanie stenograficzne z 266. posiedzenia
Sejmu Ustawodawczego z dnia 30 listopada 1921 r., s. CCLXVI/22CCLXVI/49.
12 Na temat wspó³dzia³ania MSW i MSZ w akcji antykomunistycznej zob. AAN, 322/5286,
k. 2122, 112113, 117, 120121, 228; AAN, 322/5287, passim.
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lizowaniu materia³ów zosta³y wykorzystane przez podziemie niepodleg³ociowe w okresie II wojny wiatowej13.
Dokument znajduje siê w zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie
w zespole MSZ 1918193914 i dotychczas nie by³ publikowany w obiegu
naukowym. Tekst opracowano zgodnie z zasadami publikacji materia³ów ród³owych. Zachowana zosta³a oryginalna pisownia. B³êdy stylistyczne i ortograficzne zasygnalizowano oznaczeniem [sic!]. Wszystkie skróty rozwiniêto.

Warszawa 19 luty 1937 r.
Wydzia³ Bezpieczeñstwa
Departament Polityczny
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Fakt, ¿e Komunistyczna Partia Polski jest sekcj¹ III Miêdzynarodówki
powoduje, i¿ ruch komunistyczny w Polsce zwi¹zany jest szeregiem nici
z zagranic¹, gdzie te¿ szukaæ przede wszystkim nale¿y faktycznych róde³
zasadniczych nastawieñ i dyrektyw dla organizacyj i struktury, taktyki
i dzia³alnoci elementów komunistycznych w Polsce. Tego rodzaju stan rzeczy
ma swe uzasadnienie w specyficznej strukturze Kominternu, dla którego
istniej¹ jedynie w³asne cele i który celom tym bezwzglêdnie podporz¹dkowuje d¹¿enia grup komunistycznych w poszczególnych krajach.
D³ugoletnia obserwacja ruchu komunistycznego w Polsce stwierdzi³a, ¿e
ruch ten jednak nie tylko ma swe ród³o i oparcie w ZSRR. Bêd¹c cile
uzale¿niony od szeregu organizacyj miêdzynarodowych, jak Komintern i jego
przybudówki i nadbudówki, wystêpuj¹cych w du¿ej mierze po za [sic!] Rosj¹
sowieck¹  ruch ten nadto jest wyranie zwi¹zany z niektórymi innymi
pañstwami, w których omawiane organizacje miêdzynarodowe maj¹ swe
orodki pracy, czy to na pewno kompleksy krajów, czy te¿ pojedyncze pañstwa, jak w konkretnym wypadku  Polskê.
Dla nale¿ytej zatem oceny sytuacji w Polsce na odcinku komunistycznym, jako te¿ dla mo¿noci racjonalnego i skutecznego zwalczania ruchu
13 AIPN Gd, 0046/433, t. 1, Walka Armii Krajowej i Delegatury Rz¹du z ruchem lewicowym (19391944), wyd. MSW, Warszawa 1974, s. 4455. Wed³ug owiadczenia z³o¿onego przez
Bernarda Zakrzewskiego w czasie przes³uchania przez Urz¹d Bezpieczeñstwa 4 VI 1951 r.,
Jana Bacha uda³o siê pozyskaæ dziêki bezporednim kontaktom szefa Oddzia³u II KG ZWZ mjr./
pp³k. dypl. Wac³awa Berki z Henrykiem Glassem. Ten z kolei by³ bliskim znajomym Jana
Bacha. Do spotkania Zakrzewskiego i Bacha dosz³o w lutym 1941 r. w Warszawie. Bach zgodzi³
siê wówczas analizowaæ na potrzeby Korwety materia³y wywiadowcze dotycz¹ce m.in. M³ota
i Sierpa oraz SP ZSRS; AIPN, 0397/251, t. 1, Wyci¹g z owiadczenia Zakrzewskiego Bernarda
z 4 VI 1951 r., k. 9598; K. Sacewicz, op. cit., s. 21, 37.
14 AAN, 322/5288, k. 484487.
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komunistycznego koniecznym jest posiadanie mo¿liwie cis³ych danych co do
nici wi¹¿¹cych ruch wywrotowy w Polsce.
Z pañstw, w których w chwili obecnej wystêpuj¹ silne zarysowuj¹ce siê
ró¿nego rodzaju, typu i charakteru orodki Kominternu przeznaczone do
kierowania akcj¹ w ró¿nych krajach, poza ZSRR wyszczególniæ nale¿y: Francjê,
Belgiê, Austriê, Czechos³owacjê i Litwê. Z krajów tych ró¿nego rodzaju ekspozytury pracy na Polskê posiadaj¹: Francja, Belgia, Czechos³owacja i Litwa.
Nale¿yta ocena sytuacji w Polsce warunkowana jest równie¿ od posiadania odpowiednich danych w ogóle o dzia³alnoci komunistycznej i natê¿eniu
wp³ywów komunistycznych w innych pañstwach. Poniewa¿ struktura i metody dzia³ania Kompartyj w ró¿nych krajach jako sekcyj jednej miêdzynarodowej organizacji s¹ na ogó³ zbli¿one, za poszczególne wiêksze akcje i kampanie konsekwencji rozci¹gaj¹ siê normalnie na teren szeregu pañstw, w szczególnoci nader istotnym jest tak dla oceny sytuacji w kraju jak i mo¿noci
wydania celowych zarz¹dzeñ, czy to zapobiegawczych, czy to represyjnych
 posiadanie w wypadku rozpoczêcia przez czynniki komunistyczne zagranic¹ jakiej akcji, odpowiednich danych o jej formach i charakterze. Si³¹ faktu
pañstwami, które w danym razie zas³uguj¹ na szczególne zainteresowanie
bêd¹ poza ZSSR pañstwa bezporednio z Polsk¹ s¹siaduj¹ce, a wiêc Rumunia, Czechos³owacja, Niemcy, Litwa i £otwa.
Z uwagi na udzia³ komunistów z Polski w walkach w Hiszpanii nie mo¿e
byæ równie¿ obojêtn¹ sprawa ruchu komunistycznego w tym kraju.
Ruch komunistyczny w Polsce zazêbia siê niejednokrotnie bardzo silnie
z innymi pokrewnymi lub podobnymi ruchami jak: socjalistyczny, anarchistyczny itp. Cech¹ podstawow¹ tych ruchów jest ich miêdzynarodowoæ, przy
czym ród³a ich i podstawy normalnie le¿¹ po za [sic!] Polsk¹. Bior¹c pod
uwagê ¿e ruchy te maj¹ liczne i skomplikowane rozga³êzienia i odchylenia
ideologiczne, a struktura ich jest wysoce skomplikowana, nasuwa siê koniecznoæ posiadania odpowiednich orientacyjnych danych z terenu miêdzynarodowego. W szczególnoci, chodzi³oby o materia³y w zakresie struktury,
ideologii, dzia³alnoci i wspó³pracy poszczególnych organizacyj miêdzynarodowych o charakterze komunistycznym, socjalistycznym i anarchistycznym.
Na szczególne zainteresowanie w danym razie bêd¹ zas³ugiwa³y pañstwa,
w których znajduj¹ siê siedziby ró¿nych organizacyj miêdzynarodowych lub
s³u¿¹ce za teren kongresów miêdzynarodowych. Bêd¹ tu w pierwszym rzêdzie
nale¿a³y: Anglia, Holandia, Belgia, Francja, Szwajcaria i Czechos³owacja.
Poza tym zainteresowanie Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych dla ruchu
komunistycznego w niektórych krajach ma swe ród³o w masowym ruchu
emigracyjnym polsko-ukraiñsko-¿ydowskim do tych krajów. Emigranci do
tych krajów, a przede wszystkim zamieszkali we Francji, Belgii, Palestynie,
Kanadzie, Stanach Zjednoczonych A[meryki] P[ó³nocnej] i Brazylii, czy to
czasowi, czy to stale tam osiedli, utrzymuj¹ ¿ywy kontakt z krajem, reaguj¹c
na wszelkie przejawy ¿ycia spo³eczno-politycznego w Polsce. Posiadaj¹ oni
ró¿nego rodzaju w³asne organizacje i organy prasowe. Te ostatnie s¹ nader

338

Karol Sacewicz

czêsto przesy³ane za porednictwem poczty krewnym i znajomym w Polsce.
czynniki komunistyczne usi³uj¹ wci¹gn¹æ emigrantów w orbitê swej akcji,
tworz¹c przy Kompartiach odnonych pañstwa specjalne sekcje narodowociowe dla pracy wród emigrantów, wydaj¹c odpowiednie czasopisma i tworz¹c odpowiednie stowarzyszenia. Z tego te¿ tytu³u M[inister]-stwo uwa¿a za
konieczne posiadanie dok³adniejszych danych co do ruchu komunistycznego
w ogóle w krajach o wiêkszej iloci emigrantów z Polski, a w szczególnoci co
do stanu organizacyjnego, struktury, rozwoju, form dzia³alnoci itp. ruchu
wywrotowego wród emigrantów.
Istnieje wreszcie jeszcze jedna kategoria pañstw, na które si³¹ faktu
musi byæ zwrócona uwaga. S¹ to pañstwa, w których zbiegli z Polski komunici, znajduj¹ dogodny dla siebie azyl. Bêd¹ tu poza ZSSR nale¿a³y: Francja,
Belgia, czêciowo Holandia, przede wszystkim za Czechos³owacja, gdzie
iloæ tego rodzaju emigrantów politycznych osi¹gnê³a stosunkowo b[ardzo]
wysokie rozmiary i gdzie tamtejsze w³adze pañstwowe nie przeciwdzia³aj¹
nap³ywowi tego rodzaju elementów, toleruj¹ ich pobyt w kraju.
Poza danymi sytuacji w ruchu komunistycznym poza Polsk¹ donios³e
znaczenie dla Min.[sterstwa] Spr.[aw] Wewn.[êtrznych] posiadaj¹ równie¿
informacje o formach walki z tym ruchem na terenie innych pañstw, prowadzonej zarówno przez w³adze pañstwowe, jak i spo³eczeñstwo. Posiadanie
tych informacyj da mo¿noæ nale¿ytej oceny akcji antykomunistycznej w Polsce, wzglêdnie da mo¿noæ odpowiedniego pog³êbienia tej akcji i niekiedy
skoordynowanie wspólnych wysi³ków z dan¹ przestêpczoci¹.
Reasumuj¹c powy¿sze Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych prosi o  ile to
mo¿liwe  periodyczne nadsy³anie informacyj dotycz¹cych:
a) ZSRR
b) Innych pañstw poza ZSRR
c) Organizacyj miêdzynarodowych wywrotowych, wzgl[êdznie] wspó³dzia³aj¹cych z ruchem wywrotowym, a w szczególnoci Kominternu i ró¿nych, zwi¹zanych z nim miêdzynarodówek lub innego rodzaju jego ekspozytur
d) Antykomunistycznych organizacyj miêdzynarodowych i wiatowej akcji antykomunistycznej
W odniesieniu do wyszczególnionych wy¿ej punktów Ministerstwo
w szczególnoci interesuj¹ nastêpuj¹ce momenty:
Ad. a) Sytuacja w ZSRR, kszta³towanie siê stosunków i rozwój ideologii
komunistycznej
Zjazdy, kongresy itd.
Prasa polska i wydawnictwa przeznaczone do kolporta¿u w Polsce
Orodki pracy ZSRR na Polskê, ich struktura organizacyjna, zakres dzia³ania i obsada personalna.
Dzia³acze polscy ZSRR /obywatele RP i polskiej narodowoci/.
Kursa partyjne ze szczególnym uwzglêdnieniem udzia³u obywateli polskich.
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Kurierzy i kontakty personalne z Polsk¹.
Pograniczne sowieckie punkty przemytu /w ZSRR/.
Ad. b.) wg. pañstw:
Struktura ruchu komunistycznego i mo¿liwoci jego rozwoju, natê¿enie
i charakter wp³ywów komunistycznych, stan akcji komunistycznej i g³ówne
kierunki prac w ogólnoci, a w szczególnoci wród ludnoci pochodz¹cej
z Polski.
Zjazdy, kongresy itd.
Prasa komunistyczna lub komunizuj¹ca w jêzyku polskim, ukraiñskim
lub ¿ydowskim.
Organizacje i instytucje polskie, ukraiñskie i ¿ydowskie o charakterze
komunistycznym lub komunizuj¹cym. Orodki pracy na Polskê, ich struktura
organizacyjna, zakres dzia³ania i obsada personalna.
Dzia³acze polscy /obywatele RP i polskiej narodowoci/.
Kursa partyjne ze szczególnym uwzglêdnieniem udzia³u obywateli polskich.
Kurierzy i kontakty personalne z Polsk¹.
Dla pañstw granicz¹cych z Polsk¹  pogranicze i punkty przemytu.
Orodki i metody walki z ruchem komunistycznym, ze strony danego
pañstwa, jak i spo³eczeñstwa.
Ad. c i d) struktura i dzia³alnoæ organizacji miêdzynarodowych wywrotowych oraz organizacyj miêdzynarodowych istniej¹cych do walki z nimi
 materia³y o charakterze ogólnym, obejmuj¹ce szereg pañstw lub sekcje
ogólnonarodowe nie mieszcz¹ce siê w ramach poszczególnych pañstw. W ten
sposób ujête materia³y dadz¹ siê rozbiæ na 2 czêci: ogólno  informacyjn¹
i personaln¹. Czêæ informacyjna bêdzie mia³a na celu danie t³a dla oceny
sytuacji w Polsce na p³aszczynie akcji organizacyj miêdzynarodowych, stosunków w ZSRR i stanu akcji Kompartii w innych krajach oraz walki, prowadzonej w tych krajach z ruchem komunistycznym, a nadto wskazanie nici
wi¹¿¹cych akcjê wywrotow¹ w Polsce z zagranic¹. Czêæ personalna bêdzie
mia³a na celu ustalenie danych co do dzia³alnoci i roli poszczególnych osób
w ruchu wywrotowym dla nale¿ytej oceny tych osób i ewent[ualnego] ich
w przysz³oci unieszkodliwienia.
W koñcu Ministerstwo prosi nadsy³anie N[ume]-rów czasopism komunistycznych i komunizuj¹cych, wychodz¹cych za granic¹ w jêzyku polskim lub
ukraiñskim, jako te¿ tych wycinków z obcojêzycznej prasy zagranicznej, które traktuj¹ o ruchu komunistycznym w Polsce i jego przejawach.
Za naczelnika Wydzia³u
/Jan Bach /
Radca
ród³o: AAN, 322/5288, k. 484487, maszynopis.
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Adam Pol
Gliwice

GEORG WALDEMAR STROBEL (19232010).
JEGO RECEPCJA WINCENTEGO POLA.
PRZYCZYNEK SELEKTYWNY DO STOSUNKÓW
NIEMIECKO-POLSKICH DRUGIEJ PO£OWY
XX WIEKU
Wincenty Pol ist eine Symbolperson
sowohl für die deutsch-polnische Symbiose
wie für Assimilationskraft
polnischen Nation und Kultur
(Georg W. Strobel, 1997)1

Uwarunkowanie tekstu tkwi w jego tytule odnosz¹cym siê do Wincentego Pola (18071872)2, poety, geografa, etnografa, profesora Uniwersytetu
Jagielloñskiego, powstañca 1831 r., oddzia³ywuj¹cego, i to pioniersko, w wielu dziedzinach kultury i nauki3, znanego w zasadzie tylko w Polsce4.
1 G. W. Strobel, Das Potsdamer Abkommen und die Sowjetisierung Polens. Das deutsche
Syndrom und seine Instrumentalisierung, Zeitschrift für Politik. Organ der Hochschulen für
Politik, München, Jg. 44, 1997, nr 2.
2 J. Hanik, J. Rosnowska, Wincenty Pol, w: Polski s³ownik biograficzny, t. 27, 1982, z. 113,
s. 255263. Odniesienie do tego biogramu: A. Pol, Addenda do geograficznego ¿yciorysu Wincentego Pola, Czasopismo Geograficzne 1986, t. 57, z. 1, s. 119128; idem, Nieco uzupe³nieñ do
biogramu Wincentego Pola, Studia Historyczne 1987, t. 30, z. 1, s. 131138; idem, O miejsce
Wincentego Pola w historii etnologii (kompilacyjny splot ocen i w¹tków tematycznych), Lublin 2009.
3 L. Siemieñski, Wincenty Pol i jego poetyczne utwory, Kraków 1873; A. Tyszyñski, Poezje
Wincentego Pola, w: Wizerunki polskie. Zbiór szkiców literackich, Warszawa 1875; W. Spasowicz, Wincenty Pol jako poeta, Lwów 1881; M. Janion, Wstêp, w: Wincenty Pol. Wybór poezji,
Wroc³aw 1963; M. Mann, Wincenty Pol. Studium biograficzno-krytyczne, t. 12, Kraków 1904
1906; W. Szafer, Zas³ugi Wincentego Pola dla geografii rolin, Kraków 1916; S. Niemcówna,
Wincenty Pol jako geograf, Kraków 1923; H. Barycz, Wincenty Pol jako profesor na Uniwersytecie Jagielloñskim, Kraków 1949; K. Zawistowicz-Adamska, Wincenty Pol  badacz kultury ludowej, Warszawa 1966; J. Babicz, Wincenty Pol, w: Dziewiêæ wieków geografii polskiej. Wybitni
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Georg Waldemar Strobel, filolog, historyk, politolog5, publikuj¹c w drugiej po³owie XX w. swe prace po polsku, ale przede wszystkim w jêzyku
niemieckim, a nawet angielskim, osi¹gn¹³ nieporównywalnie wiêkszy zasiêg
recepcyjny. Geneza i zapocz¹tkowanie jego kariery naukowej wywodzi siê od
zajêcia siê osob¹ Wincentego Pola, obrania go za przedmiot swych studiów,
wynikaj¹cych z nich poszukiwañ i rezultatów badañ, a w koñcu od wykreowania jako postaci symbolicznej dla symbiozy polsko-niemieckiej6 . Artyku³ niniejszy koncentruje siê na tym w³anie aspekcie. Jest prób¹ zarysowania
wycinkowego zagadnienia doprowadzaj¹cego Georga W. Strobla dalszymi
kwerendami do znacznie ogólniejszego problemu, tj. okresu 18311834, zwanego Polenfreundschaft7, dziejowo wyj¹tkowego, w którym przelotnie aktywny udzia³ wzi¹³ tak¿e Wincenty Pol.
Powy¿sza korelacja sprawia, ¿e Georg W. Strobel wpisuje siê w mniej lub
wiêcej znacz¹cym stopniu w szereg nie tak znowu licznych badaczy tego
zagadnienia8 . Tych kilkadziesi¹t nazwisk, maj¹cych czasem ladowe znaczegeografowie polscy, Warszawa 1967; Z. Fedorowicz, Wincenty Pol jako fizjograf, w: Zarys rozwoju fizjografii Polski ze szczególnym uwzglêdnieniem faunistyki, Wroc³aw 1963; T. Chrostowski,
Wincenty Pol  hippologiem, Nowoci Weterynaryjne 1975, nr 1; J. Olszak, O Wincentym Polu
 nie tylko poecie, Roczniki Przemyskie 1967, t. 11; A. Abramowicz, Wincenty Pol i W³adys³aw
Syrokomla jako archeologowie, w: Podró¿nicy po przesz³oci. Szkice z dziejów archeologii, Acta
Archeologica 1970, nr 18, s. 4263; J. R¹b, Wzajemne powi¹zania Wincentego Pola z duchowieñstwem (biograficzne rozeznanie zagadnienia), Iwonicz 1982; W. Bieñkowski, Wincenty Pol
wobec problemów ksi¹¿ki, Biuletyn Biblioteki Jagielloñskiej, t. 44, s. 203215; F. Nowak,
Aptekarski ród Ziêtkiewiczów i jego zwi¹zki z Wincentym Polem, Farmacja Polska 1980, t. 36,
z. 9; J. Kolbuszewski, Kresy, Wroc³aw 1996; A. Pol, Górnictwo i przemys³ w oczach poety
romantyzmu, Wiadomoci Górnicze 1995, nr 1; idem, l¹sk w retrospektywie 200-lecia urodzin
i 160-lecia znanej podró¿y dyszlem i par¹ Wincentego Pola, Lublin 2008.
4 Z bardziej obszernych biogramów, ale przestarza³ych: C. Wurzbach, Pol Vincenz, w: Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den oesterreichischen Kronlaender geboren wurden oder darin
gesetzt und gewinkt haben, Tl. 23, Wien 1872, s. 4955; G. W. Strobel równie¿ go przytacza.
Minibiogram J. Babicz, Wincenty Pol 18071872, Geographers. B. Biobibliographical Studies,
Vol. 2, s. 9395 (z portretem), Mansel 1978.
5 Mo¿na zaryzykowaæ tezê, i¿ G. W. Strobel, zapoznaj¹c siê doæ dok³adnie z ca³¹ niemal
spucizn¹ (na pewno drukowan¹, ale i rêkopimienn¹) Wincentego Pola przez studia nad:
Pieni¹ o ziemi naszej (1843); Pó³nocnym Wschodem Europy (1851); Historycznym obszarem
Polski (1869) znalaz³ quasi-analogiê do regionów niemieckich, inspiruj¹c¹ go geopolitycznie do
zajêcia siê politologi¹ do koñca ¿ycia.
6 Por. przyp. 1.
7 Polenfreunde, Polenfreundschaft, Polenfreunde-Vereine itp. nazwy.
8 Badacze w zale¿noci od posiadanych róde³ ró¿nie ustalaj¹ i podaj¹ ich liczbê. S¹ to np.:
Franciszek Antoni Adam Poll v. Pollenburg (18011826), poeta niemiecko-polski, dziennikarz
(PSB, t. 27, z. 2, s. 327328); Leopold Neumann (18111888), profesor prawa Uniwersytetu
Wiedeñskiego, pose³, dostojnik austriacki, pomóg³ poecie uzyskaæ profesurê na UJ; Karl
v. Holtei (17981880), poeta niemiecki, spotyka³ siê z Wincentym Polem 1832/33; Friedrich Brockhaus (18001865), ksiêgarz lipski, cz³onek komitetu Polenfreunde, przyczyni³ siê do nadania
Wincentowi Polowi cz³onkostwa niemieckiego towarzystwa naukowego; Richard Otto Spazier
(18031854), polonofil, publicysta, literat, historyk powstania listopadowego, któremu Wincenty
Pol udostêpni³ swe rêkopimienne prace; Wojciech Cybulski (18081867), towarzysz broni,
prezenter poezji Wincentego Pola w swych wyk³adach slawistyki na Uniwersytecie w Berlinie
i Wroc³awiu; Franz Krieg v. Hochfelder (17761856), galicyjski dostojnik o¿eniony z Polk¹,
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nie w ¿yciu Wincentego Pola, jest zasygnalizowaniem, a nie rozwiniêciem
problemu wartego osobnej monografii, któr¹ tylko czêciowo zrealizowa³
Georg W. Strobel (1956)9. W dalszym ci¹gu swej dzia³alnoci, bli¿ej tu nie
rozpatrywanej, Strobel sta³ siê znawc¹ stosunków niemiecko-polskich,
uczestnikiem, referentem i dyskutantem kilku sesji, sympozjów i konferencji10. Zaskakuj¹c¹ quasi-analogiê ujêcia stosunków polsko-niemieckich
w aspekcie mitologii mo¿na odnaleæ u Strobla i Waldemara £ysiaka11.
gubernator Galicji 18311848, styka³ siê z Wincentym Polem (Rozmowa z Kriegiem); August
v. Platten (17961836), poeta niemiecki, którego spotkanie i twórczoæ mia³y przyczyniæ siê do
napisania Pieni o ziemi naszej; Karl Ernst v. Baer (17921876), prorektor Uniwersytetu Królewieckiego popieraj¹cy immatrykulacjê Wincentego Pola na Albertynie; Peter v. Bohlen (17961840),
profesor w Królewcu, inicjator wydania Volkslieder aus Polen (1833) Wincentego Pola, który mu
je dedykowa³; Karl Ritter (17791859), geograf niemiecki, wzorzec, potem przedmiot krytyki
Wincentego Pola, podobnie jak Aleksander v. Humboldt (17691859), który pomimo krytyki
nigdy nie przesta³ byæ idolem, a nawet idea³em Wincentego Pola; Alfred Knorr (Knorre), niemiecki artysta malarz o nieustalonych dot¹d danych biograficznych, autorytet, mentor i dyskutant spraw malarstwa i artystycznych pogl¹dów Wincentego Pola 1832/33; Tomasz Franciszek
Bratranek (18151892), profesor jêzykoznawstwa i literatury niemieckiej UJ, biograf, popularyzator i t³umacz prac Wincentego Pola; Leon hr. Thun u. Hohenstein v. Tetschen (18111888),
dostojnik austriacki, popieraj¹cy profesurê na UJ Wincentego Pola (1849); Konstanty Wurzbach
(18111893), popularyzator sylwetek Ma³opolski (Galicji); Józef Mehoffer (17961844), dziennikarz, typograf, statystyk, wspó³pracowa³ z Franciszkiem A. i Wincentym Polem; Aleksander
Reisinger (Rissinger), zas³u¿ony lwowski dzia³acz, dyrektor Akademii Handlu i Techniki wspó³pracuj¹cy z Wincentym Polem; Wilibald Gotllieb Besser (17841842), botanik, dyrektor Ogrodu
Botanicznego w Krzemieñcu, siostrzeniec dyrektora Ogrodu Botanicznego w Krakowie, pierwiastkowo biografowany (1844) przez Wincentego Pola; Richard Roepell (18021893), polonofil,
libera³, dziejopis Polski, ponad pó³ wieku profesor Uniwersytetu we Wroc³awiu kontaktuj¹cy siê
z Wincentym Polem (1847), podobnie jak Gustaw Stenzler (17921854); Franz Serafin hr.
Stadion v. Tormhausen (18031853), gubernator Galicji 18471849, proponowa³ Wincentemu
Polowi redakcjê Gazety Lwowskiej; Karl v. Wegnern, kanclerz pruski chc¹cy pozyskaæ (1832)
Wincentego Pola do dyplomacji; Ludwik Uhland (17871862), niemiecki poeta, poznany w 1832 r.,
którego twórczoci¹ Wincenty Pol siê zachwyca³; Karol Estreicher (18271908), twórca s³ynnej
bibliografii i najsumienniejszy biograf m³odoci Wincentego Pola; Ludwig Kurtzman (1835
1895), polonofil, literaturoznawca, t³umacz Pieni o ziemi naszej (1869); Henryk Nitschmann
(18261905), polonofil uwzglêdniaj¹cy w swych pracach Wincentego Pola; Fryderyk Wilhelm
Schubert (17901868), profesor Uniwersytetu w Królewcu, popiera³ usi³owania studiowania
Wincentego Pola na Albertynie; Leopold Sacher-Massoch v. Kronenthal (1895), dostojnik galicyjski, kolekcjoner, badacz, wspó³pracownik, ale i oszczerca Wincentego Pola; Jan Päuman
(Hans Max), niemiecki t³umacz wierszy Wincentego Pola (1878); Ferdynand Albin Pax (1853
1942), l¹zak podkrelaj¹cy (1920) wk³ad Wincentego Pola do poznania l¹ska; Gothilf Kohn
(18441919), wydawca lwowski relacjonuj¹cy niemieckie zwi¹zki Wincentego Pola; Wojciech
Kêtrzyñski (18381918), historyk, wydawca, t³umacz na niemiecki Pieni o ziemi naszej (1871),
dedykowanych Wincentemu Polowi; Karl Kaisig (18751935), gliwicki bibliograf, zarejestrowa³
relacjê l¹sk¹ Wincentego Pola (1927), Zeszyty Gliwickie 2002; Zenon leszyñski (1938),
adwokat warszawski, zwolennik zbli¿enia niemiecko-polskiego, Zeszyty Gliwickie 1993 i in.
9 G. W. Strobel, Wincenty Pol und seine Beziehungen zu Persönlichkeiten und Gesellschaften des deutschen geistigen Lebens, Zeitschrift für Slavische Philologie 1956, vol. 25, nr 3.
10 Zajmuj¹c siê Wincentym Polem  obie¿ywiatem sta³ siê G. W. Strobel sam obie¿ywiatem: 1991 Polska dwukrotnie; 1991, 1992 Floryda, USA, Kanada; 1992 Warszawa; 1994 Rugia,
Szczecin, Lublin; 1995 Izrael, Lublin, Gdañsk, Drezno; 1996 Warszawa, M¹dralin, Kraków;
1997 ró¿ne wyjazdy; 2000 Szczecin, Lublin; 2001 ró¿ne wyjazdy.
11 G. W. Strobel, Das Potsdamer Abkommen, op. cit., s. 159 (por. przyp. 1); W. £ysiak, Mit
niemiecko-polskiego partnerstwa, w: Mitologia wiata bez klamek, Warszawa 2008; T. Cegielski,
Sentymentalny kaprys czy polityczna przyjañ, Mówi¹ Wieki 1985, nr 5.
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Georg W. Strobel urodzi³ siê w styczniu 1923 r. w £odzi12 w rodzinie
polsko-niemieckiej. Jego ojciec by³ Niemcem o bawarskich korzeniach,
a matk¹ za Polka, która do koñca ¿ycia nie nauczy³a siê niemieckiego; jej
bracia zginêli w niemieckich obozach (MauthausenGusen, Dachau), za ona
sama  z r¹k zdemoralizowanych osób, chc¹cych zaw³adn¹æ jej mieszkaniem13. Do gimnazjum uczêszcza³ w £odzi; w miecie tym pozna³ Karola
Dedeciusa, póniej dyrektora Deutsches PolenInstitut w Darmstadt14. Wtedy zapozna³ siê z twórczoci¹ Adama Mickiewicza, Juliana Tuwima, Kornela
Ujejskiego, Wincentego Pola, a wyj¹tki z ich wierszy umia³ na pamiêæ. Naukê uniwersyteck¹ podj¹³ we Lwowie. Po napadzie na Sowiety przysz³o p³aciæ haracz bycia Niemcem. W tej wojnie zosta³ ciê¿ko ranny i wziêty do
niewoli, wyleczony przez lekarzy rosyjskich, uznany za niezdolnego do ciê¿kiej pracy, zwolniony z niewoli, dosta³ siê do obozu przesiedleñców w SchleswigHolstein15. Tam siê o¿eni³ i podj¹³ studia doktoranckie na Uniwersytecie Kiloñskim.
Doszlimy do sedna wyboru tematu jego dysertacji filologicznej, dotycz¹cej Wincentego Pola. W swych wynurzeniach chêtnie roztrz¹sa³ ów wybór.
Zaj¹³ siê tym tematem z powodów prywatnych, osobistych, kojarz¹c podobieñstwo pochodzenia i losów Pola ze swoimi (rodzina, wychowanie, stopniowe przechodzenie w inny kr¹g kulturowy). Zafascynowa³y go te¿ w miarê
przeprowadzanych kwerend i studiów bezkompromisowoæ, bardzo barwne
i ciê¿kie ¿ycie poety16. Zawa¿y³ emocjonalnie adekwatny do jego losów refleksyjny utwór poety M³odemu na drogê ¿ycia17. Powsta³o imponuj¹ce ob12

rodowisko swej m³odoci najpe³niej odda³ G. W. Strobel w opracowaniu Industriemetropole zwischen Osten und Okzident. Eine Hommage an die Vielvoelkerstadt Lodz, w: Deutschpolnische Ansichten für Literatur und Kultur, 1993 (1992). Interesuj¹ca, dotycz¹ca £odzi
i Wincentego Pola, jest przypisywana mu Pogadanka przy miodzie (znalezisko Jana Or³owskiego). Poezja Wincentego Pola w nielegalnym obiegu w zaborze rosyjskim w ksi¹¿ce zbiorowej
Wincentego Pola fascynacje literatur¹ i krajobrazem, pod red. T. Piersiaka, A. Timofiejewa,
Lublin 2010. Niemniej ciekawa jest supozycyjna zbie¿noæ (£ód, imiona) znanego francuskiego
krytyka Waldemara Georga (18931970), alias Waldemara Jerzego Jarociñskiego, biografowanego przez Annê Wierzbick¹.
13 List G. W. Strobla z 16 lipca 1996 r.
14 Por. przyp. 13. K. Dedecius nie wymienia w swych wspomnieniach ani Georga
W. Strobla, ani Wincentego Pola; por. przypisy 75 i 97.
15 Por. przyp. 13.
16 Por. ibidem.
17 Dowodzi to dog³êbnego poznania twórczoci Wincentego Pola. Utworu tego brak
w dziesiêciotomowym, zbiorowym wydaniu jego Dzie³; napisany zosta³ w Krakowie 7 grudnia
1853 r., a opublikowany dopiero w 1892 r. Wart przytoczenia obrazuj¹cego ówczesny stan
psychiki G. W. Strobla.
W ksiêdze pami¹tek najpierwsza to karta
Pierwszy krok na wiat, pierwsza w ¿yciu droga
Wiêc furta ¿ycia stoi ju¿ otwarta
Lecz siê nie puszczaj na ten wiat bez Boga.
S¹ ciê¿kie chwile w tem ¿yciu tu³aczem,
Gdzie cz³ek o sobie ostaæ siê nie mo¿e
I gdzie siê nie ma zgo³a oprzeæ na czem,
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szernoci¹, zawartoci¹ i wk³adem pracy dzie³o (maszynopis A4) w dwu grubych woluminach, którego dwa egzemplarze (z autorsk¹ dedykacj¹) znajduj¹
siê w Ksiêgozbiorze im. Genowefy Pol18 w Dworku Wincentego Pola, Oddzia³ Muzeum Lubelskiego19. Dzie³o swe zatytu³owa³ Wincenty Pol. Sein Leben und sein Werk, Kiel 1955. Dodatkowo okreli³ sw¹ dysertacjê jako dotychczas znany dorobek (¿ycia poety), wzbogacony o odnalezione dokumenty
i autografy wiadcz¹ce o niepolskim pochodzeniu poety20. Praca doktorska
Georga W. Strobla zawiera³a m.in. szczegó³owe kalendarium. Gdyby j¹ wydrukowano, by³oby to pierwsze kalendarium polskiego poety21. Nie og³oszono
 mimo przyjêtej procedury  drukiem tej dysertacji, nawet nie ustalono
promotora, byæ mo¿e by³ to Max Vasmer, który rok póniej opublikowa³
w Zeitschrift für Slavische Philologie relacjê o Wincentym Polu i jego stosunkach z intelektualistami niemieckimi22.
Strobel wci¹gniêty w zagadnienia polityczne od roku 1957, zacz¹³ je na
bie¿¹co obserwowaæ, wówczas zaprenumerowa³ warszawsk¹ Politykê, redagowan¹ przez Mieczys³awa F. Rakowskiego23.
W 1963 r. w 13 roczniku b. Uniwersytetu Królewieckiego, popularnie
zwanego Albertyn¹, wydrukowano Stroblowi obszerny artyku³ o latach m³odoci i wojny (18301831) Wincentego Pola jako przyczynek do niemieckoJeli nie wiec¹ duszy prawdy Bo¿e.
Wiêc siê nie puszczaj na wiat bez tej tarczy.
A choæ nie wszystko z³o¿y siê jak wianek,
To ci i si³ i drogi wystarczy
I bêdzie wieczór taki, jak by³ ranek.
I przejdziesz w ¿yciu niby bitym torem
W pracy, w pokoju, powa¿nie i miele
Jak zwyk³ przechodziæ dzieñ w bo¿ym kociele
Poczêty jutrzni¹  skoñczony nieszporem.
18 Protokó³ zdawczo-odbiorczy z 7 listopada 1995 r. w Gliwicach. Umowa w sprawie darowizny z 19 padziernika 2007 r., Lublin. Protokó³ przekazania ze spisem 15 lutego 1994 r.
(1 egz.); W. Zossel-Wojtysiak, Znaj podanie twego rodu. Rodzina Wincentego Pola i jego potomkowie, Lublin 1995, s. 28.
19 W. Zossel-Wojtysiak, Dworek Wincentego Pola, Lublin [1985]. Nie jest to opis i historia
tej placówki, lecz jeszcze jeden biogram Wincentego Pola; uzupe³ni³a go w artykule Ja nie
jestem ani w modzie, ani potrzebny, ani ³atwy , w: Wincenty Pol prekursor krajoznawstwa
i turystyki (w 190 rocznice urodzin i 125 rocznicê mierci). Materia³y z sympozjum w Krakowie
dnia 8 grudnia 1997 r., Kraków 1997; G. Po³uszejko, Zbiory geograficzne w Muzeum Wincentego
Pola w Lublinie, w: Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca, red. A. Jackowski, Kraków 2006;
eadem, Muzeum biograficzne Wincentego Pola, w: Wincentego Pola bieszczadzkie cie¿ki, praca
zbior., Lesko 2009.
20 G. W. Strobel, Wincenty Pol. Sein Leben und sein Werk, Kiel 1955, dysertacja doktorska, maszynopis powielany, 1 vol., s. 219; 2 vol., s. 371.
21 G. W. Strobel, Adam Mickiewicz und Wincenty Pols Treffen, Aufenthalt und Reisen in
Deutschland Ende 1831 und 1832 und ihre Unterstützung durch Deutsche, s. 333, przyp. 5,
w: Dyplomacja. Polityka. Prawo. Ksiêga pami¹tkowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, pod red. I. Panica, Katowice 2001, s. 331349.
22 Por. przyp. 9.
23 Mieczys³aw F. Rakowski, ostatni premier PRL, redaktor Polityki. List G. W. Strobla
z 2001 r.
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-polskich stosunków w XIX w.24 Sk³ada siê z trzech czêci: rodowody ojca,
matki i rodziny z uwydatnieniem niemieckoci ojca; druga czêæ omawia
m³odoæ, woja¿e i wojaczkê, emisarstwo i konspiracjê do roku 1834. Ostatnia
czêæ k³adzie nacisk na znaczenie Pola dla historii i kultury polskiej25. Akt
nobilitacyjny ojca poety, monografia Karola Estreichera (opieraj¹cego siê na
relacjach przyjaciela m³odoci Januarego Poniaka), dzie³o Maurycego Manna oraz wa¿ny artyku³ Ludwika Dêbickiego s¹ g³ównymi ród³ami i opracowaniami dla dzie³a Strobla26. Wiele faktów jednoznacznie okreli³ i ucili³,
porzucaj¹c opisowoæ ¿ywota Wincentego Pola.
Samorzutnie wszcz¹³ remisow¹ polemikê w 1965 r. z Janem Brod¹
(19102007), autorem Nieznanego rêkopisu Wincentego Pola pt.: Geograficzny
opis l¹ska w zarysie, og³oszonego z Józefem Szaflarskim w Opolu w 1964 r.,
sygnalizuj¹c w ten sposób sw¹ obecnoæ w polskiej przestrzeni medialnej
i zainteresowanie Wincentym Polem27. Jednoznacznie ustali³  co istotne
 ¿e na podstawie róde³ niemieckich mo¿na by odtworzyæ nie tylko jego
drogê, ale tak¿e jego rodowisko oraz postacie z roku 1834, lecz og³oszeniu
tego materia³u przeszkodzi³ brak czasu.
Dlaczego tak siê sta³o, dlaczego odst¹pi³ od swego zamiaru, chocia¿ nigdy
nie porzuci³ badañ na Wincentym Polem? Przyczyn¹ by³o z pewnoci¹ niewielkie zainteresowanie nieznanym i zapomnianym poet¹ o warmiñskich
korzeniach28. Zrozumia³, ¿e znacznie noniejszym tematem jest Mickiewicz
24 G. W. Strobel, Die Jugend- und Kriegsjahre des Vinzenz Poll von Pollenburg gennant
Wincenty Pol. Beitrag zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen im 19. Jahrhundert,
Jahrbuch der Albertus-Universität zu Königsberg/Preussen 1963, Bd. 13, s. 91129.
25 Wbrew tytu³owi dostrzega rolê poety i w latach póniejszych; szczyt osi¹ga Mohortem
po mierci Adama Mickiewicza. Pomija rok 1846 jakoby prze³omowy w ocenie wiêkszoci
polskich krytyków. Podkrela znaczenie Wincentego Pola dla gatunków literackich jak gawêda,
krytyka i historia literatury. Stawia Wincentego Pola w rzêdzie takich twórców jak Kornel
Ujejski, W³adys³aw Syrokomla, Teofil Lenartowicz. W dalszym ci¹gu G. W. Strobel akcentuje
pionierskie badania Wincentego Pola w zakresie geografii gospodarczej, geobiologii, antropologii, biogeografii, terminologii, etnografii.
26 Akt nobilitacyjny cesarza austriackiego Franciszka Józefa z 15 lipca 1815 r. dla galicyjskiego starosty (landrata) Franza Xavierego Polla v. Pollenburg (Archiwum Pañstwowe, Wiedeñ) (17511823); K. Estreicher, Wincenty Pol. Jego m³odoæ i otoczenie 18071832 (2 wyd.
Lwów 1882) opar³ na rêkopisie przyjaciela poety Januarego Poniaka (18091883); L. Dêbicki,
Z pamiêtnika i opowiadañ Wincentego Pola, w: Portrety i sylwetki z 19. stulecia, Kraków 1906,
przedtem 18731880 w Przegl¹dzie Lwowskim, oparte na nieznanych pamiêtnikach; M. Dzieduszycki, Wincenty Pol (¯yciorys), Lwów 1877 (tak¿e w Dzie³ach Wincentego Pola, t. 8);
M. Mann, Wincenty Pol. Studium biograficzno-krytyczne, t. 12, Kraków 19041906.
27 List G. W. Strobla z 3 sierpnia 1965 r. i odpowied J. Brody z 15 wrzenia 1965 r.,
Zaranie l¹skie 1966, z. 1. Wystêpuj¹ u obu drobne niecis³oci.
28 By³y to stwierdzenia wielu autorów, tak¿e i G. W. Strobla (por. przyp. 66). Dopiero
ostatnio zainteresowanie Wincentym Polem wzrasta. Ostatnio staraniem i nak³adem Wy¿szej
Szko³y Spo³eczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie wydano szereg wznowieñ dzie³
poety oraz druki zwarte, a mianowicie monografie l¹sk w retrospektywie Wincentego Pola
(20072008) i O miejsce Wincentego Pola (2009), dot¹d oddzielnie nieomawiane (por. przyp. 2).
Te unikatowe pozycje, niestety, przez nikogo nie zosta³y zauwa¿one mo¿e dlatego, ¿e niskonak³adowe.
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oraz  poprzez obu poetów  problem Polenfreundschaft, tak charakterystyczny dla stosunków polsko-niemieckich epoki wczesnego liberalizmu.
W listopadzie 1966 r. wyst¹pi³ w Nowym Jorku na I Kongresie Polskiego
Instytutu Sztuk i Nauk z referatem o podró¿y Adama Mickiewicza przez
Niemcy w 1832 r., z okazjonaln¹ wzmiank¹ o Polu. Pracê tê wyda³ w Studiach o polskiej cywilizacji po angielsku Damian S. Wandycz w 1971 r.29;
z jego imiennikiem póniej ostro dyskutowa³30. Jaki czas pozosta³ w USA.
Jednym z pierwszych autorów w Polsce by³ Andrzej Wojtkowski, który w
1967 r. zasygnalizowa³ prace Strobla31. Od 1968 r.32 ukazywa³y siê jego
artyku³y historyczno-polityczne, dotycz¹ce PRL i ZSRR.
W 1971 r. zakwestionowa³ wizytê Pola u Goethego 24 czerwca 1831 r.33
Analitycy tego epizodu ³¹cz¹ go najczêciej (w tym pocz¹tkowo i Strobel)
z pobytem Pola w Niemczech (1831/1832), podczas gdy odwiedziny te wi¹za³y
siê z krótk¹ emisarsk¹ misj¹ z Litwy przez Warszawê (Kalisz?) do Niemiec34.
Trzeba mieæ te¿ na uwadze odwiedziny w 1825 r. u Goethego brata, Franciszka Polla, oraz faktyczny debiut Wincentego Pola w Drenie w 1829 r35.
Mo¿na siê odwo³aæ do niepodkrelonej dot¹d enigmatyki samego Pola, ¿e
to nie z przypadku w Niemczech tak przyjanie z³o¿y³y siê rzeczy36.
29 G. W. Strobel, The journey of Adam Mickiewicz through Germany in 1832. Notes on
Polish-German relations in the aftermath of the Polish insurrection of 1830, w: Studies in Polish
Civilization. Selected papers presented of the 1st Congress of the Polish Institute of Arts
& Sciences in America, November 2527 1966, New York. Edited by Damian S. Wandycz (New
York 1971), s. 119 (w tym 79 przypisów). T¹ prac¹ angielsk¹ (z Wincentym Polem w tle)
wkroczy³ G. W. Strobel na arenê miêdzynarodow¹, przytaczaj¹c w niej sw¹ dysertacjê doktorsk¹ (por. przyp. 20) oraz publikacjê z 1963 r. (por. przyp. 24) i 1956 r. (por. przyp. 10).
30 Odnosi siê to do wyst¹pienia Piotra Wandycza (Yale) w 2000 r. na UMCS w Lublinie, na
konferencji, podczas której wyg³osi³ referat o Rosjanach, ¯ydach i Niemcach w Europie rodkowo-Wschodniej. Ponadto na KUL wzi¹³ udzia³ w konferencji o polskich powstaniach w XIX w.
a w Szczecinie, na Forum Publicznym (Wp³yw Solidarnoci na zjednoczenie Europy) wyst¹pi³
jako przedstawiciel Niemiec (List G. W. Strobla z grudnia 2000 r. w zbiorach autora).
31 A. Wojtkowski, Pocz¹tek i koniec wspó³pracy liberalizmu polskiego z niemieckim (1817
1849), w: Wiek XIX. Prace ofiarowane Stefanowi Kieniewiczowi w 60. rocznicê urodzin, Warszawa 1967, s. 225236.
32 G. W. Strobel, Das polnisch-jüdische Verhältnis: der Bestand der jüdischen Minderheit
in Polen, Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien
1968, H. 51.
33 G. W. Strobel, Ungereimtheiten um den Besuch eines Polen bei Goethe, Mickiewicz
 Blätter 1971, H. 44, por. przyp. 20. Wincenty Pol napisa³ wiersz Do Goethego i jego motto
umieci³ przed Obrazami z ¿ycia i podró¿y (1840).
34 A. Pol, l¹sk w retrospektywie, s. 7 (por. przyp. 3).
35 PSB 1982, t. 27, z. 2, 1982, s. 327, przyp. 36; W. Pol, Ruthenische Volkslieder, Dresden
1829; W. Serczyk, Historia Ukrainy, Wroc³aw 1979; I. Franko, O literaturze polskiej, wybór M.
Kuplowski, red. H. Markiewicz, Kraków 1979; idem, Zebrania utworów w 50-ciu tomach, t. 35,
Kijów 1982; O. Saczuk, Twórczoæ Wincentego Pola w ukraiñskiej recepcji polskiego romantyzmu, w: Wincentego Pola fascynacje literatur¹ i krajobrazem, pod red. T. Piersiaka, A. Timofiejewa, Lublin 2010.

348

Adam Pol

W 1970 r. w ksiêdze jubileuszowej Niemcy a powstanie listopadowe opublikowa³ rozprawê Adam Mickiewicz und Wincenty Pols, Treffen, Aufenthalt
und Reisen 37, uznaj¹c to za w³asne prace wstêpne. Rozprawa ta, stanowi¹ca rozwiniêcie wspomnianego angielskiego referatu z 1966 r. (druk
1971)38, zosta³a powtórzona w 2001 r.39
Jego aktywnoæ i p³odnoæ publicystyczno-polityczna zosta³y docenione,
dziêki czemu zosta³ mianowany profesorem nauk politycznych Wy¿szej Szko³y Technicznej w Darmstadt. Przyznano mu te¿ honorow¹ profesurê Uniwersytetu Mogunckiego40. W latach 1978 i 1979 zosta³ zaproszony przez PAN do
Wspólnej Komisji Podrêcznikowej Polsko-Niemieckiej (zapocz¹tkowanej
w 1978 r. w Dedesheim)41. Odniesiona do niego Krytyka dziejów polskiej socjaldemokracji ukaza³a siê w 1976 r.42, a monografia o niemieckich Polenfreundschaft 18301834 w 1979 r. w Braunschweigu43. Problem ten zreszt¹ tak szeroko omawiany i rozwijany pod ró¿nymi tytu³ami, w których nierzadko widziano k¹cik dla Wincentego Pola, dr¹¿y³ Strobel konsekwentnie. Od pocz¹tku
lat 50. jako pierwszy postanowi³ zwróciæ g³ówn¹ uwagê na powi¹zania polityczne tych stowarzyszeñ, temat nieporuszany szerzej w ¿adnej pracy historycznej, daleki od ca³kowitego zbadania. Strobel uzna³ jego wa¿noæ ze
wzglêdu na to, ¿e by³y to [stowarzyszenia Polenfreundschaft] zarazem
pierwsze zal¹¿ki organizacji liberalnych si³ politycznych Niemiec. Równie¿
zainicjowa³ badania nad sk³adem [struktur¹] spo³ecznym Polenfreundvereine. W powy¿szej dziedzinie Strobel okaza³ siê nie tylko dociekliwym szperaczem, ofiarnie wskazywa³ obszary badawcze (archiwa), ale wytycza³ tak¿e
kierunki poszukiwañ i badañ naukowych44. Zdaj¹c sobie sprawê z ich zna36 W. Pol, Wspomnienia z Niemiec. Wyj¹tek z pamiêtników. Granica saska i Saksonia,
Strzecha 1868, Lwów, z. 67; to¿, w: Dzie³a Wincentego Pola wierszem i proz¹, t. 10, Lwów
1878, Wincenty Pol, Pamiêtniki, oprac. K. Lewicki, Kraków 1960.
37 Por. przyp. 21.
38 Por. przyp. 29.
39 G. W. Strobel, Polenfreundschaft 18301834. Pocz¹tki zorganizowanego liberalizmu politycznego i barometr wydarzeñ, w: A. Czubiñski, Z. Kulak, Stosunki polsko-niemieckie 1831
1848. Wiosna Ludów i okres j¹ poprzedzaj¹cy. XI Konferencja Wspólnej Komisji Podrêcznikowej
PRL-RFN Historyków, 1621 maja 1978, Dedesheim 1981, pod red. W. Borodzieja, T. Cegielskiego.
40 Professor für Politikwissenschaft an der Technischen Hochschule Darmstadt. Honorarprofessor der Universität Mainz, Hochpolitische Informationon 3 vom 12.2.1982, s. 7.
41 Por. przyp. 39.
42 F. Tych, Krytyka dziejów polskiej socjaldemokracji Georga W. Strobla, Dzieje Najnowsze 1976, nr 3.
43 G. W. Strobel, Die deutsche Polenfreundschaft 18301834. Vorläuferin des organisierten
politischen Liberalismus und Wetterzeichen des Vormärz, w: Die deutsch-polnischen Beziehungen 18311848: Vormärz und Völkerfrühling, Braunschweig 1979.
44 G. W. Strobel, Polenfreundschaft und liberales deutsches Freiheits- und Einheitsstreben.
Ein beziehungsgeschichtliches Interaktionsmodell in Vormärz, Deutsche Ostkunde 1980, nr 4;
idem:  als Zeichen der Achtung für die brüderliche Aufnahme. Die liberale deutsche Polenfreundschaft der Jahre 18301832, Der gemeinsame Weg 1981, nr 22. W tej dziedzinie G. W. Strobla
proponuje siê uznaæ jako quasi-pioniera wyodrêbnionej Polenfreundschaft Kunde 18311834.
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czenia politycznego, podniós³ naukê do umiejêtnoci, jakby rzek³ Wincenty
Pol 45. Proces przemian spo³eczno-politycznych w PRL, przechodzenie
w PRL-bis i III RP zaktywizowa³y jego twórczoæ w tym zakresie. Og³osi³ np.
artyku³ o NSZZ Solidarnoæ46 i wywa¿a³ interesy bilateralne na forum
w Loccum47, wypowiada³ siê odnonie stosunków polsko-niemieckich w BBC-Londyn (1987) i TVP (1990)48 oraz kontrowersyjnie w Opolu (1990) o pomostowoci Górnego l¹ska49, który subiektywnie ma³o zna³. Jedzi³ do Gdañska, Warszawy, Krakowa, Lublina, Torunia50, gdzie by³ przyjmowany jako
wybitny znawca i wywa¿ony dyskutant.
Nie wdaj¹c siê w szczegó³ow¹ ocenê czy analizê powy¿szego dorobku
naukowego Strobla, wracam do g³ównego w¹tku jego recepcji twórczoci Wincentego Pola. Mimo oczywistej i pog³êbiaj¹cej siê jej marginalizacji w PRL51,
bezinteresownie i bez hipokryzji pozosta³ jej wierny. Gdy tylko siê dowiedzia³
o jakich formach czy enklawach pamiêci o Wincentym Polu, ¿ywo je ch³on¹³,
stara³ siê samorzutnie je wspieraæ, nie zwa¿aj¹c na polityczn¹ poprawnoæ,
a raczej jej brak. Charakterystyczn¹ egzemplifikacj¹ tego jest kontakt Strobla ze Szkolnym Klubem Krajoznawczo-Turystycznym im. Wincentego Pola
w Poznaniu52 i jego opiekunem Jerzym Sobczakiem53. Georg W. Strobel na
jego probê nie zawaha³ siê opublikowaæ w jêzyku polskim znamiennego,
cytowanego póniej przez siebie artyku³u54 Wartoæ symboliczna postaci Win45 W orodkach nauki polskiej powsta³o bardziej rozwiniête pozytywne pojêcie umiejêtnoci, tzn. na wy¿szym poziomie ni¿ nauka, zrealizowane (1870) w Krakowie jako Akademia
Umiejêtnoci, której cz³onkiem zosta³ Wincenty Pol (1871).
46 G. W. Strobel, NSZZ Solidarnoæ: Beitrag zur politischen Wirkungsanalyse einer sozialen Sammlungsbewegung, Berichte des Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationala Studien 1983, H. 9. Pioniersko stwierdzi³ istnienie Niezale¿nego Zwi¹zku Studentów.
47 M. Ko³odziejczyk, Wzajemne wywa¿anie interesów. Stare i nowe w dialogu Polska-RFN.
Korespondencja z Loccum k. Hanoweru (Dolna Saksonia). Akademia Ewangelicka i Polski Klub
Publicystyki Miêdzynarodowej  forum dyskusyjne. Reporta¿ I. Krawczykowskiej, S³owo Powszechne 1983, nr 95.
48 Radio BBC-Londyn 16 sierpnia 1987 r. omówienie artyku³u G. W. Strobla w Frankfurter Allgemeine Zeitung, odnonie do polskiej polityki zagranicznej wobec kwestii niemieckiej.
Ukazano te¿ osobê G. W. Strobla, w czasie jego wypowiedzi nt. stosunków niemiecko-polskich,
w Wiadomociach TVP 2 lutego 1990 r. Z obu wystêpów by³ usatysfakcjonowany.
49 Krytyczna, bardzo obszerna analiza wypowiedzi G. W. Strobla zob. W. Lesiuk, na
sympozjum historycznym 89 maj 1990 r. w Opolu (Oberschlesien als Brücke zwischen Polen
und Deutschen (Górny l¹sk pomostem miêdzy Polakami a Niemcami) wg opracowania internetowego B. Nieszporka, Uwarunkowania etniczne Górnego l¹ska (z 14 kwietnia 2010 r.).
50 W ogóle podró¿e stanowi³y jego pasjê. Por. przyp. 10, wykaz i tak niekompletny.
51 G.W. Strobel, Polenfreundevereine i Polenfreundschaft 18311834, Pieñ Skrzydlata,
1996, nr 2, s. 25.
52 J. Sobczak, Wincenty Pol ród³em inspiracji dla poznañskiej m³odzie¿y krajoznawczej, w:
Wincenty Pol prekursor (por. przyp. 19); idem, ¯ycie i twórczoæ Wincentego Pola jako ród³o
inspiracji dla poznañskiej m³odzie¿y, w: Fascynacje (por. przyp. 35); A. Pol, 20-lecie SKKT-PTTK im. Wincentego Pola, Gociniec 1984, nr 1; idem, 20-lecie SKKT-PTTK im. Wincentego
Pola i etnograficzno-folklorystyczne aspekty jego dzia³alnoci, Lud 1984, t. 68; idem, Jerzy
Sobczak. Vir meritus Poloniae, Pieñ Skrzydlata 2007, nr 37.
53 J. Sobczak, op. cit., przyp. 52, Pieñ Skrzydlata [1994], s. 5859.
54 G. W. Strobel, Adam Mickiewicz , s. 333 (por. przyp. 21).
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centego Pola w unikalnym szkolnym pisemku nawi¹zuj¹cym tytu³em Orli
Lot do tradycji krajoznawstwa (Pieñ o ziemi naszej) Pola i przybli¿enia
symbolu patrona.
Jeszcze przedtem wraz z grup¹ swych studentów, bêd¹c w Gdañsku,
kolebce Solidarnoci55, usi³owa³ w marcu 1985 r. ukazaæ im skromn¹ enklawê spo³eczn¹, czyli Izbê Pamiêci Wincentego Pola56, usytuowan¹ na Wyspie
Sobieszewskiej. Zawiadomione w porê tzw. czynniki oficjalne, niestety, do
realizacji tego zamiaru nie dopuci³y57. Dopiero w grudniu 1995 r. konsekwencja Strobla, a mo¿e i pretekstologia, zosta³y uwieñczone sukcesem, co
udokumentowano w ksiêdze wpisów (odwiedzin) Izby Pamiêci Wincentego
Pola w Gdañsku  Sobieszewie58. Byæ mo¿e do tych gdañskich peregrynacji
Strobla zechce dorzuciæ garæ wspomnieñ Czes³aw Skonka59, zw³aszcza ¿e
uczestniczy³ wraz z nim w sympozjum drezdeñskim, gdzie wyg³osi³ obszerny
referat po polsku, Polenfreundvereine i Polenfreundschaft 18311834, wydrukowany w Pieni Skrzydlatej60.
Budz¹ca podziw, chocia¿ ró¿nie interpretowana, by³a wola Strobla, by
pomóc naukowej placówce w Lublinie  Dworkowi Wincentego Pola61, gdzie
spotka³a go kolejna przykroæ. Dowiedziawszy siê o jego istnieniu, zapoznany
z jego katastrofalnym stanem technicznym z powodu chronicznego braku
funduszy inwestycyjnych, niemal z miejsca wszcz¹³ w 1992 r. realne starania,
przy pocz¹tkowej aprobacie decydentów. Wystarawszy siê o poparcie dwu
ministerstw RFN62, razem z kierownictwem Dworku z³o¿y³ kwestionariusz
55

G. W. Strobel, NSZZ Solidarnoæ (por. przyp. 46).
M. Pelczar, Izba Pamiêci Wincentego Pola w Gdañsku-Sobieszewie, Gdañsk 1978;
C. Skonka, Izba Pamiêci Wincentego Pola w Sobieszewie, Czasopismo Geograficzne 1978,
t. 49, z. 3; idem, Izba Pamiêci Wincentego Pola w Gdañsku-Sobieszewie (Kronika dziesiêciolecia
19741984), Gdañsk 1985; A. Pol, Izba Pamiêci Wincentego Pola, Lud 1979, t. 63; C. Skonka,
Rola Izby Pamiêci Wincentego Pola w Gdañsku-Sobieszewie, w: Wincenty Pol prekursor (por.
przyp. 19); M. Wieloch, A. Urbañczuk, Przedstawienie Izby Pamiêci Wincentego Pola w Gdañsku-Sobieszewie oraz inicjatyw zwi¹zanych z t¹ placówk¹, w: Wincenty Pol jako krajoznawca
i geograf (por. przyp. 19); M. Roguszczak, Izba Pamiêci Wincentego Pola w Gdañsku-Sobieszewie, w: Fascynacje (por. przyp. 35).
57 Informacja telefoniczna J. Sidorczak, C. Skonka (1985).
58 Ksiêga wpisów osób zwiedzaj¹cych Izbê Pamiêci Wincentego Pola w Sobieszewie, wpis
z 13 grudnia 1995 r.
59 C. Skonka, pisarz, publicysta, redaktor naczelny periodyku Pieñ Skrzydlata (C. Skonka, Kamieniec. ladami twórcy Mazurka D¹browskiego, Gdañsk Kamieniec, 2008, s. 129).
60 G. W. Strobel, Polenfreundvereine i Polenfreundschaft 18311834. Historia i kultura,
Pieñ Skrzydlata 1996, Gdañsk  Drezno, nr 2 (13), zaprezentowany na 150-lecie powstania
listopadowego w dziele Powstanie Listopadowe 18301831. Geneza  uwarunkowania  bilans
 porównania, red. J. Skowronek, M. ¯migrodzka, Wroc³aw 1983; referat zosta³ wyg³oszony
w Drenie w 1996 r. Por. przyp. 51.
61 List G. W. Strobla z 17 kwietnia 1992 r. do zarz¹du Dworku Wincentego Pola
w Lublinie.
62 Uda³o siê G. W. Stroblowi, jako cz³onkowi trzyosobowej delegacji rz¹du RFN za czasów
H. Kohla, uzyskaæ poparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa ds. Nauki
i Techniki dziêki przedstawieniu Wincentego Pola jako postaci szczególnie symbolicznej dla
stosunków polsko-niemieckich XIX w., z pochodzenia niemieckiej. Por. przyp. 61.
56
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wniosku do Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej63 na dotacjê 1 mld z³ na
remont obiektu i 0,5 mld z³ na przeprowadzenie naukowej konferencji polsko-niemieckiej pt. Wincenty Pol poeta i uczony. Z dziejów kontaktów polsko-niemieckich64. Strobel by³, jak siê wyrazi³, bardzo szczêliwy z tak pomylnego obrotu sprawy65. Wtedy to niespodziewanie odwdziêczono siê mu niwecz¹c owe szczêcie. Sprawa ta z pewnoci¹ warta jest dok³adniejszego
wyjanienia. Z³amano dyskrecjê prywatnej korespondencji66. Dziennikarka
lubelska zapyta³a Kim naprawdê by³ Wincenty Pol?, a wycinek prasowy67
przes³ano wracaj¹cemu z USA Stroblowi. Wci¹gniêty w tê aferê wystosowa³
Strobel s¹¿nisty list (niepotrzebnie, gdy¿ wystarczy³by krótki protest z za³¹cznikiem) do redaktora naczelnego lubelskiego dodatku do Gazety Wyborczej68. Nie tylko nie opublikowano go, lecz nie dosta³ nawet zdawkowej
odpowiedzi69. Co mog³o spowodowaæ odrzucenie pomocy Strobla? Niechêtnie widziano wtedy s¹siedzk¹ pomoc i ewentualnie skrupulatn¹ kontrolê
dysponowanych rodków. Mo¿e dotar³y odg³osy opolskiego sympozjum
w 1990 r., gdzie Strobel zbyt pochopnie sformu³owa³ niekoniecznie adekwatne przemylenia70. Nie zamieszczaj¹c listu Strobla, redaktor naczelny z³ama³
elementarn¹ zasadê demokracji71.
Zniechêcony i roz¿alony, a nawet zniewa¿ony, Strobel podczas kolejnych
wizyt w Lublinie (KUL, UMCS) starannie omija³ Dworek72.
Mimo to w pewien sposób, choæ inny, osi¹gn¹³ sukces w Lublinie.
1o  zaczê³o znów byæ g³oniej o niechodliwym, zapomnianym i niewygodnym Wincentym Polu. 2o  dworek wymusi³ swoje dalsze istnienie. 3o  co
63

Wniosek z³o¿ony 22 lipca 1992 r.
Por. przyp. 63, B. Fruga, Dworek to by³a pewna filozofia przestrzeni, sposób ¿ycia ,
Gazeta w Lublinie. Dodatek do Gazety Wyborczej z 24 sierpnia 1992 r.; tu m.in. uwaga, ¿e
profesor Strobel ofiarnie zaanga¿owa³ siê w sprawê zdobycia pomocy [ ] jest równie¿ inicjatorem zorganizowania konferencji .
65 List G. W. Strobla z 17 kwietnia 1992 r. (w zbiorach autora).
66 List otwarty G.W. Strobla z 29 lipca 1992 r. do redaktora naczelnego Dziennika Lubelskiego. Podobny atak przypuci³a na Dworek Gazeta Wyborcza 12 marca 2009 r., odparty
23 marca 2009.
67 M. Dobosiewicz, W ma³ym dworku. Kim naprawdê by³ Wincenty Pol? Wspania³ym poet¹
na pewno, Dziennik Lubelski. Magazyn 1992, nr 129 (571): do poety niemal zapomnianego
u nas [ ] ju¿ nieczytanego, przyznaj¹ siê te¿ chêtnie s¹siedzi i gotowi s¹ pomóc w ratowaniu
spucizny po rodaku (?). Byæ mo¿e dopiero teraz [ ] prze¿yje swój renesans.
68 Por. przyp. 67. Obszerny wywód G. W. Strobla wart opublikowania w istotnych (dla
stosunków niemiecko-polskich) wyj¹tkach, zapowiadaj¹cy bliskoæ rezygnacji z dalszych usi³owañ, co wkrótce nast¹pi³o.
69 List G. W. Strobla z 1993 r. dobrze zapowiadaj¹ce siê starania musia³y spe³zn¹æ na
niczym. Tak postêpowaæ nie wolno, szczególnie oczerniaæ dobr¹ wolê mecenatu.
70 G.W. Strobel, Die ethnischen Beziehungen unter besonderer Berücksichtigung des 20
Jahrhunderts (por. przyp. 49).
71 Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowano dyplomacjê s³oniowoporcelanow¹. Por. tak¿e pracê: Z. leszyñski, Cocie zrobili z Polsk¹, Warszawa 1923 (Z. leszyñski,
por. przyp. 5).
72 Por. przyp. 13.
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w tym jest  ¿e Niemcy byli gotowi przeznaczyæ 1,5 mld z³, by promowaæ
lekcewa¿onego cz³owieka XIX w., a nasi do najprostszego bilansu strat i korzyci byli niezdolni. 4o  pierwszy wyst¹pi³ z tak zatytu³owan¹ konferencj¹.
Rozczarowany Dworkiem, ale nie poet¹, Georg W. Strobel zwróci³ siê 21
stycznia 1996 r. do dawnego ziomka z £odzi, Karola Dedeciusa, z propozycj¹ napisania artyku³u o Polu na tle rodziny, czasu i twórczoci. Niestety, nie
otrzyma³ odpowiedzi, co uzna³ za afront godny oprotestowania73. Atoli nie
dziwi zachowanie Dedeciusa, podobne do doznanego przez autora niniejszego
tekstu74. Jednak i w tym przypadku Georg W. Strobel okaza³ siê czynnikiem
inspiruj¹cym dla recepcji Pola. Dedecius prawie nigdy nie wzmiankuj¹cy Pola,
umieci³ go jednak w swym zbiorze Die Dichter-Polens (1982)75.
Poza wy¿ej wymienionym i wymienionymi redaktorami naukowymi wydawnictw zbiorowych Strobel utrzymywa³ kontakty z: literaturoznawc¹ Henrykiem Markiewiczem, Stanis³awem Grodziskim (UJ), Ryszardem Benderem
(KUL), Andrzejem Piskozubem, W³adys³awem Zajewskim, Janem Kosimem
(IH PAN)76.
Region pó³nocno-wschodniej Polski (województwo warmiñsko-mazurskie
albo szerzej Prusy Wschodnie), którego zagadnieniom powiêcony jest od
przesz³o 50 lat kwartalnik naukowy Komunikaty Mazursko-Warmiñskie,
w jaki sposób jednoczy problem Wincentego Pola oraz autorów Georga
W. Strobla i Janusza Jasiñskiego77 . Jest to ojczyzna (ojcowizna), miejsce genezy wielu utworów poety, debiutu niemieckiego, teren internowania (1831/
/1832), misji humanitarno-wojskowych, nawi¹zania wielorakich kontaktów
osobistych oraz próby podjêcia studiów uniwersyteckich Pola (Albertyna)78.
Prusy Wschodnie s¹ dla Georga W. Strobla regionem generuj¹cym jego poszukiwania79 naukowe, szczególnie dotycz¹ce niemieckiego pochodzenia
Wincentemu Pola (po mieczu) i sta³ego w¹tku badañ, czyli stosunków niemiecko-polskich. Janusz Jasiñski w swoim dorobku naukowym powiêci³ sporo uwagi tak¿e Wincentowi Polowi, a jego epizod królewiecki opisa³ bardzo
dok³adnie80, a tak¿e zainicjowa³ i wspó³organizowa³ olsztyñskie obchody
73

Por. przyp. 13.
Pismo DPI-Darmstadt z 11 listopada 1993 r.
75 K. Dedecius, Die Dichter  Polens, Suhrkamp 1982; idem, Europejczyk z £odzi, WL
2009; Wspomnienia, Gleiwitzer Rundblick 1996, nr 5.
76 Wymienia G. W. Strobel ponadto profesora Marka Pietrasia, profesora Edwarda Olszowskiego z uczelni lubelskich (por. przyp. 62).
77 A. Pol. Addytament do has³a Wincenty Pol w S³owniku biograficznym Warmii, Mazur
i Powila XIXXX wieku T. Orackiego (Warszawa 1983), Komunikaty Mazursko-Warmiñskie
1987, nr 34.
78 A. Pol, Warmiñski rodowód Wincentego Pola, Pieñ Skrzydlata 1997, nr 1.
79 Por. przyp. 20, 24.
80 J. Jasiñski, Z pobytu Wincentego Pola w Prusach Wschodnich, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1969, nr 1; Nad Ba³tykiem, Prego³¹ i £yn¹. XVIXX wiek. Ksiêga pami¹tkowa
powiêcona Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasiñskiego. Redakcja
Z. Rondomañska, Olsztyn 2006. J. Jasiñski opublikowa³ na temat W. Pola 12 artyku³ów (por.
bibliografia prac, s. 2125) i zainspirowa³ powstanie niniejszego artyku³u.
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200-lecia urodzin poety (w ramach tych obchodów odby³a siê sesja naukowa
Ponad hafem wicher wyje i ods³oniêto g³az pami¹tkowy). Memorabilia olsztyñskiego jubileuszu znajduj¹ odzwierciedlenie w periodyku gdañskim Czes³awa Skonki Pieñ Skrzydlata81 oraz zosta³y upamiêtnione przez Gra¿ynê
Po³uszejko82.
Casus Georga W. Strobla zmusza do poruszenia znanego zjawiska przemilczania i pomijania, wiadomego lub nie, ulubionego przez cenzurê PRL
i wspó³czesn¹ poprawnoæ niekoniecznie polityczn¹. Jest to zabieg manipulacyjny i eliminuj¹cy z obiegu publicystycznego, co gorsza skuteczny i niesprawiedliwy. Pominiêto fundamentalnego monografistê niemieckiego Georga
W. Strobla w Nowym Korbucie, wydanym przez IBL PAN83. Brak go
w biogramie Wincentego Pola w Polskim s³owniku biograficznym84 i gdyby
nie wzmianka na s. 328, znik³aby informacja o monografii Strobla. Uwzglêdni³ go Tadeusz Oracki w 1983 r.85, a historyk Janusz Jasiñski w 1969 r.86,
przy czym Oracki opiera siê na dysertacji doktorskiej (1955), a Jasiñski na
publikacji z 1963 r. Autorzy polscy przyjêli pobyt Pola w Prusach Wschodnich
w miejscowoci Maulen ko³o Królewca, podczas gdy Strobel  w S³obitach87,
Strobel nie dotar³ jednak do istotnych informacji o immatrykulacji pocz¹tkuj¹cego poety na Uniwersytecie Królewieckim. Zapewne Georg W. Strobel
uwzglêdni³by badania Janusza Jasiñskiego w swym kolejnym opracowaniu
tematycznym. W ka¿dym razie po roku 1970 nie podj¹³ polemiki z Jasiñskim,
jak w przypadku Jana Brody88. Janusz Jasiñski pisze o Stroblu: doceniam
jego zaanga¿owanie na rzecz biografii Wincentego Pola. Generalnie Jasiñskiemu bardzo siê podoba³y badania niemieckiego historyka, a ¿e w kilku
szczegó³ach mielimy odrêbne zdania, to bynajmniej nie umniejsza mego
szacunku dla jego poszukiwañ naukowych, tym bardziej ¿e sylwetkê poety
popularyzowa³ w rodowiskach niemieckich89.
Jerzy Sobczak przywo³uje zaszczytnie Strobla w relacjach o swej placówce (1997, 2000)90, a ni¿ej podpisany wielokrotnie91, podobnie jak Czes³aw
81

Pieñ Skrzydlata 2007, nr 1, s. 71.
G. Po³uszejko (b³êdnie K. Prajzner), Kalendarium uroczystoci jubileuszowych z okazji
200-lecia urodzin i 135. rocznicy mierci Wincentego Pola zorganizowanych w Lublinie 2006
2007, w: Wincentego Pola bieszczadzkie cie¿ki, Lesko 2009.
83 IBL-PAN, Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut, t. 9. Romantyzm. Zespó³ pod
kierownictwem L. liwiñskiej, S. Stupkiewicza, Warszawa 1972. Brak G. W. Strobla w indeksie
przy Wincentym Polu. IBL organizowa³ sesje naukowe z udzia³em G. W. Strobla.
84 Por. przyp. 2.
85 T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku (do 1945
roku), Warszawa 1983, s. 258, lecz nie uwzglêdni³ go w S³owniku biograficznym Warmii, Prus
Ksi¹¿êcych i Ziemi Malborskiej od po³owy XV do koñca XVIII wieku, t. 2, L-Z, Olsztyn 1988, s. 87.
86 Por. przyp. 81.
87 G. W. Strobel, Adam Mickiewicz , s. 332; por. przyp. 4 i 21.
88 Por. przyp. 27.
89 List J. Jasiñskiego z 3 maja 2010 r.
90 Por. przyp. 52.
91 Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1987, nr 34, s. 473; 2001, nr 1, s. 67; Pieñ
Skrzydlata, 16, s. 1920; Pieñ Skrzydlata 37, s. 49; l¹sk w retrospektywie, op. cit., s. 7.
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Skonka (1996, 1997, 2006, 2007)92, uwa¿aj¹c go za wybitnego znawcê tematyki integracji spo³eczeñstw Unii Europejskiej. Wincenty Pol  to przyk³ad
integracji narodów Europy wi¹¿¹cych siê politycznie z Instytutem Adenauera93. Szkoda, ¿e Strobel znik³ z wydawnictw Dworkowych i fundamentalnych Listów z ziemi naszej94 oraz niektórych jubileuszowych, gdzie mo¿na
by³o zamieciæ choæ nik³¹ wzmiankê o nim, tym bardziej ¿e ujawni³ (1955)
kilka ma³o znanych listów.
Korzystnym dla nauki obu nacji by³oby przyswojenie przek³adów polskich dzie³95 dotycz¹cych stricte Wincentego Pola i spowodowanie wydania
ich przez Fundacjê Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej96. Podobnie by³oby cenne
odszukanie przygotowanego przez Strobla artyku³u o Wincentym Polu, oferowanego 21 stycznia 1996 r. Dedeciusowi do rocznika Deutsches Polen Institut w Darmstadt97.
Georg W. Strobel by³ pionierem i konsekwentnym kreatorem zwornikowego znaczenia postaci Wincentego Pola dla stosunków niemiecko-polskich
w drugiej po³owie XX w. Kojarz¹c twórczo wyniki swych prac i rezultaty
przemyleñ, upodmiotowi³ personalnie badane zjawisko historyczno-polityczne Polenfreundschaft osob¹ Wincentego Pola, jako symbolu symbiozy miêdzy obu narodami, czego nikt przed nim ani po nim nie omieli³ siê nawet
wysun¹æ. Niewielu badaczy staæ na tak jednoznacznie odwa¿n¹ tezê. Znajdziemy co prawda próby u Hermanna Buddeasiega, który próbowa³ nominowaæ Mickiewicza dla swego zas³u¿onego monachijskiego periodyku Mickiewicz  Blätter, u Karola Dedeciusa, dyrektora Deutsches PolenInstitutu
czy u Piotra Roguskiego w odniesieniu tylko do Polenlieder98 , lecz jedynie
Georg W. Strobel wykaza³ siê tu niezwyk³¹ oryginalnoci¹, opatruj¹c problem swym znakiem firmowym. Paradoksem jest, ¿e Piotr Roguski, badacz
Polenlieder okresu 18311834, nie wie o istnieniu Richarda Otto Spaziera
i Georga W. Strobla, jak to wynika z jego wykazu wa¿niejszych pozycji
bibliograficznych, choæ wymienia prace zbiorowe (1980, 1981, 1983), w których Strobel figuruje99.
Definiuj¹c sw¹ dyscyplinê naukow¹ omawianym has³em wywo³awczym, tj. osob¹ Pola, Strobel nie odniós³ go li tylko do stosunków niemiecko92 Pieñ Skrzydlata 1996, 13, nr 17, s. 1627; ibidem, 16, s. 14, 1920; ibidem, 36, s. 48;
ibidem, 37, s. 43; ibidem 2010, 44, s. 3638.
93 Wypowied C. Skonki.
94 Z. Sudolski, Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 18261872,
Warszawa 2004.
95 Por. przyp. 9, 20, 13.
96 Por. przyp. 64; Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit finansuje po¿yteczne
wydawnictwa s³u¿¹ce temu celowi.
97 Por. przyp. 13; np. recenzent F. Netz (l¹sk Nr. 179, s. 72) nie wie o G. W. Stroblu.
98 P. Roguski, Dzielny kosynier i piêkna Polka. Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej,
pod red. G. Musia³kowskiej-Pieprzyk, Katowice  Warszawa 2004; ten¿e opracowa³ w 1993 r.
trudno dostêpn¹ (niskonak³adow¹) publikacjê Poezja i czyn polityczny. Powstanie listopadowe
w poezji niemieckiej pierwszej po³owy XIX wieku.
99 P. Roguski, op. cit., s. 236; por. przyp. 39, 61.
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-polskich, czy do wspó³pracy, a nawet do wspó³¿ycia, lecz w³anie do symbiozy, któr¹ stawia siê na znacznie wy¿szym, idealnym poziomie100. Zagadnienie to sformu³owa³, ale nie rozwin¹³ go bli¿ej na pocz¹tku lat 80., mo¿e pod
wp³ywem Solidarnoci. Naukowa dzia³alnoæ publicystyczno-polityczna
Georga W. Strobla, wy³¹czaj¹c dydaktyczn¹, zamykaj¹ca siê w okresie 1955
2002, by³a w znacz¹cym stopniu pionierska, intensywna i ofiarna. Wczeniejsze przejcia wojenne nadw¹tli³y jego zdrowie. Podczas d³ugiej choroby opiekowali siê nim ¿ona i syn. Zgas³ 8 marca 2010 r.
Sk³adam podziêkowania za pomoc w zebraniu cz¹stkowych informacji do
powy¿szego artyku³u nastêpuj¹cym osobom: Januszowi Jasiñskiemu (Olsztyn), Janowi Jelonkowi (Chorzów), Katarzynie Kasperek (Lublin), Tadeuszowi
Losterowi (Gliwice), Juliuszowi Polowi (Katowice), Gra¿ynie Po³uszejko (Lublin), Jackowi Schmidtowi (Gliwice), Janowi Sidorczakowi (Gdañsk), Czes³awowi Skonce (Gdañsk), Danucie S³omiñskiej (Lublin), Jerzemu Sobczakowi
(Poznañ), Janinie Ewie Piaseckiej (Wroc³aw).

100 Subiektywnie nawi¹zuj¹c parafraz¹ epizodu ewangelicznego G. W. Strobel (by³ katolikiem) obra³ najlepsz¹ (bo bezinteresown¹) cz¹stkê swego duchowego istnienia dla recepcji
W. Pola. Oby pamiêæ po nim nie zosta³a zaprzepaszczona. A. Pol., Georg W. Strobel a W. Pol,
Pieñ Skrzydlata 44.
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Ostatni cesarz. O biografii Miko³aja II pióra Jana Sobczaka
W dzisiejszym rozwoju nauki niewiele pozosta³o pierwszoplanowych postaci, które w pimiennictwie naukowym nie doczeka³yby siê swojej biografii.
Dotyczy to nawet osób odgrywaj¹cych w wydarzeniach rolê drugoplanow¹
albo te¿ takich, których losy s¹ stosunkowo ma³o znane.
W pimiennictwie polskim jedn¹ z pomijanych biograficznie postaci by³
z pewnoci¹ ostatni cesarz Rosji, Miko³aj II Romanow (zasiadaj¹cy na tronie
w latach 18941917). Na rynku ksiêgarskim ukaza³a siê jednak w³anie
biografia ostatniego cara, pióra profesora Jana Sobczaka1.
Powodów braku systematycznego zainteresowania ostatnim cesarzem
Rosji by³o co najmniej kilka. Przede wszystkim Miko³aj II uchodzi³ powszechnie za w³adcê nieudolnego, czy te¿, pisz¹c dzisiejszym jêzykiem  bardzo
ma³o efektywnego. Zarzucali to niemal wszyscy: dla zwolenników reform
okazywa³ siê nie doæ liberalny, dla monarchistów nie doæ stanowczy. Wreszcie, nieudolnoæ, wstecznictwo i brutalnoæ zarzuca³a ostatniemu cesarzowi
konsekwentnie tzw. historiografia radziecka, kszta³tuj¹ca odbiór spo³eczny
tej postaci w jej ojczynie w okresie kilku ostatnich pokoleñ.
W sensie szerszym Miko³aja II zestawiano te¿ z jego imiennikiem, Miko³ajem I (panuj¹cym w latach 18251855). Obu cesarzy, jako bardzo zachowawczych i nieudolnych, przeciwstawiano w tym kontekcie aleksandryjskim
reformatorom wieku XIX, a w szczególnoci Aleksandrowi II2. W pewnej
mierze sytuacja uleg³a zmianie we wspó³czesnej Rosji, gdzie ostatni car jest
postrzegany znacznie bardziej pozytywnie. Po uznaniu za mêczennika,
w 2000 r. Miko³aj II zosta³ nawet og³oszony wiêtym Rosyjskiego Autokefalicznego Kocio³a Prawos³awnego.
Ksi¹¿ka Jana Sobczaka jako jedyna w literaturze polskiej w sposób systematyczny stara siê prostowaæ mity dotycz¹ce Miko³aja II. Jest te¿, jak ju¿
porednio stwierdzono, pierwsz¹ polsk¹ biografi¹ tego cesarza, a jedn¹
1 Jan Sobczak, Miko³aj II  ostatni car Rosji. Studium postaci i ewolucji w³adzy, Pu³tusk
 Warszawa 2009, s. 580.
2 Ostatnio tezê tak¹ przypomnia³ Edward Radziñski (Aleksander II. Ostatni wielki car,
wyd. polskie, Warszawa 2005).
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z nielicznych takich biografii w ogóle (na które oczywicie powo³uje siê autor)3.
Jan Sobczak pieczo³owicie zrekonstruowa³ dzieje i najwa¿niejsze momenty ¿ycia Miko³aja II. Odnotowa³ te¿, szerzej ni¿ w prezentowanej recenzji,
paletê negatywnego postrzegania postaci ostatniego cara. Nie do koñca mo¿na w tym przypadku zgodziæ siê jedynie z przekonaniem, ¿e historiografia
bardzo czêsto odnotowuje Miko³aja II jako jedynego krwawego sporód cesarzy (s. 12).
Ksi¹¿ka Jana Sobczaka dostarcza prawdopodobnie kompletnego materia³u biograficznego. Faktografia pracy jest zaiste bogata. Autor detalicznie
kreli dzieciñstwo cesarza, a tak¿e tzw. t³o epoki, w jakiej ¿y³. Czêæ biograficzna, podobnie jak ca³a ksi¹¿ka, napisana jest w sposób wnikliwy zarówno
dla ludzi nauki, jak te¿ dla czytelników, którzy z nauk¹ historii na co dzieñ
siê nie stykaj¹. Jest to chyba najtrudniejsze zadanie biografa: napisaæ ksi¹¿kê w sposób czytelny dla wszystkich i dla badaczy tematu. Ksi¹¿ka Jana
Sobczaka jest w³anie tak¹ ksi¹¿k¹
Bardzo ciekawe s¹ w ksi¹¿ce w³anie opisywane wydarzenia i ich t³o.
Pozwalaj¹ one, jak czêciowo by³a ju¿ mowa, zrekonstruowaæ nie tylko sam¹
postaæ, ale te¿ klimat spo³eczny i polityczny schy³ku carskiej Rosji, jej uwarunkowania zagraniczne, postrzeganie innych pañstw, i tak dalej. Przede
wszystkim jednak ksi¹¿ka analizuje charakter i osobowoæ ostatniego cesarza Rosji, a tak¿e reformy ustrojowe i spo³eczne czasów jego panowania.
Sk³adaj¹ca siê z dwudziestu dwóch rozdzia³ów praca Jana Sobczaka zosta³a podzielona przez autora na cztery czêci.
Pierwsz¹ i drug¹ czêæ ksi¹¿ki stanowi rekonstrukcja wydarzeñ i osobowoci psychologicznej Miko³aja II jako m³odego i dojrza³ego w³adcy (obie
czêci autor traktuje odrêbnie). Trzeci¹  zagadnienie reform politycznych
i spo³ecznych (w tym gospodarczych) czasów panowania ostatniego cesarza
Rosji. Czêæ czwarta prezentuje rekonstrukcjê wydarzeñ po abdykacji cesarza, w tym dzieje, jeli mo¿na to tak uj¹æ, jego doczesnych szcz¹tków (por.
s. 563). Ca³oæ materia³u sk³ada siê w³anie na studium postaci i ewolucji
w³adzy, jak ujêto to w podtytule ksi¹¿ki.
Co w pewnym sensie naturalne, niektóre fragmenty pracy mo¿na uznaæ
za nieco kontrowersyjne. Jest to bowiem spowodowane ju¿ sam¹ postaci¹,
bêd¹c¹ bohaterem ksi¹¿ki.
Kontrowersji nie mo¿e, naturalnie, budziæ przeprowadzona drobiazgowo
analiza wydarzeñ z ¿ycia monarchy. Do pewnych dyskusji, o co najprawdopobniej chodzi³o autorowi, mo¿e natomiast sk³aniaæ trzecia czêæ pracy, stanowi¹ca dociekania nad zagadnieniem osoby cesarza jako reformatora czy
3 Warto w tym miejscu zauwa¿yæ anglojêzyczne, nieco skrócone, wydanie recenzowanej
ksi¹¿ki: J. Sobczak, Nicholas II  the Last Emperor of All the Russias. The Study of Personage and the Evolution of Power, translated by Iwona Hetman-Pawlaczyk, Olsztyn 2010,
s. 329.
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jako satrapy, by u¿yæ formu³y pytania stawianego przez autora. Tez¹ ksi¹¿ki
jest przekonanie, ¿e mimo posiadania w³adzy absolutnej Miko³aj II w przeciwieñstwie do wielu swych poprzedników na tronie moskiewskim nie uznawa³
za stosowne nadu¿ywaæ jej po dyktatorsku, ale stara³ siê, jak umia³, przekuæ
tê posiadan¹ si³ê w pomna¿anie dobrobytu i wolnoci swych poddanych,
a przez to samo i wielkoci Rosji (s. 143144).
Mo¿na oczywicie zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e Miko³aj II nie by³ szczególnie krwawym satrap¹, w rosyjskim wczeniejszym tego s³owa znaczeniu
(materia³ów do porównañ jest w tym przypadku doprawdy wiele). Nie by³
jednak równie¿ reformatorem, np. na miarê Aleksandra II. Reformy pañstwa
przeprowadzano czêsto wbrew cesarzowi, który przy lada okazji podkrela³,
¿e nie jest ich szczególnym zwolennikiem. Nie jestem zatem w stanie zgodziæ
siê ze stwierdzeniem autora zawartym tak¿e w innej jego, wczeniej wydanej
monografii, ¿e jego bohater by³ z usposobienia libera³em4.
Mo¿na by nawet zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e w miarê swych mo¿liwoci
Miko³aj II stara³ siê realizowaæ tak ma³o reform ustrojowo-politycznych, jak
by³o to mo¿liwe. Widaæ to dobrze przy perypetiach zwi¹zanych z nadaniem
pierwszej tzw. konstytucji Rosji 3 (17) padziernika 1905 r. i redakcj¹ tzw.
Ustaw Zasadniczych z kwietnia 1906 r.5, a tak¿e przy póniejszym funkcjonowaniu quasi-parlamentu (ostatniego terminu u¿ywa równie¿ autor recenzowanej ksi¹¿ki).
Tak zwana pierwsza konstytucja Rosji6 zosta³a bowiem wymuszona na
cesarzu ostrymi zamieszkami w wielu czêciach pañstwa (monarcha stwierdza³ to w doæ p³aczliwym tonie w samym dokumencie), a regulamin Dumy
Pañstwowej z kwietnia 1906 r. potwierdza³ expressis verbis w ¿aden sposób
niekontrolowane prerogatywy imperatora. Dwie pierwsze kadencje Dumy
Pañstwowej zosta³y przez Miko³aja II rozwi¹zane. Za podpisanie tzw. apelu
wyborgskiego, protestuj¹cego przeciwko rozwi¹zaniu pierwszej kadencji Izby,
wielu deputowanych zosta³o uwiêzionych na przesz³o miesi¹c. Spowodowa³o
to utratê przez nich biernego prawa wyborczego (do Izby nie mogli zreszt¹
kandydowaæ równie¿ dlatego, ¿e wybory odby³y siê podczas ich pobytu
w wiêzieniu). Nadto, przed wyborami do Dumy Pañstwowej trzeciej kadencji
w 1907 r., opracowano ordynacjê wyborcz¹, która zdecydowan¹ przewagê
dawa³a monarchistom i bardzo radykalnym nacjonalistom (por. w tym wzglê4

2003.

Zob. J. Sobczak, Cesarz Miko³aj II. Libera³ z usposobienia, autokrata na tronie, Toruñ

5 Manifest cesarza z padziernika 1905 r. w niczym nie przypomina³ klasycznej konstytucji w europejsko-atlantyckim znaczeniu tego s³owa, a nazwa konstytucja, w jakiejkolwiek
formie, nie zosta³a w nim u¿yta ani razu. Manifest sk³ada³ siê z kilku akapitów, zapowiadaj¹cych przyznanie niewzruszonych swobód obywatelskich i zwo³anie pierwszej w dziejach pañstwa Dumy Pañstwowej o kompetencjach ustawodawczych. Wczeniej, w wydanym w sierpniu
tego samego roku bardzo podobnym manifecie, Duma Pañstwowa mia³a pe³niæ jedynie funkcje
doradcze. Por. A. Bosiacki, Wstêp, w: Konstytucja Rosji, Warszawa 2000.
6 Por. poprzedni przypis.
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dzie s. 376 i nast.). W istniej¹cym modelu ustrojowym o wszystkich podjêtych
rodkach imperator nie tylko wiedzia³, ale tak¿e musia³ je uprzednio aprobowaæ. wiadcz¹ o tym dawniejsze prace badaczy okresu, w tym m.in. ksi¹¿ki
Ludwika Bazylowa.
Implikacje tak stworzonego systemu opisa³ swego czasu znany historyk
i teoretyk prawa, Konstanty Grzybowski (19001970). Wprowadzenie ustawami konstytucyjnymi roku 19056 ograniczeñ carskiego absolutyzmu
 stwierdza³  by³o nieznaczne, fikcyjne i bezskuteczne. Car by³ najwy¿szym
prawodawc¹, ale normy przez niego wydawane mog³y mieæ charakter zarówno
konstytucyjnych jak ustawowych, jak i bardziej zindywidualizowanych bez
¿adnego i formalnego i terminologicznego rozgraniczenia, a wiêc bez ich hierarchicznego zró¿nicowania. Ale car móg³ zleciæ wydawanie norm wszelkiego
rodzaju innym organom, które mog³y wskutek tego zmieniaæ normy przez
niego wydawane. Nie istnia³a równie¿ ¿adna wi¹¿¹ca forma wydawania
norm oraz ich publikowania, mog³y byæ wydane w formie pisemnej lub ustnej, mog³y byæ publikowane lub tajne7. Taki system nie mia³ oczywicie
charakteru monarchii konstytucyjnej (por. s. 359); wykazywa³ natomiast
pewne cechy monarchii ograniczonej, choæ raczej wbrew intencjom projektodawców.
Zgodzi³bym siê jednak w tym kontekcie z przekonaniem autora, ¿e
ewolucja Cesarstwa Rosyjskiego za panowania Miko³aja II prze¿ywa³a dynamikê okresu przejciowego od monarchii nieograniczonej do parlamentarnokonstytucyjnej (s. 207), pod warunkiem, ¿e przyjmiemy, ¿e ta ostatnia do
abdykacji cesarza (a póniej zreszt¹ równie¿) nie nast¹pi³a. Mylê, ¿e autor
ksi¹¿ki podzieli³by taki punkt widzenia, pomimo ¿e pisze, i¿ odpowied na to
pytanie nie mo¿e byæ generalizowana (s. 242).
Za wyj¹tkowo istotn¹ konstatacjê trzeba uznaæ twierdzenie autora, ¿e
dziêki Miko³ajowi II, mniej wiêcej od pocz¹tku XX w., Rosja prze¿ywa³a
ogromn¹ modernizacjê gospodarki. Zjawisko takie przyjmuje siê bezdyskusyjnie (swego czasu przy ró¿nych okazjach polemik politycznych przyznawa³
to nawet Lenin). Jan Sobczak pisze, ¿e modernizacja gospodarki dokonywa³a
siê w bardzo znacznej mierze dziêki cesarzowi. W sytuacji centralizacji pañstwa bez jego zgody rzeczywicie mo¿na by³o dokonaæ znacznie mniej. Proste
to stwierdzenie uwiadamia zupe³nie inne postrzeganie ostatniego Imperatora Wszechrosji, ni¿ to siê potocznie przyjmuje. Uwiadomi³em to sobie dziêki
lekturze ksi¹¿ki Jana Sobczaka. Trzeba jednak poczyniæ zastrze¿enie, ¿e
modernizacja, a tak¿e projektowane reformy spo³eczne, nie oznacza³y jednak
w ¿adnej mierze chêci rezygnacji z absolutyzmu. Jaskrawym przyk³adem
takiego mylenia jest dzia³alnoæ premiera Piotra Sto³ypina, ostatniego wybitnego mê¿a stanu w zachodnioeuropejskim stylu w czasie panowania Miko³aja II, jak okreli³ kiedy tê postaæ Ludwik Bazylow.
7 K. Grzybowski, Stalinizm w socjalistycznym prawie konstytucyjnym, Pañstwo i Prawo 1957, R. 12, z. 6, s. 1060. Cytat przytoczony w: A. Bosiacki, op. cit.
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Postaæ Sto³ypina zajmuje w ksi¹¿ce odrêbny rozdzia³, podobnie jak osoba
Grigorija Rasputina. Obie osoby stanowi¹ oczywicie wzajemn¹ antynomiê.
Trudno zgodziæ siê z twierdzeniem, ¿e ju¿ mianowanie Sto³ypina na stanowisko ministra spraw wewnêtrznych wiadczy³o, ¿e cesarz chcia³ podj¹æ bardziej zdecydowane reformy ni¿ uczyniono to w manifecie padziernikowym,
choæ, jak stwierdzono, reformy takie mog³y mieæ charakter modernizacyjny,
z wy³¹czeniem reform ustrojowych, zmniejszaj¹cych system samow³adztwa.
Nie mogê te¿ zgodziæ siê z autorem, ¿e jedynie tez¹ Krótkiego kursu WKP (b)
jest twierdzenie o niesta³oci charakteru Miko³aja II. Niesta³oæ tak¹ widaæ
ju¿ choæby na przyk³adzie ewolucji wydania konstytucji 19051906 r., jak
by³a mowa wczeniej, a tak¿e poprzez wydarzenia zwi¹zane z upadkiem
monarchii. W tym jednak wzglêdzie racjê ma autor, ¿e, by zachowaæ w³adzê,
Miko³aj II nie korzysta³ zbytnio ze swych absolutystycznych uprawnieñ.
O braku wizji pañstwa ze strony Miko³aja II wiadczy te¿, w moim
przekonaniu, bezprecedensowy dziennik, który pisa³ cesarz od wczesnych lat
m³odzieñczych. Mo¿na oczywicie zgodziæ siê z autorem, ¿e jest to dokument
specyficzny, wiadcz¹cy najpierw o naiwnych, szczerych zwierzeniach m³odego cz³owieka, a nastêpnie bêd¹cy przede wszystkim lakonicznym opisem
codziennych zajêæ urzêduj¹cego cesarza. Jan Sobczak podkrela, ¿e choæ
dziennik nigdy nie zosta³ wydany w ca³oci, pozostaje koronnym argumentem prezentowania wy³¹cznie negatywnych cech monarchy, przyczyniaj¹c
siê w du¿ym stopniu do powstania czarnej legendy ostatniego cara. Autor
wskazuje, ¿e ostatnio zaczynaj¹ pojawiaæ siê znacznie ciekawsze inedita pióra Miko³aja II, w tym bardzo interesuj¹ce listy (s. 4041).
Lektura fragmentów dziennika uprawnia niew¹tpliwie do zgodnego
z autorem stwierdzenia, ¿e sztuka epistolografii by³a m³odemu cesarzowi
obca. Z opublikowanych fragmentów widaæ jednak, ¿e Miko³aj II nie tylko nie
mia³ ochoty podejmowaæ jakichkolwiek powa¿niejszych reform pañstwa, ¿e
wydaj¹c tzw. konstytucjê, w czasie tzw. rewolucji 1905 roku by³ ow³adniêty
strachem, spowodowanym nie tyle obaw¹ przed mog¹cym nast¹piæ upadkiem
monarchii, ile bardziej obawami przed utrat¹ w³asnego ¿ycia, wreszcie, ¿e
cesarz mia³ doprawdy s³aby charakter, tu¿ przed koñcem panowania pisz¹c
do ¿ony ¿enuj¹ce b³agania z prob¹ o nieokrelone psychiczne wsparcie.
Podobnie jak w innych momentach prze³omu, stwierdzenia, wiadcz¹ce
o braku wizji pañstwa i nieefektywnoci, widaæ szczególnie wyranie u schy³ku
panowania cesarza. W jednym z opracowañ, wydanych ostatnio w Rosji, przypomniano np. zapis z dziennika, poczyniony dos³ownie w przededniu rewolucji
lutowej 1917 r.: po herbacie poczyta³em, zanotowa³ Miko³aj II, i przyj¹³em
przed obiadem gen[era³a] Tregubowa [ ]. Wieczorem zagra³em w domino8. Jest
8 Pamiêtnik Miko³aja II , Pamiêtnik Miko³aja II od roku 1890 do 31 grudnia 1917, pod
red. L. Koz³owskiego, przedmowa S. Mielgunow, Warszawa 1924, s. 469 (w recenzowanej pracy
cytowane jest ostatnie wydanie polskie: Warszawa 1998). Fragment pamiêtnika cytuje ostatnio
E. P. Malyeva (Stanovlenie parlamentarizma v Rossii v naèale XX v., w: Predstavitelnaja vlast
v Rossii. Istoria i sovremennost, pod ogóln¹ red. L. K. Sliski, Moskwa 2004, s. 333).
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to ton reprezentatywny dla wszystkich opublikowanych fragmentów dziennika (jeszcze czêciej Miko³aj II pisa³ o b³ahych sprawach dnia codziennego).
W powo³anym przypadku napisany zosta³ przez dojrza³ego mê¿czyznê,
u schy³ku dzia³alnoci politycznej9.
Na koniec warto, byæ mo¿e, poczyniæ kilka uwag natury formalnej. Formu³a ksi¹¿ki sprawia, ¿e czêsto brak przypisów, tak¿e w odniesieniu do
cytatów przytoczonych w pracy. Jest to zrozumia³e, bior¹c pod uwagê charakter ksi¹¿ki i mo¿e nawet zabieg taki powoduje wiêksz¹ klarownoæ. Dla
badaczy tematu umieszczenie przypisów bibliograficznych by³oby jednak na
pewno interesuj¹ce. Ksi¹¿ka operuje bowiem zestawieniem najnowszej,
przede wszystkim oczywicie niepolskiej, literatury tematu. Analogicznie,
mo¿na by podaæ ród³a ilustracji. S¹ one równie¿ bardzo ciekawe.
Warto te¿ wspomnieæ o polskim kontekcie ksi¹¿ki. Nie jest on, warto
podkreliæ, przesadzony, ale zajmuje miejsce proporcjonalne. Ksi¹¿ka dotyczy
bowiem monarchy, który, jak pisze autor, w pewnym okresie swojego panowania w³ada³ obszarem, na którym mieszka³o 12 milionów Polaków.
Wszystkie poczynione uwagi wiadcz¹, w moim przekonaniu, o wartoci
ksi¹¿ki profesora Jana Sobczaka. Wbrew utartym pogl¹dom sk³ania ona niew¹tpliwie do zastanowienia siê nad kwesti¹, jakim cz³owiekiem by³ Miko³aj II
oraz jakie by³o jego panowanie. Jak chyba ka¿dy dociekliwy badacz, autor
ksi¹¿ki pisze, ¿e nie wie, czy ostatni cesarz Rosji by³ dobry czy z³y, m¹dry czy
g³upi. Przyznam, ¿e przed lektur¹ pracy Jana Sobczaka mia³em mniej takich
dylematów. Nabra³em ich natomiast wiêcej po lekturze ksi¹¿ki, któr¹ przeczyta³em z du¿¹ przyjemnoci¹. Najpewniej ³atwa i jednoznaczna odpowied
jest w tym przypadku w ogóle niemo¿liwa  podobnie jak w przypadku oceny
wielu innych postaci. Ksi¹¿ka stanowi bowiem niew¹tpliwie ciekawy materia³, sk³aniaj¹cy, jak stwierdzono, do refleksji. Jest te¿, na pewno, owocem
d³ugiej pracy badawczej. Dobrze siê sta³o, ¿e zosta³a udostêpniona polskim,
a w wydaniu anglojêzycznym  tak¿e zagranicznym czytelnikom.
Adam Bosiacki
(Warszawa)

9 Tak¿e inne, przywo³ane w recenzji przekazy, pisane by³y przez cz³owieka nominalnie
maj¹cego dowiadczenie w prowadzeniu kraju. Przyk³adowo, wspomniane wczeniej wydarzenia 1905 r., w których opisie Miko³aj II nie kry³ parali¿uj¹cego strachu, mia³y miejsce przesz³o
10 lat po objêciu tronu.
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W odpowiedzi Recenzentowi
Podejmowane przeze mnie w ostatnich kilku latach próby nowego spojrzenia na postaæ ostatniego rosyjskiego monarchy i rewizji starych, utrwalonych w historiografii ocen tej postaci i tego panowania spotyka³y siê na ogó³
z ¿yczliwym i pozytywnym przyjêciem wielu prominentnych reprezentantów
rodowiska historycznego, co znajdowa³o wyraz w ukazuj¹cych siê recenzjach. Dotyczy³o to jednak poszczególnych, konkretnych aspektów ostatniego
panowania lub cile okrelonych wycinków czasowych. W ostatnio wydanej
przeze mnie pe³nej biografii Miko³aja  od urodzenia do tragicznej mierci,
choæ i w du¿ym stopniu ujêtej popularnie, próby te znalaz³y swoj¹ kumulacjê.
Z du¿ym wiêc zaciekawieniem oczekiwa³em reakcji na tê ksi¹¿kê, spodziewaj¹c siê, ¿e mo¿e byæ ona dwojaka: akceptuj¹ca generalnie kierunek takiego
przewartociowania i reinterpretacji, nie bez oczywicie okrelonych zastrze¿eñ co do pewnych ocen czy ujêæ, albo negatywna, odrzucaj¹ca te nowatorskie spojrzenia i przywracaj¹ca dawne postrzeganie tego cesarza (cara) jako
w³adcy nieudolnego i w ogóle godnego po¿a³owania satrapy. Prof. dr hab.
Adam Bosiacki z UW zaprezentowa³ w swej opinii przy pewnych zastrze¿eniach i wielu znacz¹cych pochwa³ach pod moim adresem jako autora to
drugie podejcie, podnosz¹c  ku mojemu zadowoleniu  tak¿e kilka problemów merytorycznych, wymagaj¹cych dalszej dyskusji i badañ. Nie dziwi
mnie taka ocena, nie zajmuje siê On bowiem badawczo tym okresem
w dziejach Rosji, a jeli ju¿ podejmuje w swych bardzo cennych publikacjach
niektóre jego aspekty, to g³ównie od strony prawno-ustrojowej, zgodnie ze
swoj¹ specjalizacj¹ naukow¹. W ogólnym postrzeganiu postaci Miko³aja II
i jego rz¹dów prezentujemy z Autorem recenzji, jak widaæ, dwa diametralnie
odmienne podejcia, w obu wypadkach oparte wszak¿e na powa¿nych podstawach. Fakt, ¿e zechcia³ On zwróciæ uwagê na moj¹ ksi¹¿kê, przeczytaæ j¹
i poddaæ analizie niektóre jej fragmenty, bo przecie¿ niestety nie wszystkie,
pomijaj¹c choæby zajmuj¹ce du¿o miejsca rozwa¿ania na temat polityki zagranicznej i miejsca Rosji Miko³ajewskiej w ówczesnych stosunkach miêdzynarodowych, jest dla mnie wielce buduj¹cym zdarzeniem i jestem Mu niezmiernie wdziêczny. Autorów chêtnych do recenzowania ukazuj¹cych siê ksi¹¿ek jest
niewielu i, niestety, zanika ta wa¿na dziedzina pisarstwa historycznego, do
jakiej zaliczaj¹ siê recenzje. Recenzent  na ogó³ nie wynagradzany za swój
wysi³ek  to niestety bardzo rzadki dzi towar na rynku ksi¹¿kowym.
Znalaz³em, jak miem s¹dziæ, w osobie prof. Bosiackiego kompetentnego
i interesuj¹cego partnera do dalszych dyskusji nad odzwierciedlonym
w ksi¹¿ce koñcowym epilogiem Cesarstwa Rosyjskiego. Badañ nad t¹ problematyk¹, zwi¹zan¹ z szeroko pojêtym panowaniem Miko³aja II i jego epok¹,
nie zamierzam bowiem zaprzestaæ, a problemów wymagaj¹cych dalszych badañ i wnikliwych dyskusji jest wiele: jak dla przyk³adu w odniesieniu do
samego Miko³aja II relacja miêdzy tendencjami konserwatywnymi i reformatorskimi w polityce tego cesarza i jego najbli¿szego otoczenia (m.in. okrele-
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nie daty, przyczyn i zakresu pewnego zwrotu ku dawnemu samow³adztwu
w jego polityce po 1907 r.), prawdziwa geneza oraz zasadnoæ abdykacji i rola
spisku genera³ów i wielkich ksi¹¿¹t czy te¿ inspiracji brytyjskiej z jednej
strony i niemieckiej z drugiej, a z szerszej problematyki rola przyczyn subiektywnych i obiektywnych (gospodarczych i politycznych, tak¿e militarnych) rozk³adu jednego z najwiêkszych mocarstw europejskich itp.
Dyskutowaæ doprawdy jest o czym i mylê, ¿e znajdzie siê okazja w tych
ramach do bezporednich sporów tak¿e miêdzy nami z udzia³em innych historyków Rosji. Dlatego nie zamierzam polemizowaæ z kontrowersyjnymi dla
mnie ogólniejszymi stwierdzeniami Szanownego Recenzenta. Jednoczenie,
by nie powtarzaæ szerszych swych rozwa¿añ z samej ksi¹¿ki, ograniczê siê
tylko do sprostowania kilku wymagaj¹cych wyjanienia ewidentnych nieporozumieñ lub niecis³oci:
1. Przyjêty w mej ksi¹¿ce, a potraktowany przez Recenzenta krytycznie
brak wiêkszej liczby przypisów z powo³aniem siê na literaturê wyjaniam we
wstêpie faktem, i¿ wiele fragmentów tekstu by³o ju¿ wczeniej og³oszonych
drukiem ze szczegó³ow¹ dokumentacj¹ ród³ow¹ albo w tzw. olsztyñskiej
wersji biografii Miko³aja II, albo w postaci artyku³ów monograficznych
w czasopismach naukowych i ksiêgach pami¹tkowych, powiêconych jubileuszom zaprzyjanionych historyków, o czym w ka¿dym wypadku informujê
w przypisach do odpowiedniego fragmentu ksi¹¿ki.
2. Prof. Adam Bosiacki powo³uje siê na oceny i ustalenia prof. Ludwika
Bazylowa. By³ to historyk bezsprzecznie wybitny i sam w wielu tekstach dajê
wyraz swemu ogromnemu szacunkowi dla jego dorobku, by³em z nim zreszt¹
w ostatnich latach jego ¿ycia zaprzyjaniony, mia³em te¿ zaszczyt wspó³pracowaæ z nim autorsko w jednym z wa¿nych przedsiêwziêæ edycyjnych. ¯y³ on
jednak i pisa³ w innej ni¿ nasza epoce, tote¿ nie móg³ zbyt daleko odbiegaæ
w swym pisarstwie od uznawanych wówczas za jedynie s³uszne ocen i pogl¹dów historiografii radzieckiej.
3. Nawi¹zuj¹c do nagminnego w literaturze historycznej nadawania Miko³ajowi II miana krwawego (przekszta³ca³o siê ono w swoisty przydomek),
wyra¿am na s. 12 swej ksi¹¿ki zdziwienie, i¿ nie dotyczy³o to zas³uguj¹cych
rzeczywicie na takie miano carów  Piotra I, Iwana IV Gronego czy  z innej epoki  Lenina i Stalina, a tylko jego jedynego. Od tej konstatacji do
sugerowanego mi stwierdzenia, ¿e obwiniam historiografiê o traktowanie
Miko³aja II jako jedynego krwawego sporód cesarzy jest daleka droga!
4. Nigdzie nie stwierdzi³em, ¿e sztuka epistolografii by³a Miko³ajowi II
obca, jak sugeruje mi Recenzent. Wrêcz na odwrót, przy ka¿dej okazji podkrelam, ¿e nieznane szerszemu ogó³owi i nigdzie nie opublikowane w ca³oci
jego listy s¹ znacznie ciekawszym i bardziej wartociowym ród³em ni¿ powszechnie cytowany, maj¹cy specyficzny charakter jego Dziennik (zob. s. 3941).
Jan Sobczak
(Olsztyn)
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Roman Jurkowski, Sukcesy i pora¿ki. Ziemiañstwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Pañstwa w latach 19061913, Wyd.
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, ss. 550.
Autor wydanej staraniem olsztyñskiego UWM ksi¹¿ki1, dr hab. Roman
Jurkowski, jest postaci¹ zauwa¿aln¹ i cenion¹ w rodowisku historycznym
Olsztyna, Gdañska i innych orodków akademickich, a tak¿e wród historyków uczelni litewskich, bia³oruskich oraz ukraiñskich. Absolwent Uniwersytetu Gdañskiego, w 1999 r. obroni³ tam pracê doktorsk¹ nt. Ziemiañstwo
polskie z Kresów Pó³nocno-Wschodnich w okresie popowstaniowym (do 1904 r.).
Dzia³alnoæ spo³eczno-gospodarcza, napisan¹ pod kierunkiem prof. dra hab.
Romana Wapiñskiego. Po modyfikacji i rozszerzeniu treci oraz podstawy
ród³owej  dwa lata póniej  og³osi³ j¹ drukiem pod niewiele tylko zmienionym tytu³em2. Nawi¹za³ w okresie doktoratu kontakt z wybitnym polskim
historykiem, jakim by³ prof. R. Wapiñski, i pozosta³ mu wierny a¿ do jego
mierci w 2008 r. Wtedy te¿ sprecyzowa³ siê na d³u¿szy czas g³ówny kierunek
zainteresowañ badawczych R. Jurkowskiego  dzieje ziemiañstwa polskiego
z ziem litewsko-bia³oruskich w epoce popowstaniowej, z naciskiem na dzia³alnoæ gospodarcz¹, g³ównie w towarzystwach rolniczych. Tematowi temu
jeszcze w okresie przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora powiêci³
9 artyku³ów, opublikowanych w znanych polskich czasopismach naukowych,
z których najbardziej znacz¹cy jest wielow¹tkowy artyku³ biograficzny na
temat ks. bpa wileñskiego barona Edwarda Roppa, opublikowany w 1990 r.
w bia³ostocko-drohiczyñsko-³om¿yñskich Studiach Teologicznych. Wszystkie
te artyku³y by³y bogato udokumentowane ród³owo. Badania naukowe ³¹czy³
wtedy jeszcze z wykonywaniem zawodu wychowawcy internatu i nauczyciela
historii w Lubawie.
Dopiero w padzierniku 2001 r., czyli bezporednio po ukazaniu siê
pierwszej ksi¹¿ki naukowej, dr Jurkowski zosta³ zatrudniony w charakterze
adiunkta w Instytucie Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie  w Katedrze Historii Europy
Wschodniej. Etat uniwersytecki u³atwi³ i wspomóg³ jego wysi³ki badawcze.
Pojawi³y siê liczne referaty na konferencjach naukowych i kwerendy zagraniczne w Moskwie, Petersburgu i Miñsku. Da³o siê wtedy zauwa¿yæ zainteresowanie rozwojem i kszta³towaniem siê myli politycznej polskich rodowisk
ziemiañskich z Ziem Zabranych w latach poprzedzaj¹cych I wojnê wiatow¹.
Interesowa³y go równie¿ kwestie ¿ycia naukowo-kulturalnego i spo³ecznego
Polaków ze wschodnich obszarów dawnej RP, ba, nawet humoru w wileñskich jednodniówkach i czasopismach satyrycznych. Efekty tych zaintereso1 R. Jurkowski, Sukcesy i pora¿ki. Ziemiañstwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do
Dumy Pañstwowej i Rady Pañstwa, 19061913, (Olsztyn 2009, ss. 550.
2 Idem, Ziemiañstwo polskie z Kresów Pó³nocno-Wschodnich w okresie popowstaniowym
(do 1904 r.). Dzia³alnoæ spo³eczno-gospodarcza, Warszawa 2001, ss. 604.
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wañ s¹ wartociowe poznawczo, zawsze rzetelnie udokumentowane, bogate
co do form  artyku³y i przyczynki w czasopismach i pracach zbiorowych,
publikacja róde³, recenzje (tych wzglêdnie niedu¿o) i kilka informacji naukowych, a przede wszystkim liczne referaty i wyst¹pienia dyskusyjne na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
We wszystkich rodzajach aktywnoci naukowej, w publikacjach i dyskusjach konferencyjnych, ujawniaj¹ siê najwa¿niejsze cechy osobowoci dra
R. Jurkowskiego jako naukowca  du¿a dociekliwoæ i zrêcznoæ polemiczna,
precyzja szczegó³u, co jest dobr¹ cech¹ badacza, aczkolwiek nie powinno
prowadziæ do bagatelizowania zagadnieñ szerszej natury  ustrojowych
i prawno-politycznych, aktywnoæ i wielka  s¹dz¹c po dorobku  pracowitoæ, doskona³a znajomoæ wchodz¹cych w orbitê jego zainteresowañ róde³
i literatury przedmiotu, erudycja, umiejêtnoæ koncentracji wysi³ków. Zakres
podejmowanej problematyki to dowód dojrza³oci i samodzielnoci naukowej
autora oraz umiejêtnoci formu³owania syntezy w zakresie badanych obszarów wiedzy, st¹d móg³ sobie pozwoliæ na nadanie swej rozprawie habilitacyjnej, bo taki charakter ma recenzowana ksi¹¿ka, postaci szczegó³owej i dotycz¹cej niewielkiego okresu czasowego monografii, choæ od tego typu prac
kwalifikacyjnych wymaga siê szerszej  tak¿e pod wzglêdem czasowym
 tematyki i wyraniejszej syntezy problemowej.
Oceniana przeze mnie obecnie i najbardziej licz¹ca siê w jego dorobku
 druga ju¿ ksi¹¿ka na temat czterech kolejnych wyborów do Dumy i Rady
Pañstwa w Cesarstwie Rosyjskim  liczy siedem rozdzia³ów, z których tylko
dwa maj¹ podzia³ wewnêtrzny, niezbyt zreszt¹, gdy chodzi o podrozdzia³y I-1
i I-2 w samej treci precyzyjny i tematycznie przestrzegany. Autor przedstawia kolejno ordynacje wyborcze do Rady Pañstwowej i porównuje przepisy
wyborcze do I i II oraz mocno zmienione do III i IV Dumy Pañstwowej.
G³ównym w¹tkiem ksi¹¿ki jest drobiazgowy opis samych wyborów i przygotowañ do nich w dziewiêciu zachodnich guberniach Cesarstwa, wchodz¹cych
do genera³-gubernatorstwa wileñskiego i kijowskiego. Przedstawia aktywnoæ ziemian polskich z tych guberni, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na zró¿nicowanie i skalê wp³ywów ziemian na wyborców spoza w³asnego rodowiska.
Stara siê ustaliæ czynniki ograniczaj¹ce tê aktywnoæ, z których najwa¿niejsza by³a dzia³alnoæ w³adz ka¿dego szczebla, wspomagaj¹ca organizacje nacjonalistyczne i kler prawos³awny w ich usi³owaniach, maj¹cych doprowadziæ
do marginalizacji polskich ziemian w kolejnych wyborach. Najciekawszym
jest bez w¹tpienia ostatni, VII rozdzia³  Portret zbiorowy pos³ów i w nieco
ju¿ mniejszym stopniu rozdzia³y V i VI na temat wyborów do Rady Pañstwowej, ciekawsze w lekturze ni¿ wczeniejsze rozdzia³y.
Narracja autorska dotyczy nie tylko tytu³owej tematyki wyborów, ale
wnosi wiele cennego materia³u do rekonstrukcji procesu formowania siê programów i orientacji politycznych polskiego ziemiañstwa kresowego oraz wielu rodowisk rosyjskich, ¿ydowskich, bia³oruskich i ukraiñskich mieszkaj¹-

Polemiki, recenzje i omówienia

367

cych na zachodzie Cesarstwa Rosyjskiego. To czêæ szerszego tematu  ¿ycia
politycznego na obrze¿ach narodowociowych Cesarstwa Rosyjskiego. Ksi¹¿ka R. Jurkowskiego obrazuje i konkretyzuje rosyjski nacjonalizm, co warto
podnieæ jako zas³ugê choæby dlatego, ¿e ca³ymi latami zajmowalimy siê
w Polsce bardziej nacjonalizmem polskim ni¿ rosyjskim. Jaskrawie i celnie
charakteryzuje ów nacjonalizm u¿yty przez autora cytat z wydanej w czasie
kampanii wyborczej broszury P. Kowalewskiego: Polacy, jak i inne narody
Rosji wtedy tylko mog¹ liczyæ na równouprawnienie w Rosji, jeli przyk³adami wyka¿¹, ¿e najpierw s¹ Rosjanami, a potem Polakami (s. 350)3. Ksi¹¿ka
wnosi wiele cennego i nowego materia³u do problemu tzw. polsko-rosyjskiego
pojednania, a tak¿e do biografii wielu polityków polskich i rosyjskich (Piotra
Sto³ypina, Siergieja Krzy¿anowskiego itp.), a nawet samego Miko³aja II, który wprawdzie niezmiennie nazywany jest przez autora carem, nigdy cesarzem, co nie jest b³êdem, bo sam lubi³ siê tak nazywaæ, ale formalnie od
czasów Piotra I przys³ugiwa³ mu w oficjalnej tytulaturze tytu³ cesarza. Bardzo bogata jest personifikacja tej narracji historycznej. Dotyczy to nie tylko
opisu ogólnego roli wielu wystêpuj¹cych w tekcie postaci, ale tak¿e niektórych wymownych epizodów, z których majstersztykiem wprost jest ujêcie
dyskusji w Radzie Pañstwowej nad projektem Dymitra Pichny (s. 362 i dalsze), podobnie sprawy bpa wileñskiego barona Edwarda Roppa. Nie stroni
Roman Jurkowski od polemiki z autorytetami naukowymi, jak Ludwik Bazylow czy Pawe³ Piotr Wieczorkiewicz.
Godne szerszego rozwiniêcia, a nawet podjêcia badañ szczegó³owych, jest
dostrze¿one przez autora zjawisko przeceniania przez biurokracjê rosyjsk¹
i to wysokiego szczebla (gubernatorów i genera³-gubernatorów) polskiego zagro¿enia dla integralnoci pañstwa rosyjskiego w latach 19061914 (s. 328).
Cenny jest zawarty w dziele pewien rzut wiat³a na stosunki polsko-¿ydowskie, nie zawsze konfliktowe, co stara siê usilnie nam imputowaæ nie¿yczliwa
Polsce czêæ historiografii zagranicznej. Przemiennie wystêpuj¹ w nich elementy wspó³pracy i porozumienia oraz rywalizacji. Bardziej z³o¿ony w tym
opisie jest obraz relacji polsko-litewskich, a nawet polsko-rosyjskich. Uderzaj¹ce, ¿e w toku kampanii wyborczej w latach 19121914 nie podnoszono
zagadnieñ polityki zagranicznej Rosji, a by³y to lata bezporednio poprzedzaj¹ce wybuch I wojny wiatowej. W wietle przytoczonej argumentacji
wypada zgodziæ siê z wnioskiem, podwa¿aj¹cym czarny na ogó³ w naszej
literaturze historycznej obraz Rosji z czasów carskich, i¿ zamo¿ne polskie
ziemiañstwo na Ziemiach Zabranych w pierwszych latach XX wieku ca³kiem
dobrze ¿y³o sobie w carskiej Rosji, a postulat zrównania w prawach z rosyjsk¹ szlacht¹ doskonale pozwala³ ukryæ brak g³êbszych aspiracji politycznych
(s. 507).
3 Zob. P. Kowalewskij, Russkij nacjonalizm i nacjonalnoje wospitanije, S.-Peterburg 1912,
s. 148149.
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Narracja jest ¿ywa i barwna, mimo oporu materii. Zwracaj¹ uwagê niektóre obrazowe okrelenia autora, zw³aszcza przy charakterystykach postaw
ludzkich, zachowañ ch³opów, usypiaj¹cych np. z upijania siê po spotkaniach
w prawos³awnych parafiach na korytarzach jeszcze przed dojciem do urn
wyborczych, zapadaj¹ w pamiêæ okrelenia zaczerpniête z przytaczanych
wspomnieñ, np. z Szulkina: polscy ziemianie patrzyli na poredników w³ociañskich z pogard¹ i z wysoka, rosyjscy bez pogardy, ale tak¿e z góry (s.
199). Autor dostrzega ci¹¿¹ce na spo³eczeñstwie rosyjskim resztki krusz¹cych
siê ju¿ stosunków stanowych. Oryginalne jest okrelenie tej sytuacji: wiat
chamski i pañski sta³y naprzeciwko siebie bez szans na porozumienie (s. 133).
Wiele ciekawostek zawieraj¹ przypisy, których razem jest, jak podliczy³em,
ponad 1842; spe³niaj¹ nie tylko wymogi formalne warsztatu historyka, ale s¹
najczêciej cennym uzupe³nieniem tekstu. Zwraca uwagê poprawna transkrypcja terminów i tytu³ów ksi¹¿ek rosyjskich poza transkrypcj¹ nazwy stolicy pañstwa  Sankt-Petersburga. Wzorowa jest adiustacja przedstawionego
tekstu i korekta samej ksi¹¿ki, w której raczej nie zauwa¿a siê literówek.
Bardzo konkretny jest we Wstêpie opis bazy archiwalnej, ujêtej w szerokim zakresie, i to nie tylko polskiej i rosyjskiej, ale tak¿e litewskiej, ukraiñskiej i bia³oruskiej. Szkoda, ¿e nie wzbogaconej o cenne dla tego tematu
kolekcje amerykañskie i francuskie. Jeli chodzi o archiwa z obszaru
b. ZSRR, to autor siêgn¹³ tak¿e po archiwa terenowe, obwodowe, wprawdzie
w tym wypadku tylko sto³eczne. Trafnie podkrela Roman Jurkowski korzystn¹ dla historyka rygorystyczn¹ sprawozdawczoæ rosyjskiego (mo¿na
dodaæ: podobnie jak i pruskiego) aparatu biurokratycznego. W przypadku
rosyjskiej czêci wykorzystanej bazy ród³owej cenne by³oby dodanie jeszcze
zbiorów dzia³u rêkopisów, tak¿e epistolariów, z Rosyjskiej Biblioteki Pañstwowej (RGB), dawnej popularnej Leninki. Warto siêgn¹æ po przechowywany w Bia³ymstoku, zupe³nie niewykorzystany dziennik Jana Obsta. Du¿o
tu róde³ prasowych i dok³adnie zbadanych zbiorów bibliotecznych. Bibliografia literatury jest obszerna, ale mimo to pozbawiona zbêdnego zdobnictwa
 praktykowanego niekiedy w³¹czania dzie³ w istocie niewykorzystywanych.
Publikacje w³asne autora zajmuj¹ powa¿n¹ czêæ tej bibliografii, co nale¿y
z uznaniem zaznaczyæ.
Nie nasuwa zastrze¿eñ glówny w¹tek pracy  sam wnikliwy opis czynnoci wyborczych. Nie ma jednak rzeczy doskona³ych Moje krytyczne odczucia wzbudza zakoñczenie Wstêpu (s. 21), przecz¹ce dobrym zwyczajom akademickim i ma³o eleganckie, mówi¹c wprost, wobec olsztyñskiego rodowiska
historycznego i zw³aszcza Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
z jego ówczesn¹ Katedr¹ Historii Europy Wschodniej i Wydzia³u Humanistycznego UWM, którego dr R. Jurkowski od 2001 r. by³ i jest nadal pracownikiem. Jakkolwiekby siê autor nie odcina³ w tym zakoñczeniu od swego
rodzimego rodowiska, to wszystkie bezsporne walory jego pracy bêd¹ przez
potomnych i tak zaliczane do dorobku nie gdañskiego, a w³anie tego olsztyñskiego rodowiska. Ono przecie¿ wspiera³o tak¿e od strony finansowej,
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by ju¿ pomin¹æ inne bardziej merytoryczne formy pomocy, wyjazdy naukowe,
niezbêdne do napisania tej rozprawy habilitacyjnej, tak¿e jej opublikowanie.
Uwaga powy¿sza nie stanowi zarzutu naukowego wobec tej bardzo dobrze
ocenianej przeze mnie ksi¹¿ki. To wy³¹cznie wzbudzaj¹ca zadumê refleksja
nad charakterem autora jako cz³owieka. A podpieranie siê autorytetem gdañskiego uczonego by³o doprawdy zbêdne.
Praca nasuwa te¿ pewne rzeczywiste uwagi krytyczne naukowego charakteru. Nad drobnymi usterkami stylistycznymi i konstrukcyjnymi nie bêdê
siê zatrzymywa³. Pomijam te¿ swoje sygnalizowane wczeniej autorowi zastrze¿enia do u¿ywanego przezeñ konsekwentnie terminu Rada Pañstwa
zamiast bardziej, moim zdaniem, w³aciwego okrelenia Rada lub Izba Pañstwowa, co jest w³aciwym przet³umaczeniem rosyjskiego przymiotnika Gosudarstwiennaja, a zatem tak samo jak i nazwa Dumy Pañstwowej, a nie
Pañstwa. Spór na ten temat toczy siê miêdzy mn¹ a autorem od d³u¿szego
czasu i wymaga obszerniejszego dyskursu naukowego. Mam równie¿ zastrze¿enia powa¿niejszego charakteru:
1. Nie wyjaniono najpierw norm prawnych  rozró¿nienia miêdzy
manifestem najwy¿szym a edyktem carskim, ustaw¹, zarz¹dzeniem, cyrkularzem, przepisem, ukazem, prawid³ami. Nazwy tych akt prawnych autor czerpie niekiedy z ówczesnej prasy polskiej bez sprawdzenia, na ile dok³adnie
okrela³y one ich treæ. Nie wyjaniono pojêæ niektórych instytucji urzêdowych czy administracyjnych, np. isprawnika powiatowego (s. 26), ba, nie
wprowadzono opisów struktury wa¿nych dla tematu urzêdów centralnych
i ich praw, co w szczególnoci dotyczy Senatu Rz¹dz¹cego. Rodzi to niejasnoci przy lekturze tekstu. Nie znajdujemy bli¿szego wyjanienia wystêpuj¹cych w nim ró¿nych rodzajów w³asnoci ziemskiej (s. 66 i in.) czy kategorii
ch³opów, których to kategorii w Rosji by³o niema³o. Pozostaje te¿ niejasne, kto
decydowa³ o sprawach wyborczych i zwi¹zanych z tym procedurach, co regulowa³o MSW, a co genera³-gubernatorzy i gubernatorzy, jakie by³y uprawnienia poszczególnych ogniw rozbudowanego aparatu urzêdniczego Rosji? Nie
wyjaniono ró¿nicy miêdzy wystêpuj¹c¹ w tekcie szlacht¹ ziemiañsk¹, potem nazywan¹ te¿ dziedziczn¹, a osobist¹. Niezbyt jasne, co przedstawiali
sob¹ ci ch³opi, enigmatycznie oznaczani pojêciem u¿ywanym wobec wielkich
mas ludzkich, kto ich organizowa³, kto gra³ w tym rodowisku pierwsze
skrzypce? Jest to tym wa¿niejsze, ¿e w Rosji raczej nie mielimy do czynienia
z klasycznymi dla Europy Wschodniej i rodkowej partiami ch³opskimi!
2. W opisie stanu badañ trudno siê zgodziæ z zakwalifikowaniem cennych przyczynków monograficznych Miros³awa Wierzchowskiego (z 1966 r.)
i Zygmunta £ukawskiego (z 1967 r.), którzy jako pierwsi w powojennej historiografii polskiej podjêli w swych badaniach problematykê polsko-dumsk¹, do
przestarza³ych ju¿, zw³aszcza metodologicznie ksi¹¿ek (s. 15). Autorzy, obaj
przedwczenie zmarli  pierwszy adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego, drugi profesor z Uniwersytetu Jagielloñskiego  nale¿eli do krêgu najbardziej
rzetelnych badaczy i osobicie dalecy byli w swych publikacjach od ideolo-
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gicznych ci¹gotek, w³aciwych minionej epoce. Razi taki apodyktycznie nihilistyczny stosunek do literatury z przesz³oci, daj¹cy siê zauwa¿yæ równie¿
w innych miejscach przegl¹du literatury. Autorowi odradza³bym uleganie
modnej znów w niektórych rodowiskach tendencji do nadmiernej polityzacji
i ideologizacji swych badañ, tym bardziej ¿e  o ile wiem  nie zamierza
habilitacj¹ sw¹ rozpoczynaæ kampanii wyborczej do sejmu czy innych zgromadzeñ przedstawicielskich i to w agresywny sposób. W tej ocenie starej
(sprzed transformacji ustrojowej) literatury historycznej i quasi-historycznej
nale¿a³o po prostu precyzyjnie odró¿niæ prace naukowe od propagandowych.
Te pierwsze zreszt¹ w Polsce, nawet w tzw. najczarniejszych czasach, wyró¿nia³y siê w ca³ej naszej strefie sw¹ porz¹dnoci¹ naukow¹. Notabene zadziwia przy takim podejciu autora do przestarza³ej literatury kilkakrotne bezkrytyczne zapo¿yczanie z niej wprost w³anie metodologicznie rzeczywicie
przestarza³ych pojêæ, jak np. nic niemówi¹cego, a wczeniej nadu¿ywanego
okrelenia carat (s. 23, 134, 225 i in.)
3. Czas opisywany w pracy jest dla dziejów Rosji znamiennym okresem
wielkich zmian ustrojowych i transformacji charakteru monarchii carskiej. Niestety nie znajduje to potwierdzenia w rozwa¿aniach szczegó³owych
autora. Brak choæby krótkiego usytuowania w jakim miejscu opisu znaczenia tej wa¿nej innowacji ustrojowej, jakim by³o powo³anie Dumy i przekszta³cenie Rady Pañstwowej w izbê wy¿sz¹ kreowanego parlamentu. Wydaje siê
nawet, ¿e postrzeganie tego znaczenia nie jest dla samego autora jasne.
Z jednej strony wskazuje on na takie nowinki ustrojowe, jak szersze ni¿
kiedykolwiek wczeniej dopuszczenie w³ocian do innych ni¿ ch³opska kurii
wyborczych (s. 27), ale z drugiej nie zauwa¿a, i¿ stanowi³o to odejcie od
utrzymanego w Rosji a¿ do 1917 r. ustroju stanowego. W Rosji d³u¿ej ni¿
w innych krajach europejskich obowi¹zywa³ podzia³ cywilno-prawny na stany, z których ka¿dy korzysta³ z innych praw, a sporód owych stanów na
najni¿szym stopniu piramidy spo³ecznej sytuowali siê ch³opi. Ale i pod tym
wzglêdem w okresie prze³omu wieków XIX i XX sytuacja zmieni³a siê znacznie, trudno daæ jasn¹ odpowied na pytanie, czy ch³opstwo rosyjskie by³o
nadal stanem, czy te¿ ju¿ klas¹ spo³eczn¹?
Ocena ustroju Rosji po przyjêciu nowej redakcji Ustaw zasadniczych
Cesarstwa jest pe³na sprzecznoci. Z jednej strony autor pisze wielokrotnie
o unowoczenianiu siê Rosji, o modernizacji (s. 502) tego zacianka Europy
(s. 499), przyznaje, ¿e wiele siê zmienia³o (s. 509), pisze o uczeniu siê przez
spo³eczeñstwo ca³kowicie nowych zachowañ spo³eczno-gospodarczych (s. 77,
85 i in.), dostrzega szybko tworz¹ce siê w samodzier¿awnej Rosji legalne ¿ycie
polityczne, uznaje pozytywne znaczenie wyborów dla ziemian polskich
(s. 511, 513), zauwa¿a takie zjawiska, jak wykszta³canie siê elit rodowiskowych, scalanie siê ich na poziomie miêdzygubernialnym, wzrost wiadomoci
politycznej i narodowej, co kilka lat wczeniej by³o nie do wyobra¿enia (s. 77),
ale z drugiej strony Rosja pozostaje jednak dla niego nadal monarchi¹ stanow¹ i samodzier¿awn¹ w³anie (mo¿e lepiej by³oby po polsku samow³adn¹), co
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jest prawd¹ w sensie przyzwyczajeñ aparatu w³adzy i biurokracji, ale tylko
czêciow¹. Zachowywa³y siê rzeczywicie w silnej formie elementy dawnego
samow³adztwa i to nawet nie w postaci prawnych prerogatyw w³adzy carskiej, ile bardziej w praktyce politycznej urzêdników i mentalnoci wiêkszoci narodu, pozostaj¹cej w znacznym stopniu tradycyjn¹. System zarz¹dzania
pañstwem wolno i bolenie, szczególnie pod naciskiem fali rewolucyjnej, ewoluowa³ w kierunku wspó³czesnych cywilizowanych modeli politycznych, forsowanych przez najbardziej dalekowzrocznych przedstawicieli elit politycznych,
nie bez udzia³u samego monarchy. Samodzier¿awia w dawnym znaczeniu ju¿
nie by³o. Wybory do izb parlamentarnych by³y równie¿ dla polskich ziemian
nauk¹, co przyznaje autor, takich procedur demokratycznych, jak wysuwanie
kandydatur, g³osowanie kartkowe, balota¿e, tworzenie zwi¹zków i bloków wyborczych. [...] w porównaniu z martwot¹ lat 18641905 by³ to wybuch aktywnoci politycznej (s. 511).
Z tych to wzglêdów ju¿ kompletnym nieporozumieniem jest stwierdzenie,
¿e car sta³ zawsze ponad prawem (s. 502). Niedocenianie przez autora znaczenia wy³onionego parlamentu rosyjskiego, niezale¿nie od wszystkich jego
s³aboci, widoczne jest tak¿e i w takim s¹dzie autora o Dumie: transformacja
ustrojowa Rosji po krótkim okresie nadziei [...] wraca na utarte drogi samow³adztwa, trochê wprawdzie zmienionego, ale takiego, w którym wybieralne
cia³a przedstawicielskie bêd¹ sprowadzone do funkcji tylko nieco bardziej samodzielnych organów samodzier¿awia (s. 75). Nazywa to jednak dalej zawê¿aj¹c¹ interpretacj¹ Dumy przez czêæ Rosjan i ju¿ od siebie dodaje: Mimo
wyranych ograniczeñ Duma z powodzeniem wype³nia³a istotne funkcje
w kierowaniu pañstwem, czego najlepszym przyk³adem by³ Tymczasowy Komitet Dumy z lutego 1917 r. (ibidem). A wiêc tylko wtedy? Ja tak tego nie postrzegam, st¹d powo³anie siê na mnie przy tym s¹dzie w przyp. 185 w rozdziale I
zawiera nieprawdziw¹ sugestiê4. To najpowa¿niejszy zarzut, choæ mo¿na go te¿
zakwalifikowaæ do kategorii ideologicznych. Autor raczej podziela, a ju¿ na pewno
pozytywnie postrzega w³aciw¹ ziemiañstwu rosn¹ca niewiarê (s. 14) w to,
¿e Duma mo¿e cokolwiek zmieniæ w Rosji, a przecie¿ w marcu 1917 r. to
w³anie Duma (IV) w ostatecznym rachunku zadecydowa³a o upadku monarchii, a w konsekwencji  i to na d³u¿szy czas  o upadku samej Rosji.
Mogê zaryzykowaæ tezê, ¿e s¹ to wszystko lady, nieco odwie¿one, ocen
os³awionego Krótkiego kursu historii WKP(b). Wprawdzie nie podejrzewam
autora o znajomoæ tego dzie³a, choæby ze wzglêdu na wiek, ale to szkoda,
mo¿e gdyby ksi¹¿kê tê przeczyta³, unika³by jak ognia powtarzania prezento4 Chodzi o precyzuj¹cy te sprawy artyku³: J. Sobczak, System sprawowania w³adzy
w Cesarstwie Rosyjskim i jego przekszta³cenia w pocz¹tku XX wieku, w: Problemy wspó³czesnego
ustrojoznawstwa. Ksiêga jubileuszowa profesora Bronis³awa Jastrzêbskiego, Olsztyn 2007, s. 602623.
Zob. tak¿e idem, Przemiany ustrojowe w Rosji w latach 1905-1907 i nowa redakcja Ustaw
Zasadniczych, w: Z dziejów pewnego eksperymentu. Parlamentaryzm rosyjski na progu XX
stulecia w kontekcie kszta³towania siê wiadomoci politycznej narodów imperialnej Rosji. Studia pod red. A. Duszyka, K. Latawca, M. M¹dzika, Radom 2008, s. 4165.
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wanych w niej podobnych s¹dów. Trochê samego autora dotyczy a rebours
zarzut, jakim obci¹¿a ziemian za ich okrelane przezeñ jako naganne zachowania wyborcze: brak g³êbszej refleksji nad tym, ku czemu zmierza Rosja,
w której ¿yciu politycznym, jak¿e innym, ni¿ przed 1905 r. uczestniczyli (s. 513).
4. Niektóre wnioski autora w odniesieniu tak¿e do innych spraw s¹ zbyt
pochopne. Takim jest np. uwaga, ¿e I i II Dumy doszczêtnie rozwia³y [...]
resztkê mitu o ch³opskiej mi³oci do cara (s. 28). Jeli to rzeczywicie nast¹pi³o, to dopiero w czasie I wojny wiatowej. Z licznych róde³, w tym tak¿e
z pamiêtników samych ch³opów, nielicznych wprawdzie w Rosji, oraz z bogatej dokumentacji w³adz pañstwowych, zw³aszcza terenowych i samorz¹dowoziemskich, wynika niedwuznacznie, i¿ a¿ do pocz¹tków XX w. ch³opstwo
rosyjskie, podobnie zreszt¹ jak i ni¿sze warstwy ludnoci miejskiej, w³¹czaj¹c
robotników, nadal podziela³o przekonania monarchistyczne. Ch³opska mentalnoæ polityczna jeszcze w pierwszych latach XX stulecia w istocie niewiele
odbiega³a od tej z XVIXVII w., zachowuj¹c ideê boskiej proweniencji w³adzy
carskiej. Naiwna religijnoæ i naiwny monarchizm, to jakby dwie strony
 awers i rewers tego samego medalu  tradycyjnej patriarchalnej, wype³nionej pobo¿noci¹ wiadomoci ch³opstwa. Monarchizm ch³opów, mo¿na go nazwaæ oczywicie naiwnym, by³ wiatopogl¹dow¹ norm¹ ca³ej epoki historycznej  XVIII i pierwszej po³owy XIX w., a w odniesieniu do samej Rosji
integraln¹ czêci¹ wiatopogl¹du ch³opskiego a¿ do rewolucji 19051907,
a dla znacznej czêci ch³opów a¿ do 1916 r. Znamienne, i¿ równie¿ w opisywanych przez autora ¿¹daniach zgromadzeñ wyborczych i niezliczonych rezolucjach zgromadzeñ ch³opskich nie ma hase³ antycarskich! W odniesieniu do
szerszego zjawiska mentalnoci narodowej samych Rosjan, mo¿na zauwa¿yæ,
¿e restytucja samow³adztwa w nieograniczonych prerogatywach kolejnych
sekretarzy generalnych partii komunistycznej w ZSRR, a i prezydentów
wspó³czesnej Rosji, demokratyzuj¹cej siê wprawdzie, ale nadal rz¹dzonej autokratycznie, nie wziê³a siê z niczego, nie by³a przypadkowa. wiadczy
o zapotrzebowaniu przeciêtnego Rosjanina na silnego jedynow³adcê.
Nazbyt negatywna jest ocena III Dumy (s. 332). Z pewnoci¹ zbyt mia³a
jest teza o przekszta³ceniu siê po 1914 r. Rady Pañstwowej z organu prawodawczego w organ jedynie doradczy (s. 423). Istniej¹ca 72 dni I Duma  pisze
Jurkowski  doæ skutecznie przyczyni³a siê do pe³nego wygaszenia w otoczeniu carskim i u samego Miko³aja II mitu o dobrym rosyjskim ludzie kochaj¹cym swego monarchê (s. 227). Mo¿e podczas samej rewolucji 1905 r. i tak, ale
póniej mit ten wróci³ i np. w latach 19121913 by³o wiele wzruszaj¹cych
scen jednoci cara i ludu.
5. Dyskusyjna jest przyjêta struktura pracy  opisu kolejnych czynnoci wyborczych wed³ug poszczególnych guberni i to z podzia³em na wybory do
poszczególnych kadencji obu izb parlamentarnych: najpierw do I, a potem do
II, III i IV Dumy w tych¿e samych guberniach. Taka konstrukcja dumskich
rozdzia³ów jest mocno k³opotliwa i przyznaæ trzeba, prowadzi niekiedy do
licznych powtórzeñ i nu¿¹cych opisów. Du¿o miejsca zajmuj¹ skomplikowane
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i mêcz¹ce wyliczenia liczbowe, wiadcz¹ dobrze o skrupulatnoci autora
i d¹¿eniu do precyzji, ale pewne fragmenty pracy przekszta³caj¹ w traktat
statystyczny. Z kolei opis wyborów wyrwany z szerszego kontekstu spo³eczno-politycznego budzi niedosyt. W rozdz. II i III. te liczne grupy i komitety
wyborcze bez dok³adniejszego przedstawienia ich programów i hase³ s¹ nieco
zawieszone w pró¿ni, ich to¿samoæ niejasna. Pisz¹c o krytycznych ocenach
pracy miñszczan w I Dumie (s. 170 i in.), nie wyjania siê, o co chodzi, jaka
by³a ta dzia³alnoæ w Dumie.
Z obowi¹zku recenzenta wskazaæ muszê tak¿e na inne, mniej istotne
uchybienia tekstu. Tylko dwa akapity (na s. 74 i 479) dotycz¹ rozwi¹zañ
ustrojowych wobec instytucji przedstawicielstwa narodowego w innych ówczesnych monarchiach europejskich (w Niemczech i Austro-Wêgrzech) i porównania z pos³ami polskimi do Landtagu od strony struktury wiekowej.
Autor bardzo precyzyjnie we Wstêpie formu³uje cele i zadania badawcze
(s. 10 i 13), niepotrzebnie zbyt szybko jeszcze przed opisem samej materii badawczej i bazy ród³owej usi³uje daæ odpowied (s. 1012). St¹d Wstêp zawiera wiele stwierdzeñ w³aciwych raczej dla Zakoñczenia. Kwestia apostazji
znanego od tej strony hr. Ignacego Korwin-Milewskiego (s. 408) powinna byæ
wykazana nie tylko dowodem jednej broszury wyborczej. Okrelenie oddzia³
narodowociowy zamiast kuria narodowociowa wcale nie wydaje mi siê
w odró¿nieniu od autora precyzyjniejsze i mniej myl¹ce (s. 21), tr¹ci bowiem
koszarami wojskowymi. To samo s. 329, 469, 496, 510. Zamiast tych oddzia³ów narodowociowych mo¿e lepiej by³oby grupy narodowociowe? Przy dobrym na ogó³ stylu zdarzaj¹ siê pewne potkniêcia stylistyczne: nadu¿ywanie
okrelenia w trakcie, nieraz kilkakrotnie na jednej stronie (np. s. 320), podobnie zawsze tym sposobem, co aczkolwiek dopuszczalne, to jednak tr¹ci rusycyzmem (takim obrazom), niekiedy mo¿na napisaæ: w ten sposób itp. Autor
ma sk³onnoæ do przeziêbieñ, bo zbyt czêsto przebywa w przeci¹gu! Dla przyk³adu kilka innych drobiazgów: na s. 35 brak wyjanienia, co oznacza³o
wysuwanie kandydatur na pos³ów przez elektorów ch³opskich za pomoc¹
wêze³ków?; na s. 40 wymagane podczas wyborów okazywanie powiadczenia
osobistoci jest niezbyt jêzykowo zrêczne, co najwy¿ej osobowoci, ale najlepiej po prostu to¿samoci; na s. 49: niejasne og³aszanie wyników po otwarciu
urny wyborczej i policzeniu ga³ek poprzez okrelenia bia³e i czarne?; na s. 63
podobnie niejasne, czym by³y owe rzêdy w kurii miejskiej; na s. 68 incydent
z pobiciem Józefa Ostrowskiego, pos³a do Dumy, przez rosyjskiego oficera
dragonów, niewyjaniony epilog, co by³o dalej?; na s. 179: wiceministra spraw
wewnêtrznych Siergieja Krzy¿anowskiego z pewnoci¹ trudno zaliczyæ do
najwy¿szych czynników w pañstwie. W Rosji okrelenie najwy¿szy(-e) zawsze
dotyczy³o jedynie cesarza i cz³onków rodziny cesarskiej; na s. 334 powtórzenie informacji o G. Schmidcie; na s. 444 mia³o mo¿na by zrezygnowaæ
z zawartych tu wyliczeñ finansowych. Podobnie s. 441 i 445.
Potkniêcia i zauwa¿one niedoci¹gniêcia autora, w czêci z pewnoci¹
dyskusyjne, w niczym nie deprecjonuj¹ walorów naukowo-poznawczych
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ksi¹¿ki, bêd¹cej w ostatecznym rachunku znacz¹cym krokiem naprzód
w badaniu wiadomoci i zachowañ kresowego ziemiañstwa polskiego oraz
dziejów politycznych wielonarodowociowego Cesarstwa Rosyjskiego w schy³kowym okresie jego historii.
Jan Sobczak
(Olsztyn)

Synteza dziejów Rosji  schy³ku Cesarstwa, b. ZSRR i narodzin
wspó³czesnej FR  pierwsza rzetelna
Rosja pozostaje wci¹¿ pañstwem zagadek i niespodzianek, tak¿e w sensie
pimiennictwa historycznego. Zupe³nie niedawno, bo w koñcu ub. r., pod redakcj¹ profesora moskiewskiego Instytutu Stosunków Miêdzynarodowych
(MGIMO) przy MSZ FR Andrieja Zubowa zaskoczy³a przyjemnie obserwatorów jej produkcji ksi¹¿kowej wydana w Moskwie, w Polsce jeszcze w istocie
niezauwa¿ona, dwutomowa synteza dziejów tego kraju  pañstwa i spo³eczeñstwa  obejmuj¹ca lata 189420071. Grono autorów jest doæ liczne,
obejmuje kilkadziesi¹t nazwisk zarówno znanych ju¿ profesorów, historyków,
prawników, kulturo- i religioznawców, jak i zupe³nie m³odych doktorów
i docentów, a nawet aspirantów, g³ównie z Moskwy, choæ  w znacznie mniejszym zakresie  tak¿e z Petersburga i niektórych innych orodków naukowych Rosji. Do wspó³pracy zaproszono tak¿e poszczególnych naukowców
z zagranicy, ale chyba wy³¹cznie rosyjskiego pochodzenia, na co wskazuj¹
oprócz nazwisk podawane imiona i patronica  z USA, Niemiec, W. Brytanii,
W³och, Francji, Szwajcarii, £otwy i Czech. Z Polski nikogo, widocznie
w licznym rodowisku polskich historyków zajmuj¹cych siê dziejami Rosji nie
dostrze¿ono nikogo o rosyjskim etnosie.
Jeliby chcieæ okreliæ najbardziej lakonicznie wartoæ sk³adaj¹cych siê
na ca³oæ obu pokanych objêtociowo ksi¹¿ek, to mo¿na powiedzieæ bez ryzyka pope³nienia powa¿niejszego b³êdu, ¿e jest to pierwsza chyba wreszcie
prawdziwa historia dziejów najnowszych Rosji, napisana rosyjskim piórem,
choæ i przeznaczona nie tylko dla swojego  rosyjskiego czytelnika. Oceny,
hipotezy, a nawet czytelne miêdzy wierszami niedomówienia, tak¿e podana
pod koniec ka¿dego wiêkszego rozdzia³u literatura tchn¹ wie¿oci¹ spojrzenia, innowacyjnoci¹. Dzie³o w obu swych czêciach ma charakter pracy
zbiorowej, dostrzegalne s¹ pewne ró¿nice, pewne odmienne zniuansowanie
w tonacji poszczególnych czêci, ale mimo to, w odró¿nieniu od wielu innych
prac tego typu, w których elementem ³¹cz¹cym jest zaledwie ok³adka, oba
1 Istorija Rossii. XX wiek: 18942007, cz. I: 18941939, Moskwa 2009, ss. 1023; cz. II:
19392007, Moskwa 2009, ss. 847.
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tomy podporz¹dkowane s¹ zwartej i jednolitej myli konstrukcyjnej. Widaæ
te¿ rêkê redaktora ca³oci. Jest to w istocie synteza, przypominaj¹ca pod
wieloma wzglêdami podrêcznik.
Dzie³o to zwraca uwagê nie tylko sw¹ ogromn¹, licz¹c¹ prawie dwa
tysi¹ce stron objêtoci¹. Nie unikano spraw dra¿liwych, niewygodnych
z punktu widzenia w¹sko postrzeganego, czysto rosyjskiego patriotyzmu. Nie
ukrywa siê w nim ciemnych plam w historii pañstwa, choæ dzie³o to nie jest
w ¿adnym stopniu demaskatorskim rusofobskim pamfletem, jakich wiele
w wiatowej, tak¿e polskiej, historiografii. Nie unika siê tu jednym s³owem
prawdy, nawet najtrudniejszej. Po raz pierwszy tak¿e tak szeroko potraktowano w nim problematykê cerkiewn¹, narodowociow¹, kulturaln¹, stosunki
z najbli¿szymi s¹siadami, wiele uwagi powiêcono tak¿e biografistyce najwybitniejszych zarówno pozytywnych, jak i negatywnych postaci. Bardzo wartociowe i w wiêkszoci nowe s¹ informacje na temat kolejnych fal emigracji
rosyjskiej do Europy Zachodniej i Ameryki, i to zarówno w odniesieniu do
sytuacji wewnêtrznej w tym rodowisku, jak i faktów wspó³pracy wielu jej
prominentnych przedstawicieli z KGB.
Ilustruj¹ te nowe akcenty same tytu³y rozdzia³ów i podrozdzia³ów w obu
czêciach tej syntezy. Oto np. z czêci I: Cerkiew rosyjska, Muzu³manie
i buddyci Rosji, Moralne oblicze spo³eczeñstwa i Cerkiew w czasie Pierwszej
rewolucji, Nacjonalizm ukraiñski, Cerkiew rosyjska w drodze do Soboru Powszechnego, Spo³ecznoæ islamska w dumskiej Rosji, Sobór moskiewski z lat
19171918, ¯ydzi w wojnie domowej, Dyplomacja bia³ych w latach wojny
domowej, Elita komunistyczna w latach 19181923, Kultura jako propaganda
w ZSRR, Aparat represyjny WCzK-OGPU. Wiêzienia i obozy, Misja emigracji
rosyjskiej: wygnanie i wiadectwo, Cerkiew Rosyjska Zagraniczna, Ustrój ludowy w Mongolii, Tuwie, Bucharze i Chiwie, ca³y rozdzia³ wreszcie: Rosja
w latach stalinizmu totalitarnego. Podobnie w czêci II: Pakt Mo³otowa-Ribbentropa, Próby utworzenia Rosyjskiej Armii Wyzwoleñczej (ROA), Nowe
zmiany w ideologii stalinowskiej. Kurs na nacjonalizm rosyjski, Si³owe deportacje i ludobójstwo, Ofiary Ja³ty, Wyniki i cena II wojny wiatowej dla Rosji
i re¿imu stalinowskiego. Straty nie do odrobienia, Sowietyzacja Europy
Wschodniej i Centralnej, Represje i reformy, Zniewolenie Cerkwi w Rosji.
Lwowski sobór i zakaz unii, Ruch antykomunistyczny na terytorium ZSRR,
Przewrót 1964 r. i dojcie do w³adzy Bre¿niewa i ca³y rozdzia³ Federacja
Rosyjska w latach prezydentury Borysa Jelcyna i W³adimira Putina, Sytuacja
polityczna na obszarach Rosji historycznej poza granicami Federacji Rosyjskiej.
¯eby nie byæ go³os³ownym, wska¿my kilka konkretnych przyk³adów takiego nowatorskiego podejcia. Zacznijmy od najbardziej wyrazistych dla polskiego czytelnika w¹tków polskich. Oprócz problematyki czysto rosyjskiej
dzie³o dotyka bowiem tak¿e wielu spornych dot¹d spraw naszej polskiej przesz³oci, w tym oceny sierpnia i wrzenia 1939 r., kolejnych wysiedleñ ludnoci polskiej i wreszcie sam Katyñ ukazuje siê tak, jakby o zbrodni katyñskiej
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pisali historycy nie rosyjscy, a polscy. Oto tylko jeden z przyk³adów zaczerpniêtych z tomu drugiego, w którym znalaz³o siê najwiêcej wzmianek dotycz¹cych aktualnych problemów polsko-rosyjskiego dyskursu historycznego. Oto
np. mówi siê u nas doæ powszechnie, ¿e Rosjanie unikaj¹ prawdy o Katyniu.
Zaprzeczaj¹ temu ca³kowicie informacje zawarte w tym tomie w podrozdziale
zatytu³owanym znamiennie Zajêcie i rozbiór Polski. Katyñ. Po informacji
wstêpnej o 240 tys. ¿o³nierzy i oficerach polskich wziêtych do niewoli przez
Rosjê bolszewick¹, o zwolnieniu ju¿ w padzierniku wiêkszoci oddzielonych
od oficerów ¿o³nierzy z wyj¹tkiem 25 tys. skierowanych do prac przymusowych przy budowie dróg i 12 tys. w charakterze bezp³atnej si³y roboczej do
dyspozycji Komisariatu Ludowego Przemys³u Ciê¿kiego oraz utworzeniu specjalnych obozów oficerskich w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku2 stwierdza siê wyranie, ¿e pocz¹tkowo zamierzano ich wszystkich, tak¿e niewojskowych przedstawicieli polskiej elity, oskar¿yæ o zwalczanie miêdzynarodowego
ruchu robotniczego (!) i skierowaæ do obozów na Syberii i Dalekim Wschodzie. Ale 5 marca 1940 r. nagle  jak czytamy w tekcie  Biuro Polityczne
WKP(b) postanowi³o na wniosek Berii ich wszystkich zlikwidowaæ. Decyzjê
podpisali Stalin, Mo³otow, Woroszy³ow, Mikojan, a zaocznie tak¿e Kalinin
i Kaganowicz. Podany jest tak¿e sk³ad os³awionej trójki, która wyda³a ostateczne wyroki na 21 587 Polaków: Iwan Basztakow, Baczo Kobu³ow
i Wsiewo³od Mierku³ow. Dwóch ostatnich spotka³a sprawiedliwoæ z r¹k w³asnych w³adz, zostali bowiem w 1953 r. rozstrzelani za wspó³pracê z £awrientijem Beri¹ jako szpiedzy i agenci imperializmu. Natomiast los pierwszego
nie jest autorowi znany. Jest te¿ w omawianej syntezie informacja, ¿e egzekucja w Katyniu i Miednoje trwa³a od 3 kwietnia do 13 maja. Pozosta³o przy
¿yciu nie wiêcej ni¿ 400 oficerów, g³ównie tajnych wspó³pracowników NKWD
albo osób o pogl¹dach proradzieckich. Rodzinom zabitych nie udzielono ¿adnych informacji, a te rodziny, które po 17 wrzenia 1939 r. by³y w zasiêgu
w³adz radzieckich, zes³ano na Syberiê i do Kazachstanu (ok. 60 tys. osób).
Wielu z zes³anych przyp³aci³o ¿yciem nieludzkie warunki podró¿y, inni zginêli na miejscu zes³ania. Autorzy informuj¹ te¿, ¿e bolszewicy zmusili Cerkiew
Prawos³awn¹, by k³ama³a razem z nimi, zwalaj¹c winê na Niemców (cz. II,
s. 1516). Co jeszcze dodaæ do tego?  mamy tu tylko wyrazy potêpienia
i ¿adnych usprawiedliwieñ tej zbrodni.
Dalsze czêci recenzowanego dzie³a zawieraj¹ specjalne podrozdzia³y powiêcone Polsce: Kwestia polska, Proklamacja niepodleg³oci Polski i kwestia
s³owiañska, Polska w latach wojny domowej. Wojna radziecko-polska i pokój
brzeski, Niekomunistyczne peryferia Rosji  Polska, Finlandia, Estonia, £otwa, Litwa, Czêci by³ej Rosji wolne od komunizmu w latach 1930-tych, Powstanie warszawskie i zajêcie Polski, 19441945, Polska rewolucja lat 19801981.
Ruch Solidarnoci, Wschodnioeuropejskie i rosyjskie drogi wyjcia z komu2 Wed³ug danych z tej syntezy do koñca lutego 1940 r. osadzono w tych obozach 8376
oficerów Wojska Polskiego i 6192 funkcjonariuszy Policji Pañstwowej oraz Korpusu Ochrony
Pogranicza.
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nizmu. Wszystkie one zawieraj¹ wiele bardzo ciekawych i w wiêkszoci prawdziwych spostrze¿eñ, aczkolwiek nie wolne s¹ i od pewnych sformu³owañ
kontrowersyjnych lub powierzchownych, czemu trudno zreszt¹ siê dziwiæ. Kwestia polska okrelana jest jednoznacznie jako najbardziej z³o¿ona
i trudna do oceny z ca³ego konglomeratu innych kwestii narodowociowych,
rozdzieraj¹cych od wewn¹trz Cesarstwo Rosyjskie (s. 133135). Omawiaj¹c krótko w wydzielonym podrozdziale Kwestia polska programy g³ównych nurtów
politycznych w spo³eczeñstwie polskim zaboru rosyjskiego, g³ównie endecji
i PPS, autorzy wskazuj¹ tak¿e, i¿ na prze³omie XIX i XX w. dzia³a³a w Rosji
znacz¹ca i wp³ywowa grupa Polaków, aktywnie uczestnicz¹cych w ¿yciu spo³eczno-kulturalnym i politycznym Cesarstwa, wymieniaj¹c tu trzy g³ówne nazwiska:
Mariana Zdziechowskiego, W³odzimierza Spasowicza i Aleksandra Lednickiego.
Warto nieco szczegó³owiej omówiæ drugi wyrazisty tak¿e dla czytelnika
polskiego przyk³ad takiego nowego podejcia w odniesieniu do warstwy biograficznej dzie³a  doæ obszern¹ jak na syntezê, zobiektywizowan¹ biografiê
Józefa Stalina (s. 860868). Poczynaj¹c ju¿ od wskazania na niejasnoci wokó³ daty jego urodzenia (rok 1878 czy te¿ 1879?), niejasnoci co do ojcostwa,
potwierdzenia wczeniejszej hipotezy o jego p³atnej wspó³pracy z carsk¹
ochran¹ w latach 19061912, interpretacji jego pseudonimu Stalin, który sta³
siê nastêpnie bardziej znanym nazwiskiem ni¿ oryginalne rodowe nazwisko
D¿ugaszwili, autorzy charakteryzuj¹ dalej kolejne przejawy niewybrednych
rodków, jakimi siê pos³ugiwa³ ze zrêcznoci¹ Niccolo Machiavellego w swym
d¹¿eniu do osi¹gniêcia szczytów w³adzy, które to d¹¿enie, a nie jakiekolwiek
socjalistyczne idee sprawiedliwoci, by³o kwintesencj¹ jego prawdziwej ideologii. Jego w istocie nic wiêcej nie interesowa³o, jak tylko zdobycie, a nastêpnie zachowanie w³adzy osobistej. Pocz¹tków jego ca³kowitego zwyrodnienia
i utraty wszelkich ludzkich uczuæ  zrozumienia czy te¿ solidarnoci wobec
innych ludzi  autorzy doszukuj¹ siê w jego reakcji na mieræ jego m³odej
pierwszej ¿ony Jekatieriny Swanidze, poprzedniczki Nadie¿dy A³³ulijewej.
Niewykszta³cony, pocz¹tkowo niepretenduj¹cy do odgrywania roli partyjnego teoretyka czy te¿ nawet propagandysty, po wyborze w 1912 r. do bolszewickiego KC Stalin du¿o czasu powiêca³ samokszta³ceniu, du¿o czyta³, gromadz¹c wcale niema³¹ osobist¹ biblioteczkê. Nie wp³ynê³o to jednak istotnie
na jego mo¿liwoci intelektualne. Brak fundamentalnego wykszta³cenia zawa¿y³ na sposobie formu³owania przezeñ myli i wyranej w jego pracach
sk³onnoci do upraszczaj¹cej prymitywizacji z³o¿onych zagadnieñ teorii. Konsekwencja tego dla sposobu sprawowania w³adzy w okresie zajmowania najwy¿szych stanowisk w partii i pañstwie by³a straszliwa. Od lat dzieciêcych
cierpi¹c na zjadliw¹ zawiæ wobec wszystkich piêkniejszych ni¿ on, bogatszych
i bardziej wykszta³conych, Stalin  konstatuj¹ autorzy  wola³ otaczaæ siê
miernotami, nad którymi móg³ lekko siê wywy¿szaæ3. Ludzi wybitnych Stalin,
3 Dobitnie to potwierdzaj¹ dane o zaledwie elementarnym wykszta³ceniu lub braku nawet
takiego u jego najbli¿szych wspó³pracowników z ostatnich lat ¿ycia, ju¿ po II wojnie wiatowej,
gdy podniós³ siê znacznie poziom wykszta³cenia przeciêtnego obywatela w spo³eczeñstwie radzieckim (s. 921924).

378

Polemiki, recenzje i omówienia

dysponuj¹c w³adz¹ nieograniczon¹, z odczuciem rozkoszy niszczy³ i jeli by³o
to mo¿liwe, doprowadza³ do stanu bydlêcego4 (cz. I, s. 862). Wed³ug przytoczonej w ksi¹¿ce opinii Lwa Trockiego Stalin by³ wiadomy ograniczonoci
i w³anie przeciêtnoci swego umys³u i st¹d wywodzi siê tak silnie odczuwana przezeñ potrzeba pochwa³, lizusostwa, dodawanie osobicie przymiotników wielki, genialny przy wszelkich wzmiankach o sobie w podrêcznikach
i artyku³ach publicystycznych. W pisanych z zasady przez samego siebie przemówieniach wskazywa³ w nawiasach, w jakich miejscach i jak d³ugo nale¿y
go oklaskiwaæ. A przy tym by³ pe³en pogardy dla ubóstwiaj¹cego go t³umu!
Na dowódczych stanowiskach na frontach wojny domowej Stalin wyró¿nia³ siê bezwzglêdnym okrucieñstwem zarówno wobec przeciwnika, jak
i niedawnych wspó³pracowników, którzy w czym w jego przewiadczeniu
zawinili, nie ujawniaj¹c przy tym ¿adnych talentów dowódczych. Jego nieudolnoæ w czasie wojny z Polsk¹ w 1920 r. by³a jedn¹ z przyczyn katastroficznej, jak pisz¹ autorzy, klêski Armii Czerwonej (s. 862). Ale pod jednym
wzglêdem by³ Stalin rzeczywicie genialny  w umiejêtnoci sk³ócania ludzi,
intryganckiego napuszczania ich na siebie nawzajem i w umiejêtnoci podporz¹dkowywania sobie kadr. Po powo³aniu go w kwietniu 1922 r. na wy³¹cznie
administracyjne wtedy stanowisko sekretarza generalnego KC WKP(b)
w ci¹gu piêciu  szeciu zaledwie lat zdo³a³ podporz¹dkowaæ sobie g³ówne
partyjne i pañstwowe instytucje i odsun¹æ od w³adzy rywalizuj¹cych z nim
i bardziej  co znamienne  zdolnych i zas³u¿onych od niego rywali, takich
jak Trocki, Bucharin, Zinowiew, Kamieniew, Rykow, a potem Frunze etc. By³
m¹dr¹ i przenikliw¹ osobowoci¹, ale pozbawion¹ twórczych inklinacji, przy
tym maniakalnie podejrzliwym, mciwym i patologicznie okrutnym cz³owiekiem. Mia³ przy tym dociekliwy umys³, obdarzony by³ fenomenaln¹ wprost
pamiêci¹, zatrzymuj¹c¹ tysi¹ce nazwisk i mnóstwo szczegó³ów.
Kilka historycznych okolicznoci sprzyja³o zdobyciu przez Stalina w tak
krótkim czasie niemaj¹cej granic w³adzy osobistej i uczynieniu z masowych
represji czynnika codziennego bytu ogromnego kraju. Wp³yn¹³ na to równie¿
system tradycyjnego dla Rosji oligarchicznego sposobu sprawowania w³adzy,
rozbudowa policji politycznej i niespotykana na tak¹ skalê gdziekolwiek indziej sieæ tajnych informatorów i czêstotliwoæ oraz k³amliwy charakter p³odzonych przez nich donosów, atmosfera szpiegomanii i nietolerancji wobec
wszelkich przejawów innego ni¿ zalecane mylenia. Od siebie doda³bym rzadko ju¿ stosowany w tym czasie w innych krajach, oprócz faszystowskich
4 Stalin wprost rozkoszowa³ siê cierpieniami swych ofiar, rozpytywa³, jak oni zachowywali
siê w czasie tortur i bezporednio przed egzekucj¹. Wstrz¹saj¹cy jest opis, z jak¹ satysfakcj¹
s³ucha³ relacji o histerycznym zachowaniu siê w chwili egzekucji doprowadzonego do skraju
poni¿enia Gieorgija Zinowiewa (s. 865). Znane s¹ te¿ liczne wypadki represjonowania nie tylko
obwinionych o ró¿ne partyjne herezje prominentów w³adzy, ale i ich najbli¿szych  ¿on, dzieci.
U wspó³czesnego czytelnika, przyzwyczajonego przecie¿ ju¿ do opisu wielu ³ajdactw polityków,
budzi jednak grozê informacja o zabiciu w 1938 r. kilkunastoletniego syna Lwa Kamieniewa
 Jurija (s. 972).
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Niemiec, brutalny terror i fizyczne znêcanie siê nad aresztowanymi za wymylone przewinienia przedstawicielami tej samej, co i jego w³asna, orientacji politycznej. Niektórych z tych nies³ychanie brutalnie bitych i poni¿anych
ludzi póniej móg³ znów wywy¿szyæ, przywracaj¹c im poprzednio zajmowane
lub jeszcze wy¿sze stanowiska i funkcje. Polskim czytelnikom dziêki publikacjom prof. Paw³a Wieczorkiewicza znany jest ukrywany d³ugo przed szerszym
krêgiem czytelników fakt, i¿ ówczesnemu dowódcy dywizji (komdiwowi), póniejszemu marsza³kowi ZSRR i Polski (z awansu tego¿ Stalina) Konstantemu
Rokossowskiemu wybito podczas ledztwa 9 zêbów, z³amano 3 ¿ebra i zmia¿d¿ono m³otkiem palce u nóg (cz. I, s. 970).
By³a to w³adza pod ka¿dym wzglêdem niemoralna, nawet jêzyk u¿ywany
przez tych mê¿ów stanu budzi grozê i odrazê. W swoim czasie Aleksander
Jakowlew, maj¹cy jako sekretarz KC KPZR nieograniczony dostêp do najtajniejszych archiwów KGB i KC, przytacza reakcjê wierchuszki stalinowskiej
na przes³an¹ wodzowi w przededniu swej egzekucji w czerwcu 1937 r. przez
by³ego dowódcê Armii Czerwonej Iona Jakira b³agaln¹ probê o darowanie
mu ¿ycia: Do mojego archiwum. Szuja i prostytutka  Stalin. Ca³kowicie
wyczerpuj¹ce okrelenie  Mo³otow. Nikczemnik, kanalia i kurwa  jedyna
kara mieræ  Kaganowicz (s. 864). A sam wódz przy tym nie wyró¿nia³ siê
osobist¹ odwag¹. Znane s¹ opisy troski o niego ¿ywionej przez Beriê, który
np. potrafi³ nagle strzeliæ do jakiej osoby, by wykazaæ szefowi sw¹ czujnoæ
i szybkoæ, z jak¹ zdo³a³ dostrzec knowania rzekomego zabójcy. Solistka moskiewskiego Teatru Wielkiego Galina Wiszniewska wspomina³a jednak, co
przytaczaj¹ autorzy, o czym bardziej przemawiaj¹cym do naszej wyobrani,
¿e ten wspania³y, zbudowany z cesarskim przepychem teatr Stalin otacza³
szczególn¹ trosk¹, czêsto bywa³ na jego spektaklach, ale nigdy nie sadowi³
siê w jego centralnej, carskiej lo¿y. Jeli carowie nie bali siê siedzieæ na
wprost t³umnej sali, to Stalin nawet w teatrze niepozbawiony by³ uczucia
strachu i siedzia³ ukryty za kotar¹. Na ustawionym przed nim stoliku zawsze
sta³a du¿a waza z ugotowanymi na twardo jajkami i Stalin je po³yka³ podczas antraktów (s. 866). Ciekawe! Nic dodaæ, nic uj¹æ! ¯adna fantazja nie jest
w stanie przewidzieæ niuansów zachowania siê naszych wodzów!
Do wybuchu wojny radziecko-niemieckiej Stalin niejeden raz zachwyca³
siê Hitlerem, jego okrucieñstwem w walce z rywalami w partii. Benito Mussolini nazywa³ go tajnym faszyst¹ (s. 867). Koñcz¹c tê biografiê, autorzy nie
rozstrzygaj¹ jednak tajemnicy jego mierci w marcu 1953 r., ograniczaj¹c siê
do przytoczenia trzech najbardziej rozpowszechnionych w literaturze wersji
tego wydarzenia, choæ i sk³aniaj¹c siê jednak najbardziej do przyjêcia hipotezy o zamordowaniu go przez Beriê i Chruszczowa w celach samoobrony
w zwi¹zku z planowan¹ na lata 19531954 now¹ fal¹ wielkiego terroru
 przygotowywaniem ju¿ w tajemnicy obozów koncentracyjnych, poligonów
itp. (tam¿e).
Spraw godnych omówienia jest w tym dziele wiele, ale nie sposób ich
zaprezentowaæ w ograniczonej pod wzglêdem objêtociowym recenzji. Nieco
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szczegó³owiej wiêc jeszcze tylko o bliskiej mi badawczo problematyce lat
18941939, stanowi¹cej treæ I czêci dzie³a. Zaczyna siê ono pe³nym nostalgii i ¿alu za utracon¹ wietnoci¹ rozdzia³em wstêpnym Droga Rosji do wieku XX?, obejmuj¹cym bardzo ró¿ni¹ce siê swym znaczeniem okresy Od
ukszta³towania siê wschodnios³owiañskiej wspólnoty do pocz¹tku panowania
Miko³aja II. Autorzy staraj¹ siê w nim wyjaniæ, jak mog³a zdarzyæ siê taka
katastrofa z lat 19171918, kiedy to nie przez jakichkolwiek wrogów z zewn¹trz, a przez samych Rosjan zabito dziesi¹tki milionów najlepszych obywateli Rosji i wygnano z kraju ojczystego miliony innych? Straszliwe warunki ¿ycia, g³ód, nêdza i represje doprowadzi³y do tego, ¿e wielu ludzi wola³o
nie zak³adaæ rodzin i nie rodziæ dzieci. W 1939 r. naród rosyjski zosta³ wci¹gniêty w straszliw¹ wojnê wiatow¹, która kosztowa³a Rosjê nowe dziesi¹tki
milionów istnieñ ludzkich. W XX w. kraj straci³ 95% swych skarbów kulturalnych, mnóstwo bogactw naturalnych, by w koñcu w 1991 r. rozpaæ siê na
czêci. Wspó³czesna Federacja Rosyjska i pod wzglêdem liczby mieszkañców,
i pod wzglêdem zagospodarowanego obszaru stanowi niewiele wiêcej ni¿ po³owê tej Rosji, która by³a w pocz¹tku XX w. Dlatego te¿ wiek ten  zauwa¿aj¹
autorzy dzie³a  to najbardziej tragiczne dla Rosji stulecie (s. 7). Pocz¹tek
dzie³a jest wiêc nieco kontrowersyjny, bo nie wszystkie z tych strat by³y
rzeczywicie niesprawiedliwe i krzywdz¹ce, na odwrót  niektóre przywraca³y
sprawiedliwoæ zniewolonym najpierw przez carat, a póniej przez dyktaturê
stalinowsk¹ narodom. Czytelnik nie powinien jednak zra¿aæ siê takim pocz¹tkiem, dalej znajdzie on uspokajaj¹ce go wyjanienie i pod tym wzglêdem.
Podrozdzia³ I rekonstruuje Pocz¹tek ziemi ruskiej. Zwraca w nim uwagê
zerwanie z mocno zakorzenion¹ w historiografii rosyjskiej tradycj¹ negowania teorii normañskiej i genezê staroruskiego pañstwa. Jego powstanie
i rozwój autorzy postrzegaj¹ jako wynik zabiegów i dzia³alnoci skandynawskich Waregów i przez nich osadzonych na ziemiach S³owiañszczyzny
wschodniej konungów. Od nich wywodz¹ dynastiê Rurykowiczów. Spór miêdzy tzw. normanistami i antynormanistami towarzyszy³ od lat rozwojowi
historiografii rosyjskiej i dzieli³ tak¿e zajmuj¹cych siê tym pañstwem historyków zagranicznych. Do 1917 r. w Rosji dominowali raczej normanici
 Niko³aj Karamzin, Michai³ Pogodin, Siergiej So³owiow i inni, natomiast
historiografia radziecka ca³kowicie odrzuci³a teoriê normañsk¹, która prawie
wy³¹cznie panowa³a i zreszt¹ panuje nadal w historiografii zachodnioeuropejskiej i amerykañskiej. Najwybitniejszy z autorów polskich syntez historii
Rosji, Ludwik Bazylow, raczej te¿ nie podziela³ teorii normañskiej, aczkolwiek trudno przes¹dziæ, na ile tak rzeczywicie myla³, na ile za oddawa³
dañ pogl¹dom oficjalnym w epoce, w której powstawa³y jego prace, badawczo
bowiem problemem tym siê nie zajmowa³5. G³êbsze studia na ten temat,
5

Zob. L. Bazylow, Historia Rosji, t. I, Warszawa 1983, s. 7679; idem, Historia Rosji, wyd.
IV poprawione i uzupe³nione. Tekst obejmuj¹cy lata 19171991 napisa³ P. Wieczorkiewicz,
Wroc³aw 2005, s. 2023.
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z wywa¿onymi s¹dami koñcowymi, prezentowali w Polsce historycy zajmuj¹cy siê powstawaniem pañstwa staroruskiego, a wród nich przede wszystkim
znakomity historyk poznañski  prof. Henryk £owmiañski.
Ciekawy jest te¿ podrozdzia³ nastêpny  Chrzest Rusi. Narodziny narodu
ruskiego, w którym zwracaj¹ uwagê liczne informacje o poprzedzaj¹cych ten
chrzest wierzeniach pogañskich, w tym o powszechnych zjawiskach sakralnego ludobójstwa i szeroko praktykowanym wielo¿eñstwie ówczesnych ruskich
kniazi. Taki np. knia kijowski W³odzimierz Wielki, któremu Ru zawdziêcza
chrystianizacjê, utrzymywa³ przedtem harem z³o¿ony z 800 na³o¿nic (s. 17).
Nie przeszkodzi³o to nastêpnie Cerkwi prawos³awnej og³osiæ go wiêtym.
Zdaniem autorów ksiêstwo kijowskie upad³o w XIII w. nie wskutek uderzenia zewnêtrznego wroga  chanów tatarskich czy te¿ wczeniej Po³owców
i innych plemion, a wskutek wewnêtrznego upadku moralnego.
Dalsze podrozdzia³y zawieraj¹ tak¿e informacje, których nie by³o na ogó³
w poprzednio wydawanych syntezach. Po omówieniu korzyci, jakie dla pañstwa ruskiego, przekszta³caj¹cego siê ju¿ w Moskowiê, niós³ bliski zwi¹zek,
zw³aszcza kulturowy, z Litw¹, a czêciowo i z Polsk¹, autorzy bardzo krytycznie oceniaj¹ rz¹dy Wasyla II Ciemnego (14251462) jako tragiczne i wyj¹tkowo nieudane, jego izolowanie kraju od Europy Zachodniej, przejmowanie
tradycji Konstantynopola (Moskwa III Rzymem). Za panowania jego syna
Iwana III, nazywaj¹cego ju¿ siebie carem, w Ksiêstwie Moskiewskim wprowadzana jest ideologia wszechmocy pañstwa wobec innych instytucji spo³ecznych, co w istocie by³o kultywowane w ca³ej póniejszej historii Rusi,
a nastêpnie Rosji. Pañstwo ruskie zosta³o przekszta³cone w oblê¿on¹ twierdzê prawdziwej wiary, a jego w³adca w jedynego stra¿nika wi¹tyni prawos³awia (s. 35). Dopuszczaj¹cy siê zdrady wobec ksiêcia moskiewskiego traktowany jest, czego wczeniej na Rusi nie by³o, jako pope³niaj¹cy wiêtokradcz¹
zbrodniê wobec narodu, co karane jest z ca³¹ bezwzglêdnoci¹. Nowym zjawiskiem staje siê stosowanie masowych kani z przyczyn politycznych, co na
niespotykan¹ skalê praktykowa³ Iwan IV Grony. Bardzo szczegó³owo s¹
opisywane wszelkie mo¿liwe aspekty religijne tych procesów. Zamêt smuty
(15641612) z towarzysz¹cymi temu zwyrodnieniami i szaleñstwami maniaka samow³adztwa, jakim by³ Iwan Grony, jest przedmiotem pi¹tego przedostatniego podrozdzia³u, ale zawarte w nim oceny nie odbiegaj¹ na ogó³ od
wywodów znanych nam z innych, tak¿e polskich publikacji.
Ca³¹ tê wstêpn¹ czêæ narracji koñczy bardzo zwarty podrozdz. 6: Od
carstwa do cesarstwa (Imperium), 16131894, wprowadzaj¹cy ju¿ czytelnika
w reformy i dokonania cywilizacyjne nowej dynastii Romanowów i nowego
ju¿ pañstwa  wielonarodowociowej Rosji, która zast¹pi³a dawn¹ unitarn¹
narodowo Ru. Interesuj¹ca jest jednoznacznie negatywna ocena przy³¹czenia do prawos³awnej Rosji luterañskiej Finlandii (1809) i katolickich Litwy
(1795) i Polski (1815). Ju¿ sama przecie¿ b³êdna data wch³oniêcia Polski
znaczona kongresem wiedeñskim jest znamienna! Omówiwszy nie³atwe dla
armii rosyjskiej zd³awienie dwóch polskich powstañ narodowych  1830
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i 1863 r., autorzy pytaj¹: Czy warto by³o traciæ tyle si³ i krwi, ¿eby utrzymywaæ w Cesarstwie narody, które nie chcia³y znajdowaæ siê w niej? (s. 56).
Ciekawe jest te¿ stwierdzenie, ¿e ze wszystkich cesarzy rosyjskich tylko
Aleksander I i Aleksander III wnuk jego b rata, byli przeciwnikami dalszego
rozszerzania granic cesarstwa kosztem innych narodów (s. 57). A jednoczenie trudno te¿ kwestionowaæ myl, i¿ od tatarskiego zniewolenia z XIII w.
spo³eczeñstwo rosyjskie nigdy nie by³o tak otwarte na wiat zewnêtrzny, jak
w petersburskiej epoce Cesarstwa (17031917). Bardzo wysoko s¹ oceniane
reformy ustrojowe, dokonane w Rosji za Aleksandra II, podtrzymywana jest
te¿ od dawna propagowana teza  mimo pewnych prób w ostatnim czasie
swoistej rehabilitacji  o jego synu Aleksandrze III jako autorze kontrreform.
Nowoci¹ takiego ujêcia owego okresu w dziejach Rosji jest dok³adne przedstawienie ¿ycia religijnego i stosunków wewn¹trz hierarchii cerkiewnej.
G³ównymi orodkami kultu dla ca³ej Rosji sta³a siê pustelnia optyñska pod
Kozielskiem i klasztor w Sarowie (s. 59).
Konkluzja koñcowa tej czêci rozwa¿añ: Przed synem Aleksandra III
 Miko³ajem II, który wst¹pi³ na tron szeæ lat przed koñcem XIX wieku, sta³o
bardzo trudne zadanie: zachowuj¹c dziedzictwo tysi¹cletniej pañstwowoci rosyjskiej, przekszta³ciæ j¹ odpowiednio do potrzeb spo³eczeñstwa rosyjskiego
i wymogów wspó³czesnoci, przywróciæ w Rosji dawno utracon¹ jednoæ obywatelsk¹, solidarnoæ i zaufanie. Zwi¹zane z wype³nieniem tego wielkiego zadania by³o nie tylko zachowanie dynastii i monarchii jako takich, ale i samej
Rosji. Ale wtedy w spokojnym 1894 roku prawie nikt tego sobie nie uwiadamia³ (s. 61).
Ów rok 1894 jako cezurê otwieraj¹c¹ recenzowane dzie³o wyznacza intronizacja nowego w³adcy Rosji  w³anie cesarza Miko³aja II, którego panowanie jest jedynym panowaniem monarszym, analizowanym dok³adniej przez
autorów. Postaæ ta traktowana jest z ca³¹ powag¹, w dziele znajdujê wed³ug
swych obliczeñ a¿ na 110 stronach powo³ania na Miko³aja II. Wiêcej wzmianek i powo³añ dotyczy tylko w czêci I Lenina, a w czêci II Stalina. Autorzy
wielokrotnie przy ró¿nych okazjach powo³uj¹ siê na wypowiedzi cesarza, tak¿e na fragmenty jego dziennika i to nie w celach demaskatorskich
i przemiewczych, co nagminnie czyniono w poprzednich zarysach jego biografii czy te¿ w ogólnych pracach z dziejów Rosji tamtej epoki, wskazuj¹
tak¿e jego rozs¹dne decyzje, choæ wiele, mo¿e nawet zbyt wiele krytykuj¹.
W odró¿nieniu od tysiêcy prac poprzednich, ukazuj¹cych siê w b. ZSRR
i d³ugo jeszcze w Federacji Rosyjskiej, w których cesarz ten traktowany by³
lekcewa¿¹co, a wszystko pozytywne, co dzia³o siê w Rosji, przypisywane by³o
innym osobom lub anonimowym si³om historii, byle tylko nie jemu, w dziele
tym postrzegany jest on powa¿nie i doceniane s¹ jego dokonania  najbardziej widoczne w gospodarce, ale i w kulturze. Zacytujmy tylko jedn¹ wypowied dotycz¹c¹ tej ostatniej dziedziny ¿ycia spo³ecznego: Jeli rozpatrywaæ
kulturê i sztukê w ca³oci, to epoka Miko³aja II to szczyt rozwoju kultury
rosyjskiej i nastêpne dziesiêciolecia a¿ do naszych czasów mog¹ byæ rozpatry-
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wane jako inercja po porewolucyjnym wzniesieniu. [...] takiej liczby ludzi wielkich, utalentowanych i po prostu zdolnych, koñcz¹cych lub rozpoczynaj¹cych
swoje ¿ycie w ci¹gu niespe³na æwierci wieku, kultura rosyjska nie zna³a ani
przedtem, ani potem (s. 109). Kto zapyta, a jaka zas³uga w tym samego
Miko³aja? Z pewnoci¹ nie pierwszoplanowa, ale jeliby nie czasy wzglêdnego
spokoju, braku zagro¿eñ dla twórców, oznak rozwoju i ogólnej pomylnoci, to
talenty na tak¹ skalê nie rozwija³yby siê. Rozs¹dnie rozumiany mecenat,
intratne zakupy dzie³ sztuki, nagrody i awanse tworzy³y atmosferê sprzyjaj¹c¹ rozwojowi talentów.
Zaczynaj¹c od bardzo pozytywnej oceny kwestionowanego zazwyczaj
przez pseudohistoryków poziomu wykszta³cenia tego cesarza (s. 6263), omówienia maj¹tku i sposobu rozporz¹dzania nim  szczodroci tak daleko odbiegaj¹cej od sk¹pstwa jego ojca, omówienia pewnych cech jego charakteru,
ujawniaj¹cego siê ju¿ w okresie, gdy by³ tylko cesarzewiczem, nastêpc¹ tronu, w tym pracowitoci i zdyscyplinowania, autorzy dostrzegaj¹ oczywicie
te¿ cechy ujemne Miko³aja, a przede wszystkim to, i¿ nie by³ obdarzony przez
naturê wyrazist¹ indywidualnoci¹. Cechowa³o go kunktatorstwo, tak bardzo
ró¿ni¹ce go ze zdroworozs¹dkowym, znaj¹cym siê na ludziach ojcem. Wytkniête cele osi¹ga³ nie wprost, zwleka³, oczekuj¹c na nadejcie sprzyjaj¹cego
momentu, nie lubi³ siê sprzeczaæ i dowodziæ czegokolwiek. By³ bardzo skryty,
jego ¿ycie wewnêtrzne pozostawa³o dla wiêkszoci otaczaj¹cych go osób zagadk¹. A przy tym wszystkim nie kwestionowa³ potrzeby reform, zw³aszcza
ekonomicznych, pod tym wzglêdem Rosja ju¿ na pocz¹tku jego panowania
zmieni³a siê radykalnie. Gorzej by³o z reformami politycznymi. Na pocz¹tku
nowego panowania Rosja pozostawa³a ostatni¹ w Europie monarchi¹ absolutn¹, Miko³aj by³ mistykiem, wierz¹cym w swoje wprost od Boga dane mu
pos³annictwo zachowania w nienaruszonej postaci podstaw ustrojowych w³adzy cesarskiej. Mimo opanowania umiejêtnoci korzystania ze wszystkich
zdobyczy wspó³czesnej mu cywilizacji  radia, samochodów, telefonu itp., by³
w jakim sensie produktem przesz³oci, nieumiej¹cym dostosowaæ siê do
wspó³czesnoci. Nieumiej¹cym do czasu  dodajmy, bo nawet w sferze reform
politycznych dokona³ nastêpnie bardzo wiele, przekszta³caj¹c Rosjê samow³adn¹ w monarchiê prawie konstytucyjn¹. Nie podzielam w tej czêci swych
refleksji przekonania autorów, i¿ wiêkszoæ tych reform dokonanych w Rosji
za jego panowania by³a wymuszona sytuacj¹, ¿e by³y to ustêpstwa mu narzucane, wyrywane jakoby si³¹.
Nie zatrzymuj¹c siê d³u¿ej na tym w¹tku, bo jest on tylko jednym
z w¹tków przyci¹gaj¹cych uwagê czytelnika, dodam, ¿e mam tak¿e i konkretne zastrze¿enia co do oceny zachowañ Miko³aja II w poszczególnych epizodach lub konkretnych szczególnych sytuacjach. W wielu sprawach, np. oceny
Chodynki z 1896 r. (s. 6566, 115) krwawej niedzieli z 1905 r. (s. 161168)
czy te¿ wydarzeñ I wojny wiatowej, nie wyzbyli siê autorzy tradycyjnych
ocen nihilistycznych i upatruj¹ w nim ca³e z³o i g³ówn¹ si³ê sprawcz¹ niemocy Rosji i ostatecznej klêski Cesarstwa w latach 19171918. Generalnie za-
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prezentowanej ocenie panuj¹cego brakuje spójnoci. Utkana jest ona z czêsto
sprzecznych z sob¹ wyrywków wspomnieñ, opinii i wypowiedzi autorów g³ównie rosyjskich, formu³owanych na ogó³ ju¿ po upadku monarchii rosyjskiej,
przy bardzo sk¹pym wykorzystywaniu opinii obserwatorów z zewn¹trz,
w szczególnoci dyplomatów zagranicznych. Dominuje jednak i w tej czêci
dzie³a innowacja i nowe spojrzenie na ostatniego cesarza, czy te¿ jak chce
wielu  cara Rosji. Nie ma przy tym bynajmniej idealizacji tego monarchy!
Autorzy, podobnie jak i autor powy¿szych s³ów, w swej biografii Miko³aja II5
dostrzegaj¹ i liczne negatywy zwi¹zane z tym ostatnim panowaniem, nie
dotycz¹ce w dodatku wy³¹cznie osobnych epizodów czy te¿ szczegó³ów, a spraw
najbardziej istotnych dla ca³ej tzw. filozofii panowania. Zgodziæ siê np. trzeba
z t¹ czêci¹ wywodów autorów, w której wskazuj¹, ¿e anachronizmem wprost
niewybaczalnym by³o doæ d³ugie upieranie siê Miko³aja II (a¿ do 1906 r.)
przy w³adzy absolutnej w epoce, kiedy rz¹dy parlamentarne w wiêkszoci
krajów europejskich pozostawi³y monarchom, wzorem Anglii, tylko funkcje
mistrzów ceremonii i dostawców publicznej rozrywki. Nie mo¿na nie pamiêtaæ, i¿ po upadku rewolucji 1905 r. w obliczu nieustaj¹cych konfliktów
z Dum¹ Pañstwow¹ w jego polityce wewnêtrznej potêguj¹ siê, na szczêcie
niezrealizowane, ci¹gotki do przywrócenia owej w³adzy absolutnej, z której
zrezygnowa³ w nowej redakcji Ustaw Zasadniczych cesarstwa z 1906 r.
A przy okazji obserwacja psychologiczna, wiadcz¹ca o wielkiej z³o¿onoci natury ludzkiej! Z Miko³ajem zdarza³o siê co niepojêtego. Chocia¿ znajdowa³ siê na szczytach blasku i w³adzy, to jednak nie by³o mu obce uczucie
zazdroci wobec ludzi mu wprawdzie podw³adnych i wiernych, ale obdarzonych siln¹ wol¹, niezale¿noci¹ myli, umiejêtnoci¹ przekonywania innych,
w³adczych z natury, przy tym popularnych, nieschodz¹cych z pierwszych
stron gazet, których wypowiedzi, a i fotografie, pojawia³y siê zbyt czêsto na
szpaltach gazet (a innych mass mediów, pamiêtajmy, wówczas jeszcze nie
by³o). Cesarz czu³ siê jakby przez nich przes³oniêty, jakby na drugim planie.
To okrela³o zmianê jego stosunku do tak wybitnych mê¿ów stanu Rosji, jak
najpierw Siergiej Witte, a potem Piotr Sto³ypin, a po drodze z pewnoci¹
jeszcze do kilku innych ówczesnych polityków, których gwiazda b³ysnê³a na
krótko na firmamencie rosyjskiej polityki. Gor¹cy patriota Rosji, cz³owiek
g³êboko religijny, szlachetny w wiêkszoci swych zachowañ, nie potrafi³
wznieæ siê ponad postawê ma³ostkowoci czy te¿ nagannej pamiêci o rzekomo wyrz¹dzonych mu krzywdach, czego przyk³adem by³o choæby jego niegodne polityka tej rangi zachowanie po mierci tych w³anie polityków, premierów Rosji  Sto³ypina w 1911 (s. 212213) czy Wittego w 1915 r. (s. 86).
Bardzo oryginalnie s¹ ujête sylwetki wielu wybitnych polityków Rosji z tego
5 Zob. J. Sobczak, Cesarz Miko³aj II. M³odoæ i pierwsze lata panowania 18681900.
Cz. I  M³odoæ. Cz. II  Na tronie, Olsztyn 1998, ss. 362+284; idem, Cesarz Miko³aj II. Libera³
z usposobienia, autokrata na tronie, Toruñ 2003, ss. 658; idem, Miko³aj II  ostatni car Rosji.
Studium postaci i ewolucji w³adzy, Warszawa  Pu³tusk 2009, ss. 580.
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okresu, oprócz wspomnianych Wittego i Sto³ypina tak¿e W³adimira Kokowcowa, Aleksandra Kriwoszejna itp., niektórych wielkich ksi¹¿¹t. Zbyt s³abo jest
wyeksponowany w moim odczuciu fatalny wp³yw na rz¹dy wywierany przez
dewotkê prawos³awia, cesarzow¹ Aleksandrê. Bardzo wnikliwie opisane zosta³o morderstwo jekaterynburskie i w ogóle losy innych cz³onków dynastii
Romanowów (s. 531544), bez ukrywania prawdy, i¿ w sprawie tej nie
wszystko ju¿ zosta³o wyjanione, ¿e kryje ona jeszcze wiele niejasnoci.
Nawet w czêci II dzie³a, powiêconej póniejszym na ogó³ czasom, wpl¹tana jest tak¿e pamiêæ o Miko³aju II  o jego aktywnym udziale
w przyjêciu znakomitej haskiej konwencji z 1907 r. o prawach jeñców wojennych, o rozstrzelaniu w Belgradzie przez titowców serbskiego genera³a Dra¿y
Michaj³owicza, przywódcy czetników, akurat 17 lipca 1946 r., w 28. rocznicê
zamordowania Miko³aja II, którego Michaj³owicz szanowa³ jako wiêtego
cara-mêczennika, o poni¿aniu jego pamiêci w czasach stalinizmu. Przytaczana jest informacja o poszukiwaniu zw³ok cara i jego rodziny po II wojnie
wiatowej i o uroczystym pogrzebie cara w kryptach Twierdzy Piotropaw³owskiej jako szefa pañstwa i wodza naczelnego, o ³zach przelewanych na tej
uroczystoci przez ¿onê Jelcyna  Nainê, wreszcie o kanonizacji zamordowanego w Jekaterynburgu cara przez Sobór Jubileuszowy Cerkwi Prawos³awnej w sierpniu 2000 r. Rezygnacja z tronu Miko³aja II w marcu 1917 r.
zaliczona jest w reasumpcji tej syntezy, podobnie i przez wielu wspó³czesnych historyków rosyjskich, do najwiêkszych katastrof i nieszczêæ w historii Rosji XX w.
Bardziej wnikliwa ocena opisu monarchii dumskiej, jak nazywaj¹ autorzy
lata 19071914, a nastêpnie I wojny wiatowej i drugiej rewolucji rosyjskiej
(marcowej 1917 r.) wraz z jej apogeum  abdykacj¹ Miko³aja II, wykracza
poza mo¿liwoci tej recenzji, wymaga³aby studium bardziej szczegó³owego
i obszernego. Rzetelnoæ wiêkszoci analiz s¹siaduje tu, niestety, z pokutuj¹c¹ jeszcze p³ycizn¹ niektórych starych ocen, uwag i uogólnieñ, przejêtych ze
starej historiografii radzieckiej lub rosyjskiej  demaskatorskiej emigracyjnej
z pierwszych lat po obaleniu caratu. Godne pochwa³y s¹ obszerne oceny
mniej znanych lub zupe³nie nieznanych czytelnikowi, zw³aszcza polskiemu,
zagadnieñ konfesyjnych i instytucjonalno-strukturalnych ró¿nych wspólnot
religijnych, przy tym nie tylko zwi¹zanych z panuj¹cym prawos³awiem, ale
i z ró¿nymi jego odmianami sekciarskimi, niezale¿nymi od struktur Cerkwi
oficjalnej, a tak¿e wspólnot wyznania moj¿eszowego, muzu³mañskich i buddyjskich. Z nies³abn¹cym zainteresowanie ch³onie siê w czasie lektury opisy
skomplikowanych procesów przygotowañ w czasie panowania Miko³aja II i
potem ju¿ po jego detronizacji do zwo³ania soboru powszechnego i restytucji
patriarchatu rosyjskiego. Nie dostrzeg³em natomiast wydzielonego podrozdzia³u dotycz¹cego spraw Kocio³a katolickiego w Rosji, choæ rozproszonych
uwag na ten temat jest niema³o. Bardzo kompetentnie i bez ukrywania
najobrzydliwszych zjawisk jest zaprezentowany okres totalitaryzmu stalinowskiego.
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Reasumuj¹c, ka¿dy zajmuj¹cy siê w Polsce dziejami Rosji, ZSRR i Federacji Rosyjskiej za prezydentury Borysa Jelcyna i W³adimira Putina syntezy
tej nie mo¿e pomin¹æ w swych obowi¹zkowych lekturach. Oryginalna,
przynosz¹ca wiele zupe³nie dot¹d nieznanych zdjêæ, jest strona ikonograficzna dzie³a z³o¿ona z trzech bodaj wk³adek ilustracyjnych, nawet z elementami
numizmatyki.
Ale nie ma beczki miodu bez ³y¿ki dziegciu. Nak³ad tej wspania³ej ksi¹¿ki, a cilej dwóch ksi¹¿ek, liczy zaledwie 5 tys. egzemplarzy, co mog³oby byæ
du¿o u nas w Polsce, ale z pewnoci¹ nie jest na wielkim rynku czytelniczym
Rosji. Dzie³o jest wiêc ekskluzywne, w zamyle autorów traktowane jest byæ
mo¿e nawet jako sonda¿owe. Autorzy nie s¹, jak siê wydaje, pewni reakcji na
nie i sposobu przyjêcia przez czytelników zaprezentowanych tu bardzo niekiedy radykalnych ocen.
Jan Sobczak
(Olsztyn)
Dariusz Radziwi³³owicz, Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 19181920, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, ss. 570.
Historia orê¿a polskiego na przestrzeni dziejów, a w szczególnoci
w pierwszej po³owie XX w., zawsze cieszy³a siê i nadal cieszy siê zainteresowaniem zarówno badaczy, jak i czytelników. W tej historii w okresie PRL-u
bywa³y obszary pomijane, swoiste bia³e plamy, które historiografia tego
okresu albo zbywa³a drobnymi wzmiankami, albo fa³szowa³a ich obraz, albo
przemilcza³a. Tak¹ kart¹ by³y wydarzenia zwi¹zane z obecnoci¹ polskich
formacji wojskowych w Rosji, w czasie wojny domowej w tym kraju po przewrocie bolszewickim, w tym oddzia³ów utworzonych na terenie wschodniego
obszaru oporu wobec czerwonej dyktatury. Sytuacja zmieni³a siê po 1989 r.,
gdy znik³y uwarunkowane ideologicznie ograniczenia i zaczêto zape³niaæ luki
w powojennej historiografii. Problematyka zwi¹zana z dziejami polskich formacji zbrojnych na terenie Powo³¿a, Uralu, Syberii i rosyjskiego Dalekiego
Wschodu pojawi³a siê na kartach szerszych prac, pióra choæby Mieczys³awa
Wrzoska, Wojciecha Materskiego czy Tadeusza Dmochowskiego. Odrêbne artyku³y powiêcali jej Tadeusz Radziwonowicz, Jaros³aw Neja, a przede
wszystkim Jan Pawe³ Winiewski i Dariusz Radziwi³³owicz. D³ugo jednak nie
powstawa³a odrêbna, szczegó³owa monografia tego wa¿nego problemu. Stan
ten zmieni³o ukazanie siê recenzowanej pracy, napisanej przez ostatniego
z wymienionych.
Autor jest dowiadczonym badaczem, by³ym wojskowym  podpu³kownikiem rezerwy, pracuj¹cym dzi w Instytucie Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Praca stanowi zwieñczenie
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jego kilkuletnich badañ nad poruszan¹ problematyk¹. Nie jest wiêc niczym
zaskakuj¹cym, ¿e monografia liczy prawie 600 stron. Jak sam podaje (s. 21),
Dariusz Radziwi³³owicz postawi³ sobie za cel przedstawienie dziejów polskich organizacji wojskowych i formacji zbrojnych, które powsta³y we
wschodniej Rosji, na Syberii i Dalekim Wschodzie, od likwidacji polskich
korpusów w Rosji w maju 1918 r. do ewakuacji ich resztek (tak w tekcie
 J.W.) z portów Dalekiego Wschodu do kraju w 1920 r. Nale¿y mieæ zastrze¿enia do braku precyzyjnego okrelenia, co kryje siê w rozumieniu Autora pod pojêciem wschodnia Rosja. Ju¿ ma³a litera przy przymiotniku sugeruje, ¿e nie kryje siê za nim ¿adna kraina geograficzna. I s³usznie, bo takiej
nie ma. Có¿ z tego, ¿e ³atwo siê domyliæ, i¿ pojêcie to obejmuje Powo³¿e
i Ural. Nale¿a³o to jasno wyt³umaczyæ we wstêpie, bo gdy wemie siê Rosjê
jako kraj, to termin wschodnia Rosja nale¿a³oby odnieæ do Syberii i Dalekiego Wschodu.
Aby zrealizowaæ swój cel, Dariusz Radziwi³³owicz gruntownie przebada³
polskie archiwa. W pracy wykorzystane zosta³y dokumenty przechowywane
w 11 zespo³ach Centralnego Archiwum Wojskowego i 11 zespo³ach Archiwum
Akt Nowych. W CAW Autor korzysta³ równie¿ z akt personalnych szeciu
wysokiej rangi oficerów Wojska Polskiego, niekwestionowanych bohaterów
rozprawy. Zbiór wykorzystanych w pracy polskich, niepublikowanych dokumentów uzupe³nia Kolekcja Dokumentów Polskich Narodowych Komitetów,
Zwi¹zków i Organizacji o Formowaniu siê Oddzia³ów Polskich w Syberii,
które przechowywane s¹ w Centralnym Pañstwowym Historycznym Archiwum Ukrainy we Lwowie oraz niepublikowana relacja Wysokiego Komisarza
Rzeczypospolitej Polskiej na Syberii Józefa Targowskiego, przechowywana
w Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Ponadto Autor, doæ pobie¿nie, przeprowadzi³ kwerendy w Wojskowym Archiwum Historycznym (Vojensky historicky archiv) w Pradze i Rosyjskim Pañstwowym Archiwum Wojskowym
(Rossijskij gosudarstwiennyj wojennyj archiw - RGWA) w Moskwie.
Choæ spis wykorzystanych archiwaliów mo¿e budziæ uznanie, badania
w archiwach nie mog¹ zostaæ uznane za wyczerpuj¹ce. Z zasobów polskich
archiwów mo¿na jedynie wskazaæ przechowywany w CAW zespó³ Teki Teslera. Du¿o powa¿niejsze s¹ braki w kwerendach zagranicznych, przede wszystkim w Rosji. Autor wcale nie spenetrowa³ Archiwum Pañstwowego Federacji
Rosyjskiej (Gosudarstwiennyj archiw Rossijskoj Fiedieracii). Tam s¹ przechowywane dokumenty rz¹du admira³a Aleksandra Ko³czaka, tak¿e te, które
relacjonuj¹ stosunek tego rz¹du wobec innych pañstw, w tym Polski, i stosunek tego rz¹du do formacji sojuszniczych, w tym polskich. W RGWA Dariusz
Radziwi³³owicz nieco informacji zaczerpn¹³ z zespo³ów bia³ych armii oraz, jak
podaje (s. 30) zada³ sobie tak¿e trud (dodajmy  bezowocny  J.W.) przeprowadzenia kwerendy zespo³ów dywizji wchodz¹cych w sk³ad sowieckiej
5. Armii Frontu Wschodniego. Tego rodzaju postêpowanie wiadczy o kiepskim przygotowaniu kwerendy, która zapewne by³a krótka i choæby z tego
powodu winna byæ maksymalnie produktywnie wykorzystana. Zespo³y dywi-
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zyjne sk³adaj¹ siê dzi z przypadkowych zbiorów dokumentów, wielokrotnie
w przesz³oci brakowanych. Znacznie wiêksze perspektywy badawcze rokowa³y zespo³y dowództw Frontu Wschodniego, 5. Armii oraz 1. Armii, z jednostkami której przysz³o Polakom walczyæ na Uralu w koñcu 1918 r. Mo¿na
równie¿ by³o spenetrowaæ formularze historyczne radzieckich dywizji strzeleckich zaanga¿owanych w walki z 5 Dywizj¹ Strzelców Polskich, bo w wielu
wypadkach jest w nich obszernie i szczegó³owo przedstawiony szlak bojowy
tych jednostek. Na dodatek Autor najprawdopodobniej wcale nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e do zbiorów RGWA w³¹czono, co najmniej 10 lat temu, zbiory
tak zwanego archiwum trofiejnego, zrabowane przez Armiê Czerwon¹
w latach 19441945 w po³owie Europy. S¹ tam równie¿ interesuj¹ce zespo³y
polskie, których kopii dot¹d nie zrobiono, a które mog³y wzbogaciæ bazê
ród³ow¹ pracy o ca³kowicie nieznane, nie funkcjonuj¹ce w obiegu historycznym, dokumenty. S¹ to, na przyk³ad, zespo³y: Polskie organizacje bur¿uazyjno-nacjonalistyczne i wojskowo-dywersyjne, Organizacje polityczne Polski
okresu I wojny wiatowej z lat 19141939 oraz dokumenty przedwojennego
Instytutu Józefa Pi³sudskiego.
Na koniec archiwum, na temat którego Dariusz Radziwi³³owicz siê nie
wypowiedzia³, wiêc trudno orzec, czy nie bra³ pod uwagê w nim kwerendy
(na przyk³ad ze wzglêdów jêzykowych), czy te¿ nie zdawa³ sobie sprawy, ¿e
warto spenetrowaæ jego zbiory pod k¹tem prowadzonych badañ. To francuski
odpowiednik naszego CAW  Service historique de la Defence w Vincennes.
Francuzi odgrywali czo³ow¹ rolê w interwencji sprzymierzonych na Syberii,
to oni przekazywali pieni¹dze, dziêki którym polskie oddzia³y mog³y powstaæ
i funkcjonowaæ, a francuskiemu genera³owi Mauriceowi Janinowi faktycznie
podlega³y polskie formacje wojskowe. W przypisach Autor kilka razy powo³uje siê (np. s. 169) na wspomnienia tego ostatniego, wydane po francusku, co
sugeruje, i¿ jêzyk ten nie jest mu ca³kiem obcy. Z drugiej strony, wspomniane
Teki Teslera zawieraj¹ w³anie dokumenty w jêzyku francuskim i to, i¿ nie
zosta³y spenetrowane mo¿e wynikaæ z kompetencji jêzykowych Dariusza Radziwi³³owicza. Wykorzystanie choæby czêci wymienionych archiwaliów z pewnoci¹ wzbogaci³oby pracê, ich brak za bywa miejscami bardzo odczuwalny.
Bazê ród³ow¹ rozprawy uzupe³niaj¹ dokumenty publikowane oraz memuarystyka. Autor korzysta³ równie¿ z bardzo bogatej literatury przedmiotu.
Te sk³adniki bibliografii nale¿y opisaæ ³¹cznie. Imponuje liczba wymienionych
publikacji. Jednak trzeba podkreliæ, ¿e s¹ to prawie wy³¹cznie (poza np.
wspomnieniami gen. Janina) dokumenty, wspomnienia, monografie i artyku³y wydane po polsku, czesku i rosyjsku. Gdy chodzi o polsk¹ bibliografiê,
w zasadzie jest ona kompletna. Autor wykorzysta³ ogromny dorobek dokumentalny, wspomnieniowy i historiograficzny z okresu miêdzywojennego, literaturê emigracyjn¹, prace z okresu PRL i najnowsze osi¹gniêcia polskiej
historiografii. Z tych ostatnich brakuje chyba jedynie niektórych publikacji
J.P. Winiewskiego1, mo¿e jeszcze kilku przyczynków. Nie jestem w³adny
oceniaæ, jak¹ czêæ czeskiej historiografii interwencji sojuszniczej w Rosji,
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przede wszystkim za dziejów Korpusu Czechos³owackiego, Dariusz Radziwi³³owicz wykorzysta³, ale ju¿ sam fakt siêgniêcia po ród³a i literaturê
w jêzyku naszych po³udniowych s¹siadów nale¿y uznaæ za wa¿ne osi¹gniêcie
Autora. Nieco gorzej sprawa wygl¹da, gdy chodzi o publikacje radzieckie
i rosyjskie. Brakuje zbiorów dokumentów dotycz¹cych polityki mocarstw wobec Rosji Radzieckiej i ich interwencji na terytorium niedawnego sojusznika,
przede wszystkim na Dalekim Wschodzie i Syberii. Wymieniæ tu nale¿y choæby niedawno wydane dokumenty o stosunkach radziecko-amerykañskich2.
Literatura rosyjskojêzyczna wymieniona w bibliografii jest bardzo liczna
i reprezentatywna, jednak odpowied na pytanie, czy Autor rzeczywicie i na
ile starannie z niej korzysta³, czy te¿ jedynie wie o jej istnieniu, nie jest
oczywista, o czym ni¿ej. Brakuje jednak ca³ego, bardzo licznego, zbioru publikacji rosyjskich  Dariusz Radziwi³³owicz nie zna wydawanych w Rosji periodyków. Na pró¿no w jego pracy szukaæ przypisów, w których przywo³uje
artyku³y czy dokumenty opublikowane na ³amach tak znanych czasopism,
jak Wojenno-Istoriczeskij ¯urna³, Woprosy Istorii czy Otieczestwiennaja
Istorija (dzi to Rossijskaja Istorija). Brak równie¿ mniej znanych, ale
powiêcaj¹cych wojnie domowej w Rosji szczególne miejsce czasopism, jak
Nowyj Czasowoj. Russkij wojenno-istoriczeskij ¿urna³ ukazuj¹cy siê w Petersburgu, Bie³aja armija. Bie³oje die³o. Istoriczeskij nauczno-popularnyj almanach z Jekatierynburga czy moskiewski Bie³aja Gwardija: Almanach3.
W bibliografii nie ma prac wydanych na zachodzie Europy i w Stanach
Zjednoczonych. Nie jest to mankament o decyduj¹cym znaczeniu, ale nie
sposób go pomin¹æ. Rosyjska wojna domowa na Syberii i Dalekim Wschodzie
toczy³a siê w obecnoci, a czasem wrêcz z udzia³em przedstawicieli i kontyngentów wojskowych mocarstw: Francji, Japonii, Stanów Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii. Syberia by³a miejscem, gdzie w tym czasie, oprócz wojsk
polskich i Korpusu Czechos³owackiego, istnia³y formacje ³otewskie, serbskie
i rumuñskie, uznaj¹ce zwierzchnictwo mocarstw, przede wszystkim Francji.
Wszystko to znajduje odbicie w historiografii francuskiej, brytyjskiej i amerykañskiej. Ich dorobek, a tak¿e publikowane po francusku i angielsku dokumenty i relacje na ten temat, zosta³y przez Dariusza Radziwi³³owicza pominiête i ca³kowicie zignorowane we wstêpie.
Za niew¹tpliwe osi¹gniêcie Autora nale¿y uznaæ przeprowadzon¹ przez
niego kwerendê prasow¹. Wykorzysta³ prasê ukazuj¹c¹ siê w kraju, tak
w interesuj¹cym go okresie, jak i w latach póniejszych. Znacznie wa¿niejsze
1 J.P. Winiewski, Artyleria Wojsk Polskich we Wschodniej Rosji i na Syberii, w: Zeszyty
Naukowe WSO im. J. Bema w Toruniu, z. 21, Toruñ 2002, s. 304315; tego¿, Odrêbny Batalion
Litewski im. Witolda Wielkiego przy 5 Dywizji Strzelców Polskich, w: Nad Ba³tykiem. W krêgu
polityki, gospodarki, problemów narodowociowych i spo³ecznych w XIX i XX wieku. Ksiêga
jubileuszowa prof. M. Wojciechowskiego, Toruñ 2005, s. 971978.
2 Sowietsko-amierikanskije otnoszenija. Gody niepriznanija. 19181926, Mie¿dunarodnyj
fond Diemokratija, Moskwa 2002.
3 Tu zw³aszcza: Bie³oje dwi¿enije na wostokie Rossii 19181920, Bie³aja Gwardija: Almanach, nr 5, Moskwa 2001.
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jednak jest, i¿ wprowadza on do obiegu naukowego publikacje z prasy polskiej ukazuj¹cej siê w latach 19181920 w Rosji, g³ównie na Syberii, oraz
w Mand¿urii, która by³a wówczas zamieszkiwana przez bardzo liczn¹ Poloniê, ¿ywo interesuj¹c¹ siê wydarzeniami w Rosji.
Recenzowana praca zosta³a skonstruowana w uk³adzie problemowo-chronologicznym. Sk³ada siê ze wstêpu, szeciu rozdzia³ów i zakoñczenia. Wybór
tematyki i jej ramy chronologiczne s¹ w pe³ni uzasadnione. Przy wielow¹tkowoci problemu badawczego, jego podzia³ na poszczególne, ³¹cz¹ce siê ze sob¹
w logiczn¹ ca³oæ partie nie by³ prostym zadaniem. Nale¿y przyznaæ, ¿e
Autor poradzi³ sobie z nim dobrze  sam podzia³ nie budzi wiêkszych zastrze¿eñ, jest logiczny, choæ powoduje nieuniknione powtórzenia. Mo¿na siê zastanawiaæ, czy struktura pracy nie by³aby bardziej spójna, gdyby sprawy przedstawione w najkrótszym rozdziale IV zosta³y rozs¹dnie wplecione w narracjê
rozdzia³ów II, III i VI. Niedopatrzeniem, i to powa¿nym, jest za to brak
szczegó³owego omówienia kryteriów, które uzasadnia³y taki podzia³ pracy.
W obszernym Wstêpie (s. 732) Dariusz Radziwi³³owicz, po przedstawieniu stanu badañ, a przed omówieniem podstaw ród³owych swej pracy, postawi³ sobie dziewiêæ pytañ badawczych (s. 22), dotycz¹cych okolicznoci powstania, funkcjonowania oraz zejcia ze sceny dziejowej polskich formacji
zbrojnych na Powo³¿u, Uralu, Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 19181920.
Odpowied na nie sta³a siê zasadnicz¹ czêci¹ ksi¹¿ki. Jedno z nich budzi
w¹tpliwoci. To pytanie Czy ekspedycje karne przeciw bolszewickiej partyzantce ( ) by³y nieuniknion¹ konsekwencj¹ zaanga¿owania 5. Dywizji
Strzelców Polskich w obronê Kolei Transsyberyjskiej? Jest ono wtórne
 znacznie wa¿niejszym, pierwotnym w stosunku do postawionego, pytaniem
winno byæ pytanie o zasadnoæ zaanga¿owania w obronê kolei i mo¿liwoæ
zachowania neutralnoci w tocz¹cym siê wokó³ Polaków konflikcie zbrojnym.
A z tym pytaniem przysz³o siê przecie¿ Autorowi zmierzyæ w pracy.
Rozdzia³ I (s. 3396) ma charakter wprowadzaj¹cy, s¹ w nim zawarte
syntetyczne informacje na temat sytuacji polityczno-militarnej w ca³ej Rosji,
a przede wszystkim na Syberii, w latach 19181920. Takie wprowadzenie
wydaje siê niezbêdne, jednak czytaj¹c ten rozdzia³ ma siê wra¿enie, ¿e zasta³
on napisany bardzo popiesznie, z musu, jego tematyka jest, przynajmniej
czêciowo, Autorowi obca, a literatura, na podstawie, której powsta³ ma miejscami zdecydowanie przypadkowy charakter. St¹d takie wpadki, jak pojawiaj¹ce siê na samym pocz¹tku (s. 34) stwierdzenie, ¿e w listopadzie 1917 r., na
po³udniu Rosji dawni carscy genera³owie Michai³ Aleksiejew, Anton Denikin
i £awr Korni³ow sformowali oddzia³y zwane Armi¹ Ochotnicz¹. Tymczasem
bardzo ³atwo, choæby w rosyjskich wydawnictwach encyklopedycznych, mo¿na znaleæ informacjê, ¿e dwaj ostatni do³¹czyli do genera³a Aleksiejewa
dopiero w grudniu, a nazwa Armia Ochotnicza pojawi³a siê styczniu 1918 r.
St¹d równie¿ najprawdopodobniej kompletny ba³agan z imionami Rosjan,
które raz s¹ podawane w brzmieniu rosyjskim, a innym razem w wersji
spolszczonej. Dlatego na tej samej stronie (s. 58) mo¿emy przeczytaæ, ¿e
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Frunze mia³ na imiê Micha³, a Tuchaczewski Michai³, Szorin by³ Wasylem,
choæ na stronie kolejnej jest ju¿ Wasilijem, ataman Siemionow mia³ na imiê
Grzegorz (s. 75), choæ w dalszych czêciach pracy i indeksie osobowym figuruje jako Grigorij itd. itp. Nie wiadomo dlaczego s³owo subbotnik Dariusz
Radziwi³³owicz opatruje skomplikowan¹ definicj¹ (s. 59, przyp. 81), choæ jego
synonimem w jêzyku polskim jest po prostu czyn spo³eczny. O liczbie ofiar
dyktatury Ko³czaka dowiadujemy siê z przet³umaczonej na jêzyk polski radzieckiej propagandówki, wydanej na 50-lecie Armii Czerwonej (s. 73, przyp.
121), choæ w bibliografii i we wstêpie wymienionych zosta³o wiele prac powsta³ych i wydanych ju¿ po rozpadzie ZSRR. S³aba orientacja w literaturze
przedmiotu jest widoczna szczególnie w podrozdziale o polityce mocarstw na
Syberii i Dalekim Wschodzie. Nie wiadomo, dlaczego o wa¿nych aspektach
interwencji japoñskiej Autor pisze na podstawie pracy na temat stosunków
polsko-japoñskich (s. 85, przyp. 163) albo prasy polskiej z 1919 r. (s. 90,
przyp. 188), a o interwencji amerykañskiej, na podstawie dokumentów
z CAW-u (s. 8889). W ca³ym rozdziale odwo³ania do literatury obcej pojawiaj¹ siê niezbyt obficie. I byæ mo¿e dlatego niektórzy z rosyjskich genera³ów
z armii Ko³czaka wystêpuj¹ jedynie z inicja³ami imion i otczestw, choæ pe³ne
informacje na ten temat mo¿na znaleæ w s³owniku biograficznym, na który
w kilku innych miejscach pracy Dariusz Radziwi³³owicz siê powo³uje4.
W Rozdziale II (s. 97209) przedstawione zosta³y powstanie i dzia³alnoæ
polskich organizacji politycznych i wojskowych na Powo³¿u, Uralu, Syberii
i Dalekim Wschodzie w latach 19171920. Autor szczegó³owo przedstawi³
i zanalizowa³ proces samoorganizacji Polaków zamieszkuj¹cych te czêci Rosji (oraz pó³nocn¹ Mand¿uriê, która stanowi³a rosyjsk¹ strefê wp³ywów) czy
te¿ zrz¹dzeniem losu tam przebywaj¹cych. Sw¹ uwagê skupi³ na najwa¿niejszych, czêsto rywalizuj¹cych ze sob¹ organizacjach: Polskiej Radzie Politycznej Dalekiego Wschodu i Syberii, Polskim Komitecie Narodowym na Syberiê
i Rosjê oraz Polskim Komitecie Wojennym. Przedstawi³ spory w polskim
rodowisku na temat zasadnoci formowania polskich oddzia³ów poza ziemiami polskimi, zas³ugi poszczególnych organizacji dla pocz¹tków formowania
wojsk polskich, dla jeñców polskich z armii austro-wêgierskiej i niemieckiej,
dla miejscowych Polaków. Nie zapomnia³ o negatywach, o konflikcie, w którym dwie ostatnie organizacje siê pogr¹¿y³y i nie by³y go w stanie przezwyciê¿yæ, co os³abia³o pozycjê Polaków w relacjach z miejscowymi w³adzami
rosyjskimi i sojusznikami, przede wszystkim Korpusem Czechos³owackim,
czeskimi organami politycznymi oraz Francusk¹ Misj¹ Wojskow¹. Dobrze
rysuje obraz, znanego przecie¿ i dzi, polskiego piekie³ka, wiata osobistych
animozji, wzajemnych pomówieñ, pyskówek zastêpuj¹cych rzeczow¹ wymianê argumentów. Ponadto znajdujemy tu opis prób nawi¹zania przez organi4 Je.W. Wo³kow, N.D. Jegorow, I.W. Kupcow, Bie³yje gieniera³y Wostocznogo fronta gra¿danskoj wojny. Biograficzeskij spraw ocznik, Russkij Put, Moskwa 2003. W tej pracy biogramy
genera³ów Michai³a Zankiewicza (s. 93) i Wiktora Surina (s. 200). Kilku innych rosyjskich
genera³ów ma pe³ne imiona i otczestwa podane jedynie w indeksie.
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zacje polskie na Syberii kontaktów z Komitetem Narodowym Polskim
w Pary¿u i rz¹dem w Warszawie. W rozdziale tym daje siê po raz pierwszy
odczuæ g³ód róde³ zewnêtrznych do dziejów omawianych zagadnieñ. Choæ
Autor wykorzysta³ kilka dokumentów czeskich, brakuje relacji, które by
przedstawia³y stosunek Czechów, Francuzów i Rosjan do sporów wystêpuj¹cych w polskim rodowisku, jak oni je widzieli i jak starali siê je wykorzystaæ
dla w³asnych celów. Brakuje równie¿ stricte francuskiego spojrzenia na wydarzenia rozgrywaj¹ce siê na ogromnych przestrzeniach miêdzy Wo³g¹ oraz
wybrze¿ami mórz Japoñskiego i Ochockiego, a to przecie¿ Francuzi odegrali
wiod¹c¹ rolê w interwencji mocarstw na Syberii.
W rozdziale tym zosta³ opisany pierwszy, spontaniczny okres tworzenia
polskich formacji wojskowych od Uralu po Mand¿uriê, pojawienie siê ich
z inicjatywy czêsto pojedynczych, energicznych jednostek w takich miastach
jak Ufa, Czelabiñsk, Irkuck, Harbin czy W³adywostok. Wszystkie te legiony,
bataliony, szwadrony itp. nie by³y organizacjami lecz oddzia³ami wojskowymi, z czasem zosta³y podporz¹dkowane Dowództwu Wojsk Polskich we
Wschodniej Rosji i wesz³y w sk³ad polskiej dywizji. Z tego powodu ich dzieje
winny zostaæ w tym rozdziale jedynie zasygnalizowane, a dok³adnie opisane
w kolejnej czêci pracy.
W najobszerniejszym w ca³ej pracy Rozdziale III (s. 210326) znajdujemy
bowiem opis powstania, organizacji i planów mobilizacyjnych wojsk polskich
na Powo³¿u, Uralu i Syberii. Autor wprowadza nas w tê tematykê, opisuj¹c
polsk¹ aktywnoæ militarn¹ na terenie ca³ej Rosji po likwidacji polskich korpusów, które sformowano po rewolucji lutowej. Nastêpnie przechodzi do zasadniczych kwestii, czyli pocz¹tków zorganizowanego formowania polskich
formacji na Powo³¿u, Uralu i Syberii oraz utworzenia Dowództwa Wojsk
Polskich we Wschodniej Rosji, walk stoczonych przez polskie oddzia³y na
Uralu, a potem formowania ca³ej polskiej dywizji i planów rozbudowy polskich jednostek do szczebla korpusu. Osobne podrozdzia³y Dariusz Radziwi³³owicz powiêci³ kwestiom zaopatrzenia wojsk, charakterystyce korpusu oficerskiego oraz szeroko rozumianym kwestiom dyscyplinarno-wychowawczym. Rozwa¿ania tego rozdzia³u wieñcz¹ kwestie stosunków Dowództwa
Wojsk Polskich na Syberii z polskimi organizacjami w Rosji oraz polskimi
czynnikami decyzyjnymi we Francji i w kraju.
W opisie walk wiêkszoci 1. pu³ku strzelców Autor bardzo obszernie
przedstawi³ walki w rejonie Ufy. Nie opisa³ natomiast, poza drobn¹ wzmiank¹ (s. 238), walk toczonych przez jego 1. kompaniê pod Jekaterynburgiem.
Czytelnikowi nale¿y siê w tym wypadku wyjanienie, czy ten krok wynika
z braku róde³, czy te¿ z innych powodów. Wa¿n¹, tak¿e dla dalszych czêci
pracy, spraw¹ poruszon¹ w rozdziale jest przedstawienie ostrych podzia³ów
wród kadry oficerskiej polskich wojsk, przede wszystkim 5 DSP. Podzia³ów
wynikaj¹cych z ró¿nych dowiadczeñ, wykszta³cenia, poziomu kultury, stosunku do dyscypliny w³asnej i podw³adnych, wyniesionych ze s³u¿by w armiach ró¿nych zaborców. Ten podzia³ wyra¿a³ siê tak¿e w stosunku do wojny
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domowej w Rosji. Dla oficerów wywodz¹cych siê z armii carskiej, maj¹cych
rodziny ¿yj¹ce w Rosji oraz kolegów, a nierzadko i przyjació³ w wojskach
admira³a Ko³czaka, kwestia, kto ze zmagañ bia³ych i czerwonych wyjdzie
zwyciêsko nie by³a spraw¹ obojêtn¹. Pozostali, przede wszystkim ci, którzy
wywodzili siê z Legionów, chcieli zachowania neutralnoci w bratobójczym
konflikcie i jak najszybszego wyjazdu do Polski.
Króciutki na tle pozosta³ych Rozdzia³ IV (s. 327350), jak ju¿ wspomnia³em, nieco burzy doæ spójn¹ strukturê pracy. Autor podzieli³ go na dwa
zaledwie podrozdzia³y, w których opisa³ podstawy prawne funkcjonowania
wojsk polskich na Syberii oraz proces powo³ania Wysokiego Komisarza RP
i Polskiej Misji Wojskowej na Syberii. Przedstawiaj¹c pierwsz¹ kwestiê Dariusz Radziwi³³owicz musia³ siê cofn¹æ do porozumieñ KNP z Francuzami,
z koñca 1918 i pocz¹tku 1919 r. Warto chyba by³o w³¹czyæ ow¹ tematykê do
rozdzia³u drugiego, wzglêdnie trzeciego. Podobnie rzecz siê ma z powo³aniem
Polskiej Misji Wojskowej, wszak nazwisko jej szefa, majora Jaros³awa Okulicz-Kozaryna, przewija siê na kartach poprzednich rozdzia³ów bardzo czêsto.
Sprawa mianowania Wysokiego Komisarza RP, ze wzglêdu na to, ¿e dotar³ on
na Syberiê dopiero w 1920 r., gdy 5 DSP przesta³a ju¿ istnieæ, mog³a byæ
przedstawiona w ostatnim rozdziale pracy. W wyjanieniu tej kwestii mo¿na
odczuwaæ niedosyt. Autor wielokrotnie na kartach ksi¹¿ki podkrela, ¿e brak
oficjalnego, politycznego, obdarzonego szerokimi pe³nomocnictwami, przedstawiciela Rzeczypospolitej na Syberii le wp³ywa³ na sytuacjê tak wojsk
polskich, jak i po prostu Polaków w tym rejonie. Mo¿emy przeczytaæ (s. 334),
¿e Trudno w dostêpnych materia³ach, relacjach i wspomnieniach znaleæ dla
tej opiesza³oci [w sprawie powo³ania Wysokiego Komisarza  J.W.] jakiekolwiek usprawiedliwienie. Podobnie w gruncie rzeczy jest z szerszym, wrêcz
zasadniczym problemem  dlaczego w³adze RP tak beztrosko i d³ugo ignorowa³y kilkanacie tysiêcy przeszkolonych wojskowo mê¿czyzn i nie do³o¿y³y
wszelkich mo¿liwych starañ, by znaleli siê oni w ojczynie w sytuacji walki
o jej granice. W po³owie roku w kraju by³y ju¿ przecie¿ i B³êkitna Armia
z Francji, i 4 DSP ewakuowana z Besarabii. Autor za nie podaje nam, czy
kwestie te by³y przedmiotem rozwa¿añ najwy¿szych gremiów decyzyjnych
 czy bada³ pod tym k¹tem dokumenty Rady Ministrów i Naczelnika Pañstwa.
Rozdzia³ V, równie¿ niewielkich rozmiarów (s. 351-381), jest niekwestionowanym osi¹gniêciem Dariusza Radziwi³³owicza. Stanowi on najbardziej
szczegó³owy i najpe³niejszy w najnowszej historiografii problemu opis walk,
jakie oficerowie i ¿o³nierze 5 DSP toczyli w obronie Kolei Transsyberyjskiej
w drugiej po³owie 1919 r. Na podstawie polskich dokumentów i relacji, Autor
pieczo³owicie zrekonstruowa³ wyprawy wojsk polskich przeciwko bolszewickiej partyzantce, zagra¿aj¹cej najwa¿niejszym liniom komunikacyjnym Syberii. Ze wzglêdu na g³ównie partyzancki charakter wojsk przeciwnika, trudno
by³o liczyæ na istotne wzbogacenie informacji na temat walk w archiwach
rosyjskich. Autor potrafi³ bezstronnie opisaæ zmagania, które obie strony
toczy³y z okrucieñstwem, nie bior¹c praktycznie jeñców. Nie próbowa³ wybie-
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laæ postaw polskich ¿o³nierzy i oficerów, nie ba³ siê u¿yæ terminu ekspedycje
karne na okrelenie czêci operacji, nie pomin¹³ informacji o gwa³tach i
grabie¿ach. Krel¹c ten obraz nie omieszka³ wspomnieæ o fatalnym wra¿eniu,
jakie na miejscowej ludnoci wywiera³y te ekscesy. Wskazuje tak¿e na fakt,
i¿ póne zakoñczenie operacji antypartyzanckich opóni³o rozpoczêcie ewakuacji polskich formacji na wschód.
Rozdzia³ VI (s. 381482) zawiera opis ostatniego etapu dziejów wojsk
polskich we wschodnich czêciach Rosji w czasie wojny domowej w tym
kraju. Znajdujemy tu informacje o przygotowaniach do ewakuacji, b³êdów
pope³nionych na tym etapie. Zasadnicz¹ czêci¹ rozdzia³u jest jednak opis
powolnego, prowadzonego w sytuacji koniecznoci prowadzenia ci¹g³ych walk
odwrotowych, przesuwania siê eszelonów polskich z Nowoniko³ajewska (dzi
Nowosybirsk) do stacji Klukwiennaja na wschód od Krasnojarska, gdzie dosz³o do kapitulacji wiêkszoci 5 DSP przed oddzia³ami Armii Czerwonej.
Ostatnie podrozdzia³y Autor powiêci³ analizie przyczyn kapitulacji, opisowi
ewakuacji ocala³ych z pogromu do kraju oraz przedstawieniu losów polskich
jeñców w radzieckiej niewoli, a¿ do ich repatriacji na mocy traktatu ryskiego.
W rozdziale tym, w stopniu najwiêkszym w stosunku do ca³ej pracy,
odczuwalny jest brak zewnêtrznych róde³ do przedstawienia opisywanych
wydarzeñ. Polskie dokumenty i relacje s¹ ska¿one syndromem od¿egnywania
siê od ojcostwa klêski. Wszyscy bohaterowie tragicznego fina³u, w sposób
zgodny z ludzk¹ natur¹, starali siê zmniejszyæ odpowiedzialnoæ w³asn¹,
a wyolbrzymiæ b³êdy adwersarzy. Dariusz Radziwi³³owicz stara³ siê przedstawiæ racje wszystkich stron. Nie by³ jednak w stanie wypowiedzieæ siê ostatecznie i jednoznacznie zaj¹æ stanowiska w tej sprawie. Nale¿a³o za na
sk³ócone polskie rodowisko spojrzeæ oczami Francuzów i, przede wszystkim,
Czechów. Przyk³ad  negocjacje z Czechami w Krasnojarsku oraz na stacji
Klukwiennaja, które ostatecznie przes¹dzi³y o tragicznym losie dywizji, zosta³y przez Autora przedstawione jedynie na podstawie polskich, sprzecznych
ze sob¹ róde³ (s. 420422, 428 i n.). Brak natomiast choæby wzmianki, czy
Autor próbowa³ znaleæ dokumenty czeskie, które zawiera³yby relacje z tych
rozmów. Najnowsza literatura przedmiotu pozwala stwierdziæ, ¿e takie materia³y w archiwach czeskich siê znajduj¹5. Brakuje tak¿e konfrontacji polskich
róde³ z radzieckimi, brakuje ocen wystawionych Polakom przez czerwonych
dowódców, odpowiedzi na pytanie, czy wiedzieli oni o konflikcie wród polskich dowódców oraz malej¹cym zaufaniu ¿o³nierzy do wy¿szych oficerów. Na
tym, koñcowym etapie swego istnienia, 5 DSP toczy³a walki nie tylko
z oddzia³ami partyzanckimi, przechodz¹cymi na stronê bolszewików formacjami armii Ko³czaka, ale równie¿ z regularnymi dywizjami Armii Czerwonej. Przed nimi skapitulowa³a wiêkszoæ polskich ¿o³nierzy i oficerów. Wykorzystanie archiwaliów rosyjskich pozwoli³oby tak¿e rozwiaæ pewne w¹tpliwo5 Ja. Winiewskij, Wojsko Polskoje w Sibiri wo wremia riewolucii i gra¿danskoj wojny
w Rossii, w: Rewolucionnaja Rossija 1917 goda i polskij wopros: nowyje istoczniki, nowyje
wzglady, red. M. Wo³os, A. Oriechow, Moskwa 2009, s. 247 i n.

Polemiki, recenzje i omówienia

395

ci dotycz¹ce dzia³añ formacji bolszewickich, choæby pojawiaj¹c¹ siê kilka
razy kwestiê, czy przeciwko Polakom walczy³a 35 Dywizja Strzelecka.
Bardzo lakoniczne na tle ca³ej pracy Zakoñczenie (s. 383-390) w zasadzie
streszcza g³ówne w¹tki rozprawy. Wyj¹tek Dariusz Radziwi³³owicz uczyni³
dla problemu odpowiedzialnoci za klêskê wojsk polskich na Syberii. Przywo³a³ tu nawet relacje, które nie zosta³y wykorzystane w ostatnim rozdziale.
Z tego powodu lektura Zakoñczenia pozostawia niedosyt, bo czytelnik spodziewa³ siê raczej jasnych, syntetycznych odpowiedzi na pytania badawcze
postawione we Wstêpie.
Nale¿y podkreliæ, ¿e tekst uzupe³niaj¹ liczne tabele, podaj¹ce przede
wszystkim dane liczbowe, schematy linii kolejowych oraz struktury wojsk
polskich na Syberii, a tak¿e szkice, ilustruj¹ce przebieg walk polskich formacji, tak na Uralu, jak i Syberii. Mo¿na nieco ubolewaæ, ¿e do ksi¹¿ki nie
do³¹czono mapy Rosji od Wo³gi po W³adywostok, bo aby w pe³ni ogarn¹æ
geograficznie arenê opisywanych wydarzeñ, trzeba czasem zajrzeæ do atlasu.
Pracê zamykaj¹ bibliografia, wykaz skrótów, krótkie streszczenia w jêzykach angielskim i rosyjskim, spis tabel i schematów, bardzo istotne indeksy
 osobowy i miejscowoci, oraz cenny aneks, sk³adaj¹cy siê z czêci dokumentalnej i ikonograficznej. Autor zawar³ w nich wybrane rozkazy, umowy, teksty
apeli, odezw i deklaracji zwi¹zanych z dziejami polskich formacji we wschodniej czêci Rosji, a pochodz¹ce z archiwów polskich i czeskich oraz 25,
w zdecydowanej wiêkszoci dot¹d niepublikowanych, fotografii.
Na koniec, nie sposób pomin¹æ kilku uwag ogólniejszej natury, dotycz¹cych kwestii warsztatowych, jêzykowych i redakcyjnych. Podaj¹c sygnatury
dokumentów archiwalnych, Autor w wielu wypadkach pomija paginacjê.
Dzieje siê tak w przypadku prawie wszystkich dokumentów z CAW (choæ s¹
wyj¹tki), mikrofilmów z dokumentami Instytutu Józefa Pi³sudskiego ze zbiorów AAN i niektórych innych zespo³ów tego archiwum (np. Ambasady RP
w Waszyngtonie i czêci teczek Komitetu Narodowego Polskiego). Czytelnikom nale¿y siê w podobnych wypadkach wyjanienie, jakie s¹ przyczyny
takiego postêpowania, tym bardziej ¿e nie odnosi siê ono do wszystkich
archiwaliów. Nie wiemy bowiem, czy u róde³ zabiegu zastosowanego przez
Dariusza Radziwi³³owicza le¿y niechêæ do u³atwiania pracy plagiatorom,
kwestie techniczne (na przyk³ad problem wielokrotnej zmiany paginacji na
kartach), czy te¿ inne przyczyny. We Wstêpie nale¿a³o na ten temat napisaæ
choæby kilka s³ów. Razi zastosowany w kilku wypadkach, w przypisach, zabieg pozwalaj¹cy unikn¹æ podawania po raz kolejny tego samego tytu³u dziêki odwo³aniu do cytowanej rozprawy (op. cit.), jeli w bibliografii znajdujemy
po kilka prac tego samego autora. Zdajê sobie sprawê, ¿e Dariusz Radziwi³³owicz odwo³uje siê do poprzednio cytowanej pracy np. Stefana Wojstomskiego
czy Zygmunta £ukawskiego, ale by mieæ tê pewnoæ czytelnik nie powinienem
wertowaæ kilku lub kilkunastu kartek wstecz, lecz spojrzeæ do bibliografii.
Najszerzej sporód obcych róde³ i publikacji przywo³ywane w pracy s¹
te rosyjskie. Z du¿ym zdziwieniem, bior¹c pod uwagê wczeniejsz¹ s³u¿bê
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wojskow¹ Autora, zauwa¿yæ mo¿na, ¿e ma on pewne k³opoty z terminami
wojskowymi w jêzyku rosyjskim. Nie wiadomo dlaczego s³owo ucziliszcze, u¿yte w stosunku do uczelni wojskowych tego samego szczebla, w jednym przypadku oznacza szko³ê (Niko³ajewska Szko³a In¿ynieryjna, s. 110, przyp. 53),
a w innym uczelniê (Aleksiejewska Wojenna Uczelnia, s. 151, przyp. 209). Nie
da siê ukryæ, ¿e rosyjskie s³owo naczalnik, u¿ywane w terminologii wojskowej,
ma kilka znaczeñ. Mo¿na je przet³umaczyæ jako szef, komendant, naczelnik, a w pewnych wypadkach nawet dowódca. By³y oficer, do tego s³u¿¹cy
w centralnych instytucjach Ministerstwa Obrony Narodowej powinien wiêc
wiedzieæ, ¿e na czele sztabu radzieckiej dywizji sta³ szef, a nie naczelnik
(s. 233), za na czele zmilitaryzowanej kolei (podobnie zreszt¹ jak szpitala,
szko³y itd.) sta³ komendant (na s. 110, przyp. 53 równie¿ naczelnik).
Tego rodzaju b³êdów mo¿na by³o unikn¹æ dziêki odpowiedniej korekcie
i redakcji. Tymczasem nale¿y podkreliæ, ¿e podczas przygotowywania pracy
do druku zabrak³o starannoci w tych dwóch wa¿nych czynnociach. Nie
wychwycono wielu oczywistych b³êdów i irytuj¹cych powtórzeñ. Nie sposób
ich wszystkich wymieniæ, dlatego jedynie kilka przyk³adów. Na s. 67 nazwisko genera³a carskiego mo¿emy przeczytaæ zarówno w wersji Chorwat, jak
i Horwat. W krótkim biogramie tego¿ (s. 110) czytamy, ¿e w 1906 r. awansowany na stopieñ genera³a lejtnanta, a w 1912 r. na genera³a porucznika. Na
s. 416 mo¿emy w polskim tekcie przeczytaæ o armii sowietskiej. Na s. 406
czytamy zdanie: Eszelony rosyjskie, znajduj¹ce siê miêdzy stacjami Tulskaja
i Tajga, nie tylko nie wspó³dzia³a³y z oddzia³ami polskimi, lecz pragn¹c zdobyæ sobie przychylnoæ bolszewików, uszkadza³y m.in. tory, zwrotnice i inne
urz¹dzenia kolejowe a na s¹siedniej stronie mo¿emy znaleæ prawie dok³adnie to samo zdanie, w którym s³owo uszkadza³y zastêpuje niszczy³y.
Do spraw redakcyjnych trzeba równie¿ zaliczyæ przypisy biograficzne.
Autor w stosunku do niektórych postaci, Polaków, Rosjan i Czechów, zdecydowa³ siê przybli¿yæ je czytelnikowi, przytaczaj¹c w przypisie podstawowe
dane biograficzne. Inicjatywa cenna, tym bardziej ¿e nie s¹ to zwykle powszechnie znane osoby. Jednak tym, gdzie pojawi siê przypis, szerzej przedstawiaj¹cy danego bohatera rozprawy, rz¹dzi³ chyba czysty przypadek. Raz
znajdziemy go w momencie pierwszego pojawienia siê danej postaci na kartach pracy (np. Michai³ Diterichs, Rudolf Gajda), a innym razem (jak
w przypadkach W³adimira Kappela, Tadeusza Romera czy Józefa Targowskiego)  nie wiadomo gdzie. Nawet, jeli siê taka sytuacja zdarzy³a, bo na
przyk³ad Autor chcia³ unikn¹æ nasycenia podobnymi przypisami pocz¹tkowych partii swej pracy, warto by³o odnotowaæ obecnoæ owych kapsu³ek
w indeksie osobowym, choæby poprzez wyt³uszczenie numeru strony.
Ogólna ocena recenzowanej pracy nie jest ³atwa. Z jednej strony, nie
mo¿na przejæ do porz¹dku nad licznymi b³êdami, potkniêciami oraz  co
najwa¿niejsze  lukami w wykorzystanym materiale ród³owym. Obni¿aj¹
one rangê rozprawy, powoduj¹, ¿e koñcz¹c lekturê, odczuwamy powa¿ny
niedosyt, uczucie niewykorzystania w pe³ni szansy, jak¹ przed Autorem
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otworzy³ atrakcyjny badawczo temat. Z drugiej strony, nie mo¿na nie doceniæ
wysi³ku Dariusza Radziwi³³owicza. Jego praca, choæ niedoskona³a, jest pierwsz¹ w historiografii prób¹ ca³ociowego ujêcia dziejów polskich formacji wojskowych we wschodnich rejonach Rosji w czasie tocz¹cej siê tam wojny domowej. W niektórych czêciach, choæby w opisie walk w obronie Kolei Transsyberyjskiej, niezwykle trudno bêdzie innym historykom dodaæ co nowego.
Nale¿y wyraziæ uznanie dla pracy w³o¿onej przez Autora w zgromadzenie
i wykorzystanie polskich materia³ów archiwalnych, prasy z epoki i licznej
literatury przedmiotu. Dlatego te¿ ksi¹¿ka Polskie formacje zbrojne we
wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 19181920,
mimo wszystkich jej mankamentów, jest interesuj¹ca i po¿yteczna dla ka¿dego czytelnika, zarówno profesjonalnego historyka, jak i zwyk³ego zjadacza
chleba, który interesuje siê dziejami orê¿a polskiego, szczególnie w pierwszej
po³owie minionego wieku.
Jakub Wojtkowiak
(Poznañ)
W odpowiedzi Jakubowi Wojtkowiakowi
Wyra¿aj¹c s³owa uznania Panu Profesorowi Jakubowi Wojtkowiakowi za
trud zapoznania siê z opracowaniem mojego autorstwa1, chylê czo³o tak¿e
przed s³usznymi s³owami jego krytyki. Wezmê je z ca³¹ pewnoci¹ do serca.
Jednak¿e nie mogê pozostaæ obojêtnym wobec  jak to uj¹³ jeden z znajomych profesorów  wszytkoistycznym oczekiwaniom tudzie¿ pewnym z³oliwociom skierowanym pod adresem autora, a wyra¿onym w recenzji Jakuba
Wojtkowiaka.
Podejmuj¹c temat polskich formacji wojskowych we wschodniej Rosji
oraz na Syberii zdawa³em sobie sprawê z wielu ograniczeñ. Nale¿a³y do nich
m.in. ogrom materia³ów znajduj¹cych siê w kraju (tak¿e tych jeszcze niezbadanych) i za granic¹, w archiwach rozrzuconych na ogromnym obszarze oraz
sk¹pe rodki finansowe, jakie mia³em do dyspozycji.
Niepokoj¹co musia³a brzmieæ tak¿e odpowied na pytanie: dlaczego polscy historycy nie zmierzyli siê z powy¿szym tematem, mimo ¿e niektórzy
z nich  jak siê okazuje  s¹ znakomicie zorientowani w krajowych i zagranicznych zasobach archiwalnych. Dlaczego do tej pory brak jest naukowej
monografii Armii Polskiej we Francji? Dlaczego nie ukaza³a siê jeszcze
w Polsce monografia dotycz¹ca Korpusu Czechos³owackiego?2 Dlatego we
1

D. Radziwi³³owicz, Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 19181920, Olsztyn 2009.
2 W 2008 r. na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu Jan Pawe³ Winiewski obroni³
pracê doktorsk¹ pod kierunkiem naukowym prof. Zbigniewa Karpusa Korpus Czechos³owacki
w Rosji (19181920). Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e praca ta wkrótce zostanie wydana drukiem.
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wstêpie (s. 32) bardzo wyranie i czytelnie zastrzeg³em: Autor ma pe³n¹
wiadomoæ, ¿e dzieje polskich formacji zbrojnych w Rosji wymagaj¹ dalszych badañ. Szczególnie nale¿a³oby tak¿e skorzystaæ ze róde³
i dokumentów archiwalnych przechowywanych w innych ni¿
w RGWA archiwach obecnej Rosji.
Recenzent wymienia szereg archiwów oraz zespo³ów archiwalnych, które
pomin¹³em. Ignoruj¹c wyra¿one przeze mnie zastrze¿enia, jak np. te na s. 30:
 stwierdzenie a priori, ¿e w dokumentach wymienionych sowieckich
dywizji nie ma informacji o walkach z polsk¹ dywizj¹, by³oby nieuzasadnione. Powrót do tych materia³ów w przysz³oci jest, jak siê zatem
wydaje, spraw¹ nadal aktualn¹ stwierdza: W RGWA Dariusz Radziwi³³owicz nieco informacji zaczerpn¹³ z zespo³ów bia³ych armii , i cytuj¹c mnie:
zada³ sobie tak¿e trud przeprowadzenia kwerendy zespo³ów dywizji wchodz¹cych w sk³ad 5. Armii Frontu Wschodniego wyda³ wyrok  by³ to trud bezowocny. Nie wiem, na jakiej podstawie Recenzent twierdzi, ¿e by³ to trud bezowocny. Jestem jednak innego zdania, chocia¿by dlatego, ¿e nie wszystkie materia³y pozyskane w tym rosyjskim archiwum wykorzysta³em w omawianej pracy.
£atwo jest dzisiaj krytykowaæ osobê, która nie bacz¹c na powy¿sze ograniczenia podjê³a siê realizacji tego tematu. Jeszcze ³atwiej wypominaæ, ¿e nie
spenetrowa³ tego czy innego zagranicznego archiwum. Tu Szanowny Recenzent wytyka mi  jak pisze: Du¿o powa¿niejsze [ ] braki w kwerendach
zagranicznych  podaj¹c jako przyk³ad Archiwum Pañstwowe Federacji Rosyjskiej (Gosudarstwiennyj archiw Rossijskoj Fiedieracii) oraz francuski odpowiednik naszego CAW  Service historique de la Defence w Vincennes.
Tak, to prawda, nie mia³em tego szczêcia byæ w powy¿szych archiwach,
a tak¿e a mo¿e zw³aszcza w Archiwum Pañstwowym Obwodu Nowosybirskiego (Gosudarstwiennyj archiw Nowosibirskoj ob³asti), Archiwum Pañstwowym
Obwodu Omskiego (Gosudarstwiennyj archiw Omskoj ob³asti), Archiwum
Pañstwowym Obwodu Tomskiego (Gosudarstwiennyj archiw Tomskoj ob³asti)
i w kilku innych syberyjskich, gdzie znajduj¹ siê tak¿e liczne i bezcenne
dokumenty dotycz¹ce polskich organizacji politycznych i wojskowych z interesuj¹cego mnie okresu.
Nale¿y wspomnieæ tak¿e o publikacjach dotycz¹cych formowania polskich oddzia³ów w 1918 r. zamieszczanych w Wiestniku Tomskowo gosudarstwiennego uniwiersiteta przez pracowników Uniwersytetu Pañstwowego
w Tomsku. Niestety zbyt póno je otrzyma³em.
Recenzent twierdz¹c, ¿e Francuzi odgrywali czo³ow¹ rolê na Syberii
pomija chocia¿by Japoniê i jej rolê w interwencji na Dalekim Wschodzie
i Syberii (po Bajka³), dlaczego wiêc nie postawi³ zarzutu, ¿e nie spenetrowa³em archiwów japoñskich, ¿e nie siêgn¹³em do literatury japoñskiej. Ubolewam tak¿e, ¿e nie przeby³em szlaku ewakuacji wojsk sprzymierzonych
 przynajmniej na trasie Nowosybirsk  Krasnojarsk  Irkuck.
Oceniaj¹c kolejne rozdzia³y Recenzent najwy¿sze noty wystawi³ rozdzia³owi V pisz¹c, ¿e jest niekwestionowanym osi¹gniêciem Dariusza Radziwi³-
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³owicza. To mi³e s³owa, aczkolwiek inne osoby uzna³y drugi rozdzia³ za
najwartociowszy. Niestety, nie mogê zgodziæ siê do koñca z opini¹ wyra¿on¹
przez Jakuba Wojtkowiaka, która brzmi: Ze wzglêdu na g³ównie partyzancki
charakter wojsk przeciwnika, trudno by³o liczyæ na istotne wzbogacenie informacji na temat walk w archiwach rosyjskich i w koñcowej czêci recenzji
 w opisie walk w obronie Kolei Transsyberyjskiej, niezwykle trudno bêdzie
innym historykom dodaæ co nowego. Otó¿ pozwolê sobie jednak nie zgodziæ
siê z t¹ opini¹. Walki 5. DSP z partyzantk¹ bolszewick¹ s¹ odzwierciedlone
 i jak siê wydaje nieznane polskim historykom  tak¿e w dokumentach
m.in. Archiwum Pañstwowego Obwodu Nowosybirskiego (Gosudarstwiennyj
archiw Nowosibirskoj ob³asti). Znajduj¹ siê tam tak¿e relacje i wspomnienia
m. in. bolszewickiego dowódcy partyzanckiego I. W. Gromowa. W tym miejscu truizmem bêdzie stwierdzenie, ¿e zbadanie wszystkich archiwów w Rosji
pod k¹tem poszukiwañ materia³ów dotycz¹cych polskich formacji zbrojnych
w latach 1918-1920 jest jednak przedsiêwziêciem czasoch³onnym i wymagaj¹cym sporych nak³adów finansowych.
Zdaj¹c sobie sprawê z ogromu materia³ów rozproszonych na tak znacznym obszarze postanowi³em skupiæ siê na polskich archiwach oraz polskiej
literaturze przedmiotu przecie¿ tak¿e do koñca niewykorzystanych.
Trudno ustosunkowaæ siê do wszystkich redakcyjnych uwag Recenzenta
sk¹din¹d s³usznych. Mogê przyznaæ, ¿e czêsto nie musia³em pomijaæ paginacji w dokumentach archiwalnych, poniewa¿ np. w CAW w niektórych teczkach dokumenty w ogóle jej nie posiada³y. Inn¹ kwesti¹, o której powinienem
wspomnieæ we wstêpie  tu przyznajê racjê Recenzentowi  by³a chêæ utrudnienia pracy plagiatorom3.
I na koniec pragnê odnieæ siê do s³ów Recenzenta, wiadcz¹cych  jak
siê wydaje  o Jego stosunku do Si³ Zbrojnych: By³y oficer, do tego s³u¿¹cy
w centralnych instytucjach Ministerstwa Obrony Narodowej powinien wiêc
wiedzieæ, ¿e na czele sztabu radzieckiej dywizji sta³ »szef« a nie »naczelnik«.
Otó¿ zapewniam Szanownego Recenzenta, ¿e znajomoæ jêzyka rosyjskiego
czy te¿ struktur Armii Radzieckiej nie by³a obowi¹zkowa w jednostkach WP,
ani tym bardziej w instytucjach centralnych MON, zw³aszcza po 1989 roku,
kiedy to zacz¹³em tam s³u¿bê.
Musi Pan przyznaæ Szanowny Recenzencie, ¿e przed polskimi historykami na obszarze poruszonym przez moj¹ ksi¹¿kê jest jeszcze ogrom pracy.
I chyba bardzo dobrze, bowiem nigdy nie twierdzi³em, ¿e moja praca wyczerpuje ca³kowicie zagadnienie.
Dariusz Radziwi³³owicz
(Olsztyn)
3 O pewnych niepokoj¹cych zjawiskach w polskiej historii wojskowej pisze toruñski historyk
prof. dr hab. Waldemar Rezmer: Kilka uwag o aktualnym stanie polskiej historii wojskowej (wojskowoci), w: Wojna jako przedmiot badañ historycznych, red. K. Olejnik, Toruñ 2006, s. 127141.
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W odpowiedzi na odpowied Dariusza Radziwi³³owicza
Polemika w naukach historycznym jest zjawiskiem naturalnym i wrêcz
niezbêdnym. Ka¿dy ma prawo odpowiedzieæ na nies³uszne, jego zdaniem,
zarzuty. Recenzja  w moim mniemaniu  s³u¿y nie tylko temu, by jeden
badacz wypowiedzia³ siê na temat pracy innego i wyda³ o niej ocenê, ale by
podpowiedzia³ mu, jakich b³êdów skrytykowany powinien unikaæ w przysz³oci. Innymi s³owy  s³u¿y doskonaleniu jakoci pracy naukowej. Aby toczyæ
spór naukowy oraz by wyci¹gaæ wnioski z pope³nionych b³êdów trzeba jednak
porozumiewaæ siê wspólnym jêzykiem  zrozumieæ argumenty adwersarza.
Z przykroci¹ stwierdzam, ¿e opublikowana wy¿ej odpowied na moj¹ recenzjê pracy Dariusza Radziwi³³owicza Polskie formacje zbrojne we wschodniej
Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 19181920 wiadczy
o tym, ¿e Szanowny Polemista nie zrozumia³, jakie b³êdy mu zarzucam, tym
samym element edukacyjny mej pracy okaza³ siê czêciowo bezowocny. Winê
za to biorê na siebie  w niektórych wypadkach nie wyrazi³em siê doæ jasno.
Spróbujê naprawiæ swój b³¹d i tym razem wypowiedzieæ siê w sposób nie
pozostawiaj¹cy w¹tpliwoci, jakie b³êdy  moim zdaniem  pope³ni³ Dariusz
Radziwi³³owicz w czasie przygotowywania i pisania swej rozprawy.
1. Kwerendê przeprowadzon¹ w Rosyjskim Pañstwowym Archiwum Wojskowym w zespo³ach dywizji Armii Czerwonej uzna³em za trud bezowocny,
gdy¿ nie znalaz³ on odbicia w przypisach do pracy  nie widaæ w nich, by
kwerenda ta przynios³a istotne efekty z punktu widzenia realizacji projektu
sfinalizowanego recenzowan¹ rozpraw¹. Napisa³em, ¿e kwerenda zagraniczna winna byæ maksymalnie wykorzystana. Prawdziwoæ tego s¹du potwierdza sam Dariusz Radziwi³³owicz, narzekaj¹c w polemice na szczup³oæ rodków, którymi dysponowa³. Wskaza³em jednoczenie kilka zespo³ów, które
z pewnoci¹ by³y atrakcyjniejsze badawczo, z punktu widzenia realizowanego
projektu. Ze wstêpu do pracy oraz z polemiki nie wynika, ¿e Radziwi³³owicz
wiedzia³ o istnieniu wymienionych przeze mnie zespo³ów. To za sk³ania do
wniosku, ¿e do zagranicznej kwerendy archiwalnej przygotowa³ siê niestarannie i  co za tym idzie  nie w pe³ni racjonalnie wyda³ skromne rodki,
które by³y do jego dyspozycji. Nale¿yte przygotowanie kwerendy nie by³o za
rzecz¹ trudn¹. W Polsce jest co najmniej kilka egzemplarzy przewodnika po
zasobach RGWA dotycz¹cych Armii Czerwonej1, jeden z nich znajduje siê
w Centralnym Archiwum Wojskowym.
2. Prawie ka¿dy historyk, a ju¿ w szczególnoci zajmuj¹cy siê dziejami
XX wieku, staje przed nie³atwym zadaniem selekcji róde³ i literatury do
tematu, który go interesuje. Ale by dokonywaæ selekcji, trzeba wiedzieæ
z czego selekcjonowaæ i sformu³owaæ jasne jej kryteria. Wstêp do rozprawy
naukowej jest miejscem, gdzie jej autor  miêdzy innymi  pokazuje sw¹
1 Cientralnyj gosudarstwiennyj archiw Sowietskoj Armii. Putiewoditiel, t. III, red.
L.W. Dwojnych, T.F. Kariajewa, M.W. Stiegancew, East View Publications, Minneapolis 19911993.
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kompetencjê naukow¹. Jej wyrazem jest równie¿ koniecznoæ wskazania róde³ istniej¹cych (a nie tylko wykorzystanych), szczególnie maj¹cych istotne
znaczenie dla tematu pracy, i wyt³umaczenie, dlaczego siê do nich nie siêgnê³o. Dzi Dariusz Radziwi³³owicz epatuje informacjami o archiwach syberyjskich. Miejscem, gdzie winien by³ przedstawiæ te informacje, by³ wstêp do
jego rozprawy. Nie jestem jasnowidzem, wnioski wysnuwam jedynie w oparciu o to, z czym mam szansê siê zapoznaæ. Informacji o ród³ach niewykorzystanych w pracy oraz przyczynach, jakie spowodowa³y, i¿ autor rozprawy nie
siêgn¹³ po nie, we wstêpie nie znalaz³em. Wskaza³em wiêc w recenzji zasoby,
o których  tak wynika³o ze wstêpu  Radziwi³³owicz nie wiedzia³ choæ
powinien. A jest to ewidentny b³¹d. Wskazanie takich b³êdów jest nie tylko
prerogatyw¹, ale wrêcz obowi¹zkiem recenzenta. W ten sposób podpowiada,
co warto zrobiæ w przysz³oci, w wypadku dalszych studiów nad tematem.
Archiwalia francuskie wskaza³em ze wzglêdu na to, ¿e Radziwi³³owicz
w bibliografii wymieni³ wydane w jêzyku francuskim wspomnienia genera³a
Mauricea Janinea. Tym samym sugerowa³ sw¹ kompetencjê jêzykow¹ do
studiowania róde³ w jêzyku francuskim. Nadmieniê, ¿e wyjazd do Vincennes
niesie za sob¹ mniejsze koszty ni¿ ten do Moskwy. Bibliografia rozprawy nie
zawiera³a prac i róde³ wydanych w jêzyku japoñskim i st¹d brak sugestii
wykorzystania japoñskich archiwaliów.
3. I wreszcie ostatnie, szczególnie przykre, nieporozumienie. Przyznajê,
¿e pisz¹c o b³êdach w terminologii, nie powinienem siê odwo³ywaæ do kariery
wojskowej Dariusza Radziwi³³owicza. Powinienem napisaæ: Ka¿dy przyzwoitej próby historyk, zajmuj¹cy siê kwestiami militarnymi, dokonuj¹c starannej korekty tekstu wy³owi³by b³¹d w nazewnictwie: na czele sztabu dywizji
radzieckiej nie sta³ naczelnik lecz szef. Uwaga ta nie wi¹za³a siê z wczeniejsz¹ s³u¿b¹ wojskow¹ Radziwi³³owicza, obojêtne  przed czy po 1989 r.
 ale jego warsztatem. Komentarzem do niej i innych podobnych by³ nastêpny akapit mej recenzji mówi¹cy o niestarannym przygotowaniu tekstu do
druku. Niestarannoæ czy wrêcz niechlujnoæ przygotowania tekstów naukowych, w tym tak¿e historycznych, jest coraz wiêkszym problemem. Jeli sami
nie bêdziemy dokonywaæ starannej i rzetelnej korekty swych tekstów, to jak
mamy tego nauczyæ studentów? Treæ odpowiedzi Radziwi³³owicza zdaje siê
sugerowaæ, ¿e nie zauwa¿y³ tego zarzutu, a na dodatek wydaje siê s¹dziæ, co
ju¿ znacznie gorsze, ¿e nie musi wiedzieæ, i¿ jest ró¿nica miêdzy naczelnikiem i szefem. Pozostawiê to bez komentarza.
Tylko tyle i a¿ tyle. Pozwolê sobie wyraziæ nadziejê, ¿e tym razem moje
wywody s¹ w pe³ni zrozumia³e, nie budz¹ ¿adnych w¹tpliwoci interpretacyjnych i w ten sposób zniknie podstawa sporu. Dodam równie¿, ¿e podtrzymujê
swoj¹, ogólnie pozytywn¹, ocenê zrecenzowanej pracy.
Jakub Wojtkowiak
(Poznañ)
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Zbiór dokumentów Zakonu Paulinów w Polsce, t. II: 14641550, opr.
Janusz Zbudniewek ZP, Warszawa 2004, ss. 996.
Zarówno w historiografii polskiej, jak i obcej, wydawnictwa ród³owe
posiadaj¹ swoje ugruntowane miejsce, a o ich znaczeniu naukowym nie ma
potrzeby tutaj przypominaæ. Mimo to  jak napisa³a w swoim czasie dr Irena
Makarczyk  czas, kiedy prace nad edycj¹ róde³ do dziejów polskich by³y
prowadzone nadzwyczaj intensywnie min¹³, jak siê wydaje, bezpowrotnie.
Przypomnijmy, ¿e ten szczêliwy czas albo z³oty okres dla publikacji róde³
do dziejów polskich, to okres drugiej po³owy XIX i pocz¹tek XX wieku. Pañstwo polskie wówczas nie istnia³o, za o losach Polaków decydowali nieprzychylni im zaborcy  Austria, Prusy i Rosja. Ale mo¿e w³anie dlatego, ¿e
Polaków pozbawiono w³asnego pañstwa, a o ich losach decydowali obcy zadzia³a³ w nich naturalny w koñcu instynkt przetrwania, który realizowa³ siê
nie tylko poprzez kolejne powstania zbrojne, ale tak¿e poprzez ukazywanie
wiatu chlubnej przesz³oci i bogatej kultury narodowej. Zbieranie poloników,
ich rejestracja i wydawanie drukiem postrzegane by³o zarówno w kategoriach historycznych, jak te¿ w kategoriach patriotycznych. W ten sposób
ratowano to, co jeszcze w ró¿nych miejscach i archiwach pozosta³o po grabie¿y rosyjskiej i pruskiej. Pañstwa zaborcze bowiem, pozbawiaj¹c Polaków
materia³ów ród³owych, nie tylko ogranicza³y, ale wrêcz uniemo¿liwia³y im
obronê przed póniejszymi atakami przypuszczanymi w ró¿nych krêgach
 polityków i naukowców  na ich kulturê narodow¹ i pañstwow¹. W 1863
roku pisa³ Dostojewski do Strachowa: Co siê tyczy Polaczków  to plemiê
jaszczurcze w³anie ogieñ hartuje. Oni z pobojowisk wstaj¹ jeszcze silniejsi 
niby komedianci czerpi¹c sw¹ si³ê z krwawych dekoracji... Wiêc aby ich
pokonaæ cios miecza nie starczy  im trzeba zabiæ duszê, obliniæ o³tarze, do
legend przypi¹æ ma³e b³azeñskie dzwoneczki, szable przekuæ w widelce...
Wtedy zauwa¿ysz rzecz dziwn¹ a zabawn¹: palisz jaki wiersz a z szarych
twarzy t³umów pe³zn¹cych ulic¹ znika rys jaki, jaki grymas warg, jakie
zmarszczenie czo³a... W koñcu pozostaj¹ g³adkie kule na karkach wiec¹ce
w pochodach. Wtedy ju¿ bêdzie mo¿na stan¹æ na trybunie nawet bez miecza
 byle knut wystarczy i jaka obrêcz z cyrku. List ten dowodzi, ¿e niszczenie
oraz wywo¿enie z terenów dawnej Rzeczypospolitej cennych pomników starodawnej kultury nie by³o przypadkowe, ani pochodz¹ce z niepohamowanej
mi³oci do zabytków, lecz aktem dobrze przemylanym i wkomponowanym
w ramy planu zabijania duszy, czyli bezwzglêdnego wynarodowiania zdobytych terenów. Wydawa³o siê, ¿e w czasach nam wspó³czesnych, a zw³aszcza
w kontekcie powo³ania IPN, zapa³ edytorski od¿yje. Tak siê jednak nie sta³o.
Pzyczyn jest kilka i s¹ one na ogó³ znane. Po pierwsze, jest to praca ciê¿ka
i ¿mudna, a jej wynik w postaci wydrukowanego tomu  ¿e znów odwo³am
siê tu do stwierdzeñ dr Ireny Makarczyk  nie zawsze nale¿y do lektur
rozchwytywanych, czyli krótko mówi¹c deficytowym dla wydawców. Po drugie za, i to jest najbardziej przykre, w ogólnej nauce wydawnictwa ród³owe
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traktowane s¹ jako prace odtwórcze, a st¹d i ni¿ej notowane. ¯ywiæ jednak¿e
trzeba nadziejê, ¿e to stanowisko powoli ulegnie zmianie na korzyæ edytorów i wydawnictwa ród³owe bêd¹ wp³ywa³y na wy¿sz¹ ocenê ich ogólnego
dorobku naukowego. Bo trudno tu nie zauwa¿yæ, ¿e niskie oceny wydawnictw ród³owych s¹ pozosta³oci¹ po za³o¿eniach ideologicznych w³adz pañstwowych minionej komunistycznej epoki, które przysz³oæ Polski, jej narodu
i kultury widzia³y wy³¹cznie w cis³ej zale¿noci od Rosji sowieckiej. Tak
widzianej Polsce i polskiej kulturze niepotrzebne by³o pielêgnowanie ani
odwo³ywanie siê do przesz³oci, a jeli ju¿, to mia³a to byæ przesz³oæ ukazywana konstruktywnie, czyli dostosowana do potrzeb nowej rzeczywistoci
politycznej okraszonej komuna³ami o nadrzêdnej wartoci marksizmu i leninizmu oraz nierozerwalnej przyjani z Rosj¹ sowieck¹ (ZSRR). Historii konstruktywnej ród³a publikowane nie by³y potrzebne. Dla tego typu historii
bezpieczniej by³o, aby ród³a pozosta³y w archiwach. Do archiwów docierali
bowiem nieliczni, najczêciej specjalici. £atwiej by³o wówczas manipulowaæ
przesz³oci¹, która w procesach cywilizacji odgrywa jedn¹ z fundamentalnych
ról. Publikacja materia³ów ród³owych umo¿liwia dostêp do nich szerszym
krêgom, a to historiê pisan¹ w konwencji poprawnoci politycznej nara¿a³o
i zawsze nara¿aæ bêdzie na szybsz¹ weryfikacjê i odrzucenie. Wydawanie
róde³ hamowano zatem poprzez pokrêtne t³umaczenie, ¿e to praca odtwórcza, mniej wartociowa z punktu naukowego, etc. Tymczasem opracowanie
do wydania materia³u ród³owego wymaga nie lada przygotowania, wiedzy,
dowiadczenia, wyspecjalizowanego warsztatu, cierpliwoci. Brak zrozumienia i niskie oceny przypisywane pracy edytorskiej mimo wszystko nie zra¿a³y
i nie zra¿aj¹ pewnej grupy naukowców. Dziêki ich osobistej determinacji
i nieprzeciêtnemu zami³owaniu do badañ ród³owych do naszych r¹k co pewien czas trafiaj¹ nowe edycje róde³ historycznych. Z pewnoci¹ w rodowisku naukowym Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie
takim niestrudzonym badaczem róde³ i edytorem jest ks. prof. Janusz Zbudniewek ZP, kierownik Katedry Historii redniowiecza. Efektem jego badañ
prowadzonych od wielu lat jest obszerny tom edycji ród³owej do dziejów
zakonu paulinów w Polsce, który mam zaszczyt zaprezentowaæ i omówiæ.
Dzieje zakonu paulinów w Polsce siêgaj¹ schy³ku XIV wieku (1382),
aczkolwiek jego pozycja i autorytet ros³y zw³aszcza po otoczonej legend¹
obronie Jasnej Góry w 1656 roku. W okresie pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej zakon mia³ w jej granicach 23 klasztory (Czêstochowa  3, Wieluñ,
Mochów k. G³ogówka, Beszowa, Piñczów, Oporów, Wieruszów, Wielgom³yny,
Brdów k. Ko³a, Kraków na Ska³ce, Jaz³owiec, Uchanie k. Hrubieszowa, Sienno, £êczeszyce, Leniów, ¯arki, Danków, Warszawa, Lublin, Konopnica,
Lwów), z których dwa by³y postrzegane jako sanktuaria narodowe, a mianowicie: Ska³ka na krakowskim Kazimierzu, z o³tarzem mêczeñstwa w. Stanis³awa, oraz Jasna Góra w Czêstochowie z ³askami s³yn¹c¹ ikon¹ Matki Bo¿ej. Tom pierwszy Zbioru dokumentów do dziejów zakonu pauliñskiego
w Polsce, obejmuj¹cy lata 1328-1464, zosta³ opracowany przez zas³u¿onego
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dla polskiej historii kocielnej ks. prof. Jana Fija³ka i wydany na krótko
przed II wojn¹ wiatow¹ (1938). Obecny, drugi tom, w opracowaniu ks. prof.
Janusza Zbudniewka obejmuje lata 1464-1550.
Publikacja wydana nak³adem redakcji Studia Claromontana, wydrukowana w drukarni Michalineum w Markach k. Warszawy, liczy ogó³em 996
stron, w tym wstêp (s. 59), wykaz skrótów (s. 1012), bibliografia (s. 1326),
chronologiczny opis treci 809 dokumentów (2784), ich treæ zasadnicz¹
(s. 85921), indeks osób, miejscowoci i rzeczy (s. 923995) oraz spis treci
(s. 996). W Zbiorze 32 dokumenty dotycz¹ spraw ogólnych zakonu pauliñskiego, 459 dokumentów (52% ogólnej liczby)  konwentu krakowskiego na Ska³ce, 95 dokumentów  konwentu jasnogórskiego, 60 dokumentów  konwentu
w Wielgom³ynach, 39 dokumentów  konwentu w Piñczowie, 34 dokumenty
 konwentu w Oporowie, 33 dokumenty  konwentu w Wieruszowie,
21 dokumentów  konwentu w Beszowej, 29 dokumentów  konwentu
w Beszowej, 16 dokumentów  konwentu w Brdowie, 14 dokumentów
 konwentu w. Zygmunta w Czêstochowie, 12 dokumentów  konwentu
w Wieluniu, 6 dokumentów  konwentu w £¹kach k. G³ogówka, 6 dokumentów  konwentu w Uchaniach, 2 dokumenty  konwentu w Siennie. Do
Zbioru wprowadzono tak¿e materia³y dotycz¹ce póniejszych fundacji pauliñskich, a zatem: 10 dokumentów odnosz¹cych siê do miejscowoci £êczeszyce,
gdzie klasztor powsta³ dopiero w 1639 roku, 6 dokumentów odnosz¹cych siê
do miejscowoci Leniów, gdzie klasztor powsta³ w 1706 roku, oraz po jednym dokumencie odnosz¹cym siê do póniejszych klasztorów w Dankowie,
Warszawie i Lublinie. Dokumenty te nie dotycz¹ bezporednio fundacji pauliñskich, ale Wydawca, jak sam t³umaczy, wprowadzi³ je z myl¹ o przysz³ych badaczach tych¿e fundacji. Myl dobra, ale w tym przypadku chyba
nie do koñca zasadna. Obok dokumentów papie¿y i legatów papieskich, królów, ksi¹¿¹t, mo¿now³adców i rz¹dców diecezji w tomie znalaz³y siê tak¿e
akta prawne, wród których dominuj¹c¹ grupê stanowi¹ akta procesowe
z oficjalatów: gnienieñskiego, krakowskiego, wieluñskiego i wilickiego,
a tak¿e z roków s¹dowych wielu powiatów ca³ego Królestwa. Znalaz³y siê
ponadto ró¿norakie akta inwentarzowe, drobne zapisy testamentalne, wypisy
z Liber beneficiorum Jana D³ugosza, Liber beneficiorum Jana £askiego, krakowskiej Liber retaxationum z 1529, korespondencja w sprawach personalnych, religijnych i politycznych, a nawet mowy sejmowe, jak ta o zagro¿eniach herezj¹ Zwingliego, któr¹ w Piñczowie zaprowadzi³ Miko³aj Olenicki
wspierany przez Franciszka Stankara, Miko³aja Reja i innych zwolenników
nowej wiary, wyg³oszona w 1550 roku przez Andrzeja Zebrzydowskiego,
biskupa kujawskiego (809). Nie trudno zatem zauwa¿yæ, ¿e Zbiór w swojej
treci odbiega nieco od klasycznych polskich kodeksów dyplomatycznych.
Przy publikacji tekstów ród³owych jeden jest wymóg zasadniczy. Oczekujemy, ¿e teksty zosta³y poprawnie odczytane. Kto chocia¿ trochê zag³êbi³
siê w arkana tej sztuki wie dobrze, jakie mog¹ byæ trudnoci. Pomijaj¹c tak
oczywist¹ sprawê, jak ró¿noraki i niezwykle nieraz trudny do odczytania
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charakter pisma poszczególnych skryptorów, mamy do czynienia z ubytkiem
papieru, zatarciem lub zanieczyszczeniem tekstu, etc. Wydawca prezentowanego Zbioru zdo³a³ jednak pokonaæ te trudnoci. Pod wzglêdem filologicznym
publikowane tu teksty s¹ poprawne, a s¹ one w wiêkszoci pisane w jêzyku
³aciñskim, zaledwie kilka w jêzyku staropolskim (366, 612, 642, 675), staroruskim (310), niemieckim (548a, 548b), czeskim (299, 669) i w³oskim (529,
530). Wychwycone ewidentne pomy³ki gramatyczne, przede wszystkim ³aciñskie, oraz b³êdy wynikaj¹ce z przestawienia liter s¹ nieliczne, dlatego nie
bêdê siê przy nich zatrzymywa³. Podkrelê natomiast, ¿e Wydawca odczyta³ i
uwzglêdni³ w publikacji adnotacje dorsalne oraz adnotacje pozostawione na
zak³adce dokumentów. S¹ to dodatki z ró¿nych wzglêdów bardzo cenne i
przydatne, podobnie zreszt¹ jak syntetyczne notki biograficzne osób wymienionych w poszczególnych dokumentach. Lektura tomu nie nale¿y jednak do
³atwych. Zawarty w nim materia³ ród³owy jest doæ zró¿nicowany, a zatem
adekwatnie i sam jêzyk przekazu jest specyficzny. Dla mniej wprawnych
du¿¹ pomoc bêd¹ stanowi³y streszczenia w jêzyku polskim, poprzedzaj¹ce
ka¿dy dokument i akt. Korzystanie z dzie³a u³atwi¹ nadto szczegó³owe indeksy osób, miejscowoci i rzeczy. I niech mi wolno bêdzie na tym poprzestaæ, bo
przekonywanie, ¿e ten rzetelnie wydany tom dokumentów do dziejów zakonu
paulinów w Polsce bêdzie przydatny nauce i naukowcom, zw³aszcza za historykom, uwa¿am za zupe³nie zbyteczne.
Kazimierz £atak
(Warszawa)

Dzieje parafii i kocio³a pod wezwaniem Trójcy Przenajwiêtszej
w Myszyñcu. Praca zbiorowa pod red. M. Przytockiej, Myszyniec
2009, ss. 399 [+ 16 k. illustr.].
Chocia¿ parafia, której nazwa wywodzi siê z jêzyka greckiego [parroikia],
z natury swojej s³u¿y pielêgnowaniu ¿ycia religijnego w oparciu o naukê i
obyczaje chrzecijañskie, to stanowi te¿ ¿yw¹ zbiorowoæ ludzk¹ w konkretnej przestrzeni geograficznej i kulturowej. Jest instytucj¹, najni¿szym szczeblem w administracyjnym ustroju Kocio³a, ale zarazem podstawow¹ komórk¹ ¿ycia spo³ecznego, której cz³onków ³¹cz¹ wielorakie wiêzy obejmuj¹ce
wszystkie niemal dziedziny ¿ycia. Parafia to przede wszystkim ludzie: rozmaite kategorie duchowieñstwa i wierni, a nastêpnie grupy i instytucje:
bractwa, szko³y, szpitale, etc. Dlatego badania nad parafiami, w wieloaspektowym ujêciu problematyki, s¹ nie tylko u¿yteczne, ale wrêcz konieczne.
Przez pryzmat dziejów parafii mo¿na lepiej widzieæ sam Koció³, jego charyzmat, zadania i rolê kulturotwórcz¹, ale przez pryzmat parafii mo¿na te¿
lepiej widzieæ wspólnotê narodow¹ i pañstwow¹, czyli Polskê wraz z jej boga-
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t¹ i ponadtysi¹cletni¹ kultur¹ duchow¹ oraz materialn¹. Kocielno-religijna
sfera ¿ycia spo³ecznego w Polsce by³a bowiem bez w¹tpienia bardziej ród³otwórcza ni¿ inne. Na szczêcie, nauka polska nie mo¿e narzekaæ na brak
takich badañ, a przekonuj¹ o tym doæ liczne na rynku ksiêgarskim monografie, artyku³y w ró¿nych czasopismach, a tak¿e powstaj¹ce w wielu uniwersytetach prace magisterskie i doktorskie. W ten nurt badañ nad parafiami Kocio³a rzymskokatolickiego w Polsce wpisa³a siê praca zbiorowa na
temat parafii w Myszyñcu na Kurpiowszczynie, której dzieje siêgaj¹ 1647
roku i ³¹cz¹ siê z aktywnoci¹ misyjno-duszpastersk¹ jezuitów. Praca pod
redakcj¹ pani Marii Przytockiej, sponsorowana przez Akademiê Humanistyczn¹ im. A. Gieysztora w Pu³tusku oraz Bank Spó³dzielczy w Myszyñcu,
wysz³a w 2009 roku jako pozycja druga w serii Folia Ecclesiastica Pultoviensia. Okazji do jej wydania by³o wiele, ale najwa¿niejsze to: Jubileusz Tysi¹clecia mêczeñskiej mierci w. Brunona z Kwerfurtu, patrona diecezji ³om¿yñskiej, setna rocznica budowy obecnego kocio³a parafialnego w Myszyñcu
oraz dziesi¹ta rocznica podniesienia tego¿ kocio³a do rangi kolegiaty i ustanowienia przy niej kapitu³y.
Ksi¹¿ka liczy ogó³em 389 stron numerowanych, plus 16 kart nienumerowanych z ilustracjami. Z ogólnej liczby stron 12 przypada na zagadnienia
wstepne (spis treci, s³owo wprowadzenia biskupa ³om¿yñskiego Stanis³awa
Stefanka oraz wstêp), 322  na korpus zasadniczy, 55  na aneksy, wykaz
skrótów, bibliografiê i indeks osobowy. Korpus zasadniczy ksi¹¿ki podzielono
na cztery czêci, co w przypadku tego typu publikacji, czyli pracy zbiorowej
wydaje siê najw³aciwszym rozwi¹zaniem. Czêæ pierwsz¹ zatytu³owano:
Puszcza zagajnicka  dzieje kolonizacji; czêæ drug¹: Jezuici w Myszyñcu;
czêæ trzeci¹: Koció³ i parafia Trójcy Przenajwiêtszej w Myszyñcu; czêæ
czwart¹ i ostatni¹: Kap³ani myszynieccy i pochodz¹cy z parafii Myszyniec.
W czêci pierwszej ksi¹¿ki zamieszczono teksty Kazimierza Pacuskiego, El¿biety Kowalczyk-Heyman oraz Zbigniewa Kudrzyckiego. Kazimierz Pacuski
opisa³: Pocz¹tki Myszyñca na tle dziejów Puszczy Zagajnicy (Kurpiowskiej);
El¿bieta Kowalczyk-Heyman przybli¿y³a: Pochodzenie nazw miejscowych
w parafii Myszyniec; Zbigniew Kudrzycki opisa³ wybrane zagadnienia: Z dziejów pogranicza kurpiowsko-pruskiego. Czêæ drug¹ stanowi doæ obszerny
artyku³ o charakterze prosopograficznym ks. Jerzego Paszendy SJ: Jezuici
w Myszyñcu. W czêci trzeciej i najobszerniejszej zebrano opracowania trzech
autorów, a mianowicie Marii Przytockiej, Tomasza Grygiela i Wiktora Z.
£yjaka. Teksty Marii Przytockiej to: Parafia myszyniecka od 1773 do 2009
roku; Zmiany w wygl¹dzie i wystroju kocio³ów w Myszyñcu; O³tarze, rzeby
i obrazy w kocio³ach myszynieckich; Przedmioty liturgiczne, szaty i ksiêgi
kocielne w Myszyñcu; Cmentarze w Myszyñcu  przykocielny i grzebalny;
¯ycie religijne parafii myszynieckiej; Bractwa religijne w parafii myszynieckiej; Zabudowa plebanijna w Myszyñcu; Domy na Powiêtnym w Myszyñcu;
Uposa¿enie proboszczów myszynieckich  ziemia; Dochody, legaty i przywileje
proboszczów w Myszyñcu; Szko³a parafialna w Myszyñcu; Szpital, czyli przy-
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tu³ek w Myszyñcu. Wiktor Z. £yjak opisa³: Organy w Myszyñcu. Natomiast
w tekcie Tomasza Grygiela omówiona zosta³a: Sprawa autorstwa i wartoci
zabytkowych kocio³a w Myszyñcu. W czêci czwartej zebrano teksty ks. Micha³a Mariana Grzybowskiego, Marii Przytockiej, ks. Janusza Aptacego, ks.
Witolda Jemielitego oraz Katarzyny Stok³osa-Fuz. Ks. Micha³ Marian Grzybowski zaprezentowa³: Duchowieñstwo parafialne myszynieckie od 1774 roku
do 1925 roku; Maria Przytocka  Duchowieñstwo parafialne myszynieckie od
1925 roku do 2009 roku oraz Ksiê¿y pochodz¹cych z parafii Myszyniec od
1925 roku; ks. Janusz Aptacy przybli¿y³ sylwetkê biskupa e³ckiego Edwarda
Eugeniusza Samsela (19402003); ks. Witold Jemielity  sylwetkê b³ogos³awionego ks. Adama Bargielskiego (19031942); Katarzyna Stok³osa-Fuz
 sylwetkê ks. W³adys³awa Skierkowskiego (18861941). W aneksie zamieszczono: Homiliê wyg³oszon¹ w Myszyñcu przez kard. Stefana Wyszyñskiego, prymasa Polski, z okazji obchodów 325-lecia parafii (22.06.1975); Wykaz wizytacji
biskupich i dziekañskich przeprowadzonych w parafii od 1755 do 2009 roku;
Wykaz misjonarzy jezuickich pracuj¹cych w Myszyñcu w latach 16701701;
Wykaz superiorów klasztoru jezuickiego w Myszyñcu w latach 17011771; Wykaz proboszczów parafii myszynieckiej w latach 17742004; Wykaz chronologiczny wikariuszy parafii myszynieckiej w latach 19252008; Spis gospodarzy Powiêtnego z 1842 roku; Sk³ad Kapitu³y Kolegiackiej w Myszyñcu wed³ug
stanu z 11.XI.2003 roku oraz 20.III.2008 roku. Publikacjê zamkniêto czêci¹
ilustracyjn¹, w której znalaz³o siê 50 fotografii dawnych i najnowszych, czarnobia³ych i kolorowych.
Dziêki estetycznie zaprojektowanej oprawie ksi¹¿ka nie tylko przyci¹ga
uwagê, ale ju¿ przy pierwszym kontakcie sprawia pozytywne wra¿enie na
czytelniku, budzi zainteresowanie. Nie inaczej te¿, w gruncie rzeczy, mo¿na
powiedzieæ o jej warstwie metodologicznej i merytorycznej, aczkolwiek nie
ukrywam, ¿e czytaj¹c odczuwa³em czasem niedosyt, a czasem w¹tpliwoæ.
Siêgaj¹c po ni¹ by³em przekonany, gdy¿ tak zdawa³ siê przekonywaæ tytu³ na
ok³adce, ¿e mam do czynienia z dobrze skonstruowan¹ i wyczerpuj¹c¹ problemtykê monografi¹ autorsk¹, tymczasem wewnêtrzna strona tytu³owa
i nastêpuj¹cy zaraz po niej spis treci doinformowa³y mnie, ¿e jest to praca
zbiorowa z szeroko wprawdzie, ale wcale niewyczerpuj¹co ujêt¹ problematyk¹ kocielno-parafialn¹, i nie tylko. Dlatego ju¿ na pocz¹tku, zanim przyst¹pi³em do lektury, zastanawia³em siê, czy dla niej nie by³by adekwatniejszy
tytu³: Z dziejów parafii lub Ze studiów nad dziejami parafii Gdy ukoñczy³em lekturê ksi¹¿ki, pojawi³a siê w¹tpliwoæ co do jej konstrukcji oraz
tytulatury niektórych czêci i podczêci (paragrafów). Liczne teksty pani
Marii Przytockiej zamieszczone w trzeciej czêci, jako quasi podczêci mog³y,
moim zdaniem, byæ podane w jednym, lepiej przemylanym i u³o¿onym zespole. Spis treci informuje, ¿e pan Tomasz Grygiel zamieci³ w ksi¹¿ce dwa
teksty (s. 5), gdy de facto jest to jeden tekst tylko z podtytu³em, który to
podtytu³ zosta³ nieopatrznie zaszeregowany do odrêbnego tytu³u (s. 131).
Tytu³ czêci drugiej mo¿e sugerowaæ, ¿e jezuici dzia³ali w Myszyñcu niezale¿-
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nie od parafii, gdy tymczasem to oni tê parafiê tworzyli od podstaw i obs³ugiwali do kasaty swojego zakonu w trzeciej æwierci XVIII wieku. Zostawiam
jednak w¹tpliwoci na rzecz niedosytu, którego dozna³em po lekturze ksi¹¿ki. Otó¿ dobrze zapowiadaj¹cy siê w tytule i otwieraj¹cy jej zasadniczy korpus tekst dra Kazimierza Pacuskiego o pocz¹tkach Myszyñca na tle dziejów
Puszczy Zagajnicy (Kurpiowskiej), tak naprawdê traktuje o kolonizacji tej¿e
puszczy pocz¹wszy od dalekiego redniowiecza (s. 1523) oraz dzia³anoci
jezuitów w tym terenie (s. 2325), natomiast pocz¹tkom Myszyñca powiêca
zaledwie jedno zdanie stwierdzaj¹c bardzo ogólnie, ¿e osada powsta³a
w pierwszej po³owie XVII wieku (s. 23). Na szczêcie, nieco wiêcej odniesieñ
do pocz¹tków miejscowoci mo¿na znaleæ w tekcie ks. Jerzego Paszendy
SJ. Omawiaj¹c dzia³alnoæ misji jezuickiej w Myszyñcu ks. Paszenda przywo³a³ niektóre tylko materia³y ród³owe, znajduj¹ce siê w archiwum generalnym tego zakonu w Rzymie oraz opracowanie Tomasza Klagi SJ o sanktuarium w wiêtej Lipce na Warmii [Linda Mariana], wydane w Kolonii
w 1659 roku, które dowodz¹, ¿e ju¿ w 1647 roku osada nie tylko istnia³a, ale
by³a na tyle du¿a i rozwiniêta, i¿ zakonnicy uznali za konieczne obj¹æ j¹
systematyczn¹ opiek¹ duszpastersk¹. To z kolei pozwala domniemywaæ, ¿e
uformowa³a siê jeszcze w pierwszej æwierci XVII stulecia, a pierwsze siedliszcza mog³y tu byæ jeszcze starsze. Szkoda wiêc, ¿e w bogatej, b¹d co b¹d,
w faktografiê ksi¹¿ce pocz¹tkom Myszyñca powiêcono w zasadzie uwagê
jedynie w tytule jednego z artyku³ów. Niedosyt pozostawi³ te¿ tekst przywo³anego ju¿ ks. Paszendy SJ o misji jezuickiej w Myszyñcu. Zakonnicy dzia³ali
tu oficjalnie 126 lat (16471773), a nieoficjalnie trochê d³u¿ej (1782), co
stanowi trzeci¹ czêæ czasu objêtego kwerend¹ autorów i sk³adaj¹cego siê na
zakres chronologiczny publikacji. Tymczasem opis prowadzonej tu przez zgromadzenie pracy i podejmowanych dzie³ zabra³ autorowi zaledwie siedem stron,
bo za³¹czone do opisu biogramy 39 zakonników, zajmuj¹cych dalsze trzynacie
stron, s¹ bardzo ogólne i w wiêkszoci nie zawieraj¹ szczegó³ów obrazuj¹cych
ich dzia³alnoæ w Myszyñcu. A skoro ju¿ przywo³a³em te biogramy to dopowiem,
¿e, w moim przekonaniu, winny siê one znaleæ w ostatniej czêci ksi¹¿ki,
powiêconej w ca³oci i wy³¹cznie duchowieñstwu pracuj¹cemu w parafii oraz
z parafii pochodz¹cemu. Z uznaniem natomiast trzeba odnieæ siê do tekstów
pani Marii Przytockiej, bogatych w fakty i dobrze udokumentowanych. Pochlebne zdanie nale¿y siê nadto autorom biografii biskupa Edwarda Eugeniusza Samsela (s. 317328), ks. W³adys³awa Skierkowskiego (331334) oraz
ks. Adama Bargielskiego (s. 329330). Biskup Edward Samsel (19402003),
najpierw biskup pomocniczy ³om¿yñski i e³cki, a w latach 20002003 biskup
e³cki, pochodzi³ z Myszyñca; ks. W³adys³aw Skierkowski (18861941), wikariusz w Myszyñcu, da³ siê poznaæ jako wytrawny badacz pieni i obrzêdowoci kurpiowskiej; ks. Adam Bargielski (19031942), równie¿ wikariusz w Myszyñcu i dobrowolna ofiara niemieckich obozów koncentracyjnych, zosta³ beatyfikowany 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez papie¿a Jana Paw³a II
wraz ze 108 polskimi mêczennikami z czasów II wojny wiatowej.
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Reasumuj¹c muszê przyznaæ, ¿e ksi¹¿ka daje wystarczaj¹cy obraz dziejów parafii w Myszyñcu, znanym orodku kultury kurpiowskiej, a jednoczenie stanowi spory wk³ad do prowadzonych badañ nad instytucjami kocielnymi, rol¹ kulturotwórcz¹ Kocio³a i w ogóle nad kultur¹ religijn¹ w Polsce
w czasach dawnych oraz najnowszych. Wpisa³a siê nadto do katalogu zainicjowanych w ostatnim æwieræwieczu XX wieku studiów nad geografi¹ polskiej
przestrzeni sakralnej. Nie mogê jej wprawdzie poleciæ jako monografii wzorcowej, ale zaliczam j¹ do prac potrzebnych i u¿ytecznych. Wszak historia to
nie tylko przesz³oæ  to tak¿e teraniejszoæ i przysz³oæ, element ogólnej
to¿samoci, a jednoczenie jedna z si³ w procesach cywilizacji i przebogate
ród³o inspiracji do dzia³añ okrelanych mianem patriotyzmu jutra. Historii
nie uprawiamy dla niej samej, ani te¿ z myl¹ wy³¹cznie o rodowiskach
elitarnych, lecz na u¿ytek ca³ego spo³eczeñstwa  narodu i pañstwa. Aby
drogê mierzyæ przysz³¹  pisa³ niegdy Cyprian Kamil Norwid  trzeba koniecznie pamiêtaæ sk¹d siê przysz³o. Troska zatem o Polskê, co chcia³bym tu
zdecydowanie zaakcentowaæ, to tak¿e teoretyczny i praktyczny szacunek dla
jej historii zarówno w wymiarze powszechnym, jak i regionalnym. Historia
nale¿y bowiem do zespo³u narzêdzi szczególnych w polityce wewnêtrznej pañstwa, jako ¿e przypominaj¹c wydarzenia i ludzi dostarcza jednoczenie odpowiednich wzorców, które w mniejszym lub wiêkszym stopniu kszta³tuj¹ wiadomoæ i przek³adaj¹ siê na postawy obywatelskie, patriotyczne oraz propañstwowe. Historiê w³asn¹ trzeba zatem Polakom przybli¿aæ we wszystkich mo¿liwych formach oraz za pomoc¹ wszystkich dostêpnych rodków przekazu
i komunikacji, nie wy³¹czaj¹c publikacji o zasiêgu i znaczeniu lokalnym.
Kazimierz £atak
(Warszawa)

Piotr ¯urek, Czarnogórcy i Serbowie w rosyjskiej polityce ksiêcia
Adama Jerzego Czartoryskiego (18021806), Wydawnictwo Homini,
Kraków 2009, ss. 295, nlb: il.
Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ ta w¹ska tematycznie kwestia jest rzadko podejmowana w literaturze polskiej i ju¿ przez to budzi uznanie za odwagê jej
podjêcia, ale zachêca i czêciowo prowokuje do dyskusji, zw³aszcza z racji
pojawienia siê elementarnych b³êdów. Nie zamierzam streszczaæ zawartoci
tomu, który wyszed³ spod rêki m³odego, ale ju¿ dowiadczonego historyka
i podlega³ recenzji wydawniczej dwóch znakomitych profesorów  Mieczys³awa Tantego i Antoniego Cetnarowicza. Nie bêdê siê te¿ skupia³ na mno¿eniu
pochwa³, którymi obdarzono dr. Piotra ¯urka  niektóre widaæ na ok³adce
recenzowanego dzie³a.
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Dr Piotr Pawe³ ¯urek, adiunkt w Katedrze Studiów rodkowoeuropejskich Wydzia³u Humanistyczno-Spo³ecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej studiowa³ historiê i prawie jednoczenie filologiê
s³owiañsk¹. Pozwoli³o mu to znakomicie opanowaæ jêzyk serbski i chorwacki.
Praca magisterska (Josip Juraj Strossmayer a sprawa polska 18151905
 promotor prof. Janusz Grucha³a ukaza³a siê w zmienionej formie w 2006
roku (Polska i Polacy w ¿yciu Josipa Juraja Strossmayera, Bielsko-Bia³a)
i 2008 (Poljska i Poljaci u votu J. J. Strossmayera, Slawoñski Brod). Ciekawa
i niezmiernie wa¿na to praca w rozwoju naukowym dr. ¯urka. Wiele z tych
ustaleñ i ca³ych zwrotów znajdzie siê, nawet dos³ownie przepisane, w póniejszych jego pracach1. Pewn¹ rewelacj¹  której nie zna³em do tej pory
 by³o dla mnie, i¿ Polacy na rozkaz gen. Józefa Bema w oblê¿onym Wiedniu
w padzierniku 1848 r. (D¹browicki i Potocki, s. 25) stworzyli polski legion.
Wprawdzie w ci¹gu tych kilku dni Bem otacza³ siê  co naturalne  Polakami
 ale czy na pewno aby od razu legion? Uproszczeniem jest te¿ stwierdzenie,
¿e jeli kto czyta³ Mickiewicza, to by³ przyjazny Polakom. Trochê to naiwne
mylenie (s. 30), zreszt¹ przewijaj¹ce siê czêsto w tej pracy. Owi Huzarzy
Bacha (s. 31) dotycz¹ raczej okresu po 1852 r., a nie tu¿ po upadku Wiosny
Ludów. Dlaczego autor nazwê Hotel Lambert, bêd¹cego, co znakomicie wie,
synonimem stronnictwa emigracyjnego, a jednoczenie nazw¹ paryskiej rezydencji ksiêcia Adama Jerzego Czartoryskiego pisze w takim ujêciu Hotel
Lambert (s. 33, 52)2. Wojnê krymsk¹ widzia³bym jednak w latach 18531856,
a nie, jak pisze autor 18541855 (s. 36). Pu³apka komputera  wytnij
i wklej spowodowa³a powtórzenia ca³ego zdania (s. 77), tylko dziwne jest to,
¿e przypisy s¹ inne  przypis 293 i 296.
Kolejna praca  drukowana wersja rozprawy doktorskiej (promotor prof.
Mieczys³aw Tanty) ukaza³a siê w 2005 r. jako Hotel Lambert i Chorwaci
18431850 (Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona). Niektóre z omawianych
tutaj kwestii  co jest powszechnie praktykowane  dr Piotr ¯urek publikowa³ w ró¿nych periodykach polskich oraz chorwackich.
1 Dla przyk³adu tylko w jêz. polskim Biskup Josip Juraj Strossmayer i polskie rozgrywki
na Soborze watykañskim I (1869-1870), w: Polska i Chorwacja w Europie rodkowej. Integracja
europejska w tradycji i przysz³oci, pod red. Piotra ¯urka, Bielsko-Bia³a 2007, s. 129135;
Kontakty biskupa Strossmayera z polsk¹ emigracj¹ w Pary¿u w 1867 roku, Studia Historyczne, R.: 45, z. 34, s. 276286; Kardyna³ Mieczys³aw Ledóchowski i Koció³ katolicki w Serbii
w drugiej po³owie XIX w., Przegl¹d Historyczny, 2003, z. 1, s. 2341.
2 Np. Tajne porozumienie Hotelu Lambert z Chorwacka Parti¹ Narodow¹ w wietle raportów Franciszka Zacha (1844), Prace Komisji rodkowoeuropejskiej, t. 12, s. 141146; czêciowo Tradycja stosunków polsko-chorwackich w kontekcie europejskim, w: Polska i Chorwacja
w Europie rodkowej. Integracja europejska w tradycji i przysz³oci, pod red. Piotra ¯urka,
Bielsko-Bia³a 2007, s. 227 i n.; Koniec barskiej epopei  pobyt konfederatów barskich w Dubrowniku (1774), Przegl¹d Humanistyczny, 2003, z. 3, s. 3747; Akcja Hotelu Lambert na rzecz
obalenia bana Chorwacji Josipa Jelaèicia w dobie Wiosny Ludów, Przegl¹d Historyczny, t. 96,
z. 3, s. 33448; Hotel Lambert a dekonspiracja chorwackiego Branislava (1844/1845), Studia
z Dziejów Rosji i Europy rodkowo-Wschodniej, t. 40, s. 259267.
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Dysertacja Hotel Lambert  jak pisa³ Piotr ¯urek (s. 7)  jest prób¹
kontynuacji badañ naukowych historyków Marcelego Handelsmana i Jerzego
Skowronka. Te wielkie nazwiska zobowi¹zuj¹. St¹d te¿ garæ uwag krytycznych do tej  przez innych  wysoko ocenianej monografii. W Wstêpie pisze
autor (s. 10): praca zosta³a oparta g³ównie na zbiorach znajduj¹cych siê
w Bibliotece XX Czartoryskich w Krakowie oraz na materiach zebranych
w bibliotekach i archiwach Chorwacji. Jeli chodzi o polskie archiwa to pewnych informacji dostarczy³y mi równie¿ zbiory Biblioteki Polskiej w Pary¿u,
Biblioteki PAN w Krakowie, Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu oraz Biblioteki PAN w Kórniku . I dalej wymienione s¹ archiwa
w Chorwacji, Serbii, Wiedniu i Pary¿u. A bardziej wola³bym krytyczn¹ analizê z wyszczególnieniem tych przydatnych materia³ów ród³owych, a nie opis
podró¿y geograficznej autora. Z spraw drobnych, zmar³ego w trakcie oblê¿enia obozu chocimskiego w 1621 r. hetmana wielkiego litewskiego Jana
Karola Chodkiewicza nie uzna³bym za zwyciêzcê w tej batalii. A w wielu
krajach Europy pochlebnie pisano o udziale w tej kampanii królewicza W³adys³awa, jeszcze nie  jak sugeruje autor  W³adys³awa IV (s.23). Ciekawy
jestem, jaki to manewr wykona³ Czarniecki  przejæ przez morze (s. 32). Tu
bardziej mowa o owieceniowej legendzie tego¿ hetmana. Trudno mi siê zgodziæ (s. 50), i¿ gen. Jan Skrzynecki przebywa³ w Grazu (internowany by³
w Linzu oraz czeskiej Pradze). Dlaczego ci¹gle jest hrabia Zamoyski zamiast
po prostu W³adys³aw Zamoyski. Szkoda, ¿e autor w Bibliografii nie poda³
imion, dzia³ Prasa wyraniej powinien byæ przypisany do róde³ drukowanych. W podsumowaniu dr ¯urek pisze Chorwaci w koncepcjach Hotelu
Lambert zajmowali szczególne miejsce, które uwarunkowane by³o nie tylko
wiadomoci¹ wspólnego pochodzenia i dawnych tradycji politycznych, ale
tak¿e obecnoci¹ w³asnych elit zdolnych podj¹æ dzia³ania polityczne. Obóz
Czartoryskiego mia³ w Chorwatach godnych partnerów politycznych, maj¹cych w³asne wizje przysz³oci Chorwacji i koncepcje polityczne. Ksi¹¿ê Czartoryski jak i jego najbli¿si wspó³pracownicy z du¿ym uznaniem odnosili siê
do osoby bana Jelaèicia, widz¹c w nim wielkiego s³owiañskiego polityka,
dowódcê wojskowego i mê¿a stanu (s. 232). Dr ¯urek podkreli³ rozmach
dzia³alnoci politycznej Hotelu Lambert na Ba³kanach.
Recenzowana praca  jak ju¿ wspomina³em  to w¹ska tematycznie
rozprawa Czarnogórcy i Serbowie w rosyjskiej polityce ksiêcia Adama Jerzego
Czartoryskiego (18021806). Myli³by siê jednak ten, kto uzna³by, ¿e to problem interesuj¹cy przede wszystkim specjalistów, bowiem ksi¹¿ka ta by³a
niedostêpna w sprzeda¿y ju¿ w czerwcu 2010 r. w wydawnictwie3! Wiele jej
fragmentów by³o ju¿ wczeniej opublikowane, st¹d zapewne chaos w niektórych prezentowanych kwestiach4. Rozprawa sk³ada siê z Wstêpu i 5 rozbudo3

http://www.homini.com.pl/index.php?s=karta&id=310 [dostêp 12 czerwca 2010 roku].
Np. Rosja, Czartoryski i upadek Republiki Dubrownickiej (1806), w: Tantum Historiae.
Ksiêga ofiarowana profesorowi Mieczys³awowi Tantemu w osiemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, pod
red. Piotra ¯urka, Bielsko-Bia³a 2008, s. 196212.
4
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wanych rozdzia³ów w uk³adzie chronologiczno-problemowym. Dr ¯urek zamiast tradycyjnie przyjêtej nazwy Bibliografia poda³ Wykaz róde³ i opracowañ. Nie zamieci³ w nim wszystkich cytowanych w pracy dzie³ (np. Antoniego Cetnarowicza, Jerzego Skowronka czy swoich!!!)5. Omawiana praca, zaznaczam to z ca³¹ moc¹, zosta³a oparta na powierzchownej kwerendzie archiwalnej. Dr ¯urek przejrza³ zasoby archiwów krajowych i zagranicznych.
Z tych pierwszych  co jest zrozumia³e  na czo³o wysuwa siê krakowska
Biblioteka Czartoryskich oraz biblioteki i archiwa rosyjskie. Bardzo dobrze,
¿e znalaz³y siê tutaj materia³y z rzadko penetrowanych przez historyków
polskich archiwów z Dubrownika i Belgradu. Brak tu archiwów austriackich,
a kwestie zwi¹zane z III koalicj¹ i epok¹ j¹ poprzedzaj¹c¹ zmusza³yby nas do
wyprawy do Wiednia. le, ¿e tak oszczêdnie potraktowa³ zasoby francuskie.
Szkoda, ¿e autor nie pokusi³ siê o krytyczne omówienie podstawowych róde³, które wykorzysta³ jako pierwszy badacz, a które odczyta³ na nowo
i zinterpretowa³ inaczej ni¿ w dotychczasowej literaturze. I znów jest tu tylko
swoista geografia podró¿y naukowych. Szkoda, ¿e autor nie pokusi³ siê
o pe³ne imiona autorów czy nie doda³ edytorów róde³ drukowanych, jak
choæby wymienianego Jerzego Skowronka (s. 275) przy Pamiêtniku Adama
Jerzego Czartoryskiego. Czy praca Eugeniusza (Jewgienija) Tarle jest ród³em, czy opracowaniem wydanym zreszt¹ po jego mierci? Przy podkrelaniu przyjani z Aleksandrem I nie trzeba unikaæ wzmianki o autentycznej
mi³oci Adama J. Czartoryskiego i El¿biety, ¿ony Aleksandra I. Nie wolno
jednak tego te¿ traktowaæ jako pikantnego szczegó³u. Ta mi³oæ, a póniej
przyjañ przecie¿ wp³ywa³a na dzia³ania i pogl¹dy Czartoryskiego a¿ po jej
mieræ w 1826 r.
Rozdzia³ I: (U róde³ nominacji Adama Jerzego Czartoryskiego na stanowisko kierownika ministerstwa spraw zagranicznych Rosji) z piêcioma podrozdzia³ami rozpoczyna siê opisem wys³ania m³odego Czartoryskiego na dwór
rosyjski. Nie wiem dlaczego literacka wizja jego przysiêgi na wieczn¹ wrogoæ wobec Rosji jest przedmiotem a¿ takich rozwa¿añ autora. A có¿ to ma do
ca³oci zagadnienia? Maj¹tek Czartoryskich zosta³ zasekwestrowany (s. 16),
a nie zarekwirowany. Jest to istotna ró¿nica, u autora pojawiaj¹ siê oba
terminy. Zaskakuje mnie te¿ za szeroki opis polityki Rosji, ju¿ po objêciu
tronu przez cara Aleksandra I, brak tu tytu³owego Czartoryskiego. Powo³ywanie siê na literack¹ wizjê Lwa To³stoja, jako na echo nieprzyjaznego stosunku czêci elity rosyjskiej do Czartoryskiego, mo¿e byæ zwi¹zane z rol¹,
jak¹ odegra³ ów pe³ni¹cy obowi¹zki ministra spraw zagranicznych Rosji
i cz³onek Rady Pañstwa w 1831 r. i potem. Prezesostwo Rz¹du Narodowego
w powstaniu listopadowym, tudzie¿ wielka akcja antyrosyjska w ca³ej Europie (Hotel Lambert  o której pisa³ w innym miejscu) musia³y wywo³aæ takie
a nie inne reakcje Rosjan, które to niechêtne stanowisko przypisano ka¿dej
jego dzia³alnoci. Celnie dr ¯urek podsumowuje ten okres pisz¹c (s. 47):
5

Np. tych cytowanych w Zakoñczeniu s. 271, przypis 5 i 6.

Polemiki, recenzje i omówienia

413

Czartoryski, bêd¹cy wówczas wysokim urzêdnikiem rz¹du rosyjskiego oraz
bliskim wspó³pracownikiem cara, musia³ zmierzyæ siê z problemem nurtuj¹cym dyplomatów od 500 lat, czyli obecnoci¹ Turków w Europie. Przypomnijmy, ¿e w drugiej po³owie XVII wieku, kiedy granice Imperium Osmañskiego zaczê³y siê kurczyæ, w stolicach chrzecijañskiej Europy zaczêto zastanawiaæ siê, komu przypadn¹ obszary tego dogorywaj¹cego mocarstw,
a w dyplomacji europejskiej pojawi³o siê zagadnienie okrelane mianem
»kwestii wschodniej«.
Rozdzia³ II: (Kwestia ba³kañska w koncepcjach budowy III koalicji antyfrancuskiej) z 4 podrozdzia³ami rozpoczyna siê od dosyæ g³êbokiego cofniêcia
w czasie a¿ do epoki cara Piotra I (nazwanego przez dr. ¯urka Piotr I Wielki
Romanow  s. 51). Autor przedstawia politykê Rosji wobec Serbii (powstania
1804 i jego konsekwencji) oraz Czarnogóry. I znów tytu³owa rola Czartoryskiego jest wpisana jako element t³a i to daleki.
Rozdzia³ III: (Czarnogóra przyczó³kiem Rosji) z trzema podrozdzia³ami
skupia siê na dzia³alnoci Aleksieja Mazurewskiego i Stjepana Sankowskiego. Trudno mi siê zgodziæ z tez¹, ¿e Czartoryski zaniedbywa³ sprawy Czarnogóry, czego przyk³adem jest rozmowa z Johannem Stadionem (s. 149 i n.).
A jak inaczej móg³ powiedzieæ do Austriaka, jeli ca³a akcja Mazurewskiego
 jak s³usznie pisze  skierowana by³a przeciw Austrii. Ale w innej czêci
omawianej pracy jej autor bêdzie stawia³ inn¹ tezê.
Rozdzia³ IV: (Ku konfrontacji zbrojnej z Francj¹) otwiera wreszcie s³uszne stwierdzenie: obok problemu ba³kañskiego istnia³o co najmniej kilka
innych punktów zapalnych w stosunkach francusko-rosyjskich (s. 169). Ale
uderza mnie tu, jak i w ca³ej pracy  o czym ju¿ wspomina³em  brak
literatury francuskiej. Pierwsza lata XIX w. by³y konfrontacj¹ rosyjsko-francusk¹, st¹d niemo¿liwe, by historiografia francuska nie podjê³a tego tematu.
Mamy natomiast ogólne informacje o sytuacji politycznej. Znalezione memoria³y Czartoryskiego zosta³y jedynie streszczone. Dziwne brzmi zdanie wizja
Czartoryskiego zak³ada³a równie¿ wskrzeszenie Polski pod królewskim ber³em cesarza rosyjskiego, w granicach sprzed pierwszego rozbioru, rozszerzonych jednak o Prusy Wschodnie (s. 177). A przecie¿ owe Prusy Wschodnie
sk³ada³y siê i z Warmii zagarniêtej w pierwszym rozbiorze. Nadto czy owe
 zreszt¹ lune plany Czartoryskiego  mówi¹ce o zagarniêciu ca³ego brzegu
Ba³tyku mówi³y pocz¹tkowo co o Galicji i innych ziemiach zajêtych przez
Austriê? Czy to nie pojawi³o siê póniej jako ekwiwalent pruskiego l¹ska za
Galicjê? Czy naprawdê Czartoryski (s. 191) wi¹za³ z Prusami swoj¹ koncepcjê odbudowy Polski. Zaprzecza to wyranie zdaniom wczeniej pisanym.
Jest dziwny chaos w tych rozwa¿aniach, mimo powo³ywania siê na znane
prace Jerzego Skowronka. Dziwnie, trochê niezrozumia³e s¹ dla mnie rozwa¿ania o pomys³ach rozwi¹zania sprawy polskiej przez Napoleona w 1805
roku. Kwestia ta de facto nie istnia³a (s. 193). Pojawi³a siê dopiero wraz
z dojciem armii francuskich nad rodkow¹ Wis³¹ w rok póniej, kiedy to
tereny Polski sta³y siê miejscem konfrontacji francusko-prusko-rosyjskiej.
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Ale to jest inna historia. Pisanie za, ¿e Napoleon zdradzi³ Polaków w 1801 r.
jest literack¹ wizj¹ mo¿liwoci Francji w tym¿e roku.
Rozdzia³ V: (Ba³kañskie remedium. Militarna próba powstrzymania francuskiej ekspansji na Ba³kanach) jest chronologicznie zaczêty po klêsce austerlitzkiej i pokoju preszburskim. Niezrozumia³e jest tutaj okrelenie
(s. 199), jakoby Prusy by³y cz³onkiem III koalicji antyfrancuskiej i Czartoryski próbowa³ przeszkodziæ w zawarciu separatystycznego pokoju przez Berlin
i Pary¿. Elementarny b³¹d! Choæ wiadomo, ¿e sympatie pruskie, w tym
i Fryderyka Wilhelma III, na pewno nie by³y po stronie francuskiej. Poprawniej dr ¯urek pisze o misji ministra Christiana Haugwitza (s. 200) i w ten
sposób zaprzecza swoim wczeniejszym ustaleniom! Streszczenie memoria³ów Czartoryskiego w nowej sytuacji politycznej po pokoju preszburskim to
tak¿e ¿yczeniowe mylenie i rozpaczliwa próba znalezienia rozwi¹zania w tej
trudnej sytuacji. Nie³atwo zrozumieæ autora, który opisuje relacje na linii
Pary¿-Stambu³ oraz Stambu³-Petersburg. Autor pisze, i¿ Czartoryski d¹¿y³
do zachowania integralnoci Turcji, pokojowego u³o¿enia stosunków, innym
razem za (s. 216): na pocz¹tku 1806 roku zarówno dwór petersburski, jak
i Wysoka Porta zdawa³y sobie sprawê, ¿e zerwanie sojuszu i wybuch wojny
rosyjsko-tureckiej to tylko kwestia czasu (s. 216). W dobie ³¹cznoci kurierskiej instrukcja dla admira³a Sienawina oddawa³a istotê rzeczy nie z chwil¹
jego przybycia  30 stycznia 1806 r. na Wyspy Joñskie  co z chwil¹ wyp³yniêcia tej eskadry, czyli jesieni roku poprzedniego, o czym stronê póniej
pisze enigmatycznie (tak¿e na s.228). Co innego koncepcje Czartoryskiego,
a co innego ko³owrót wydarzeñ w Dalmacji, zw³aszcza w Boce Kotorskiej,
w miesi¹cach wiosennych 1806 r. Próba zajêcia Dubrownika przypomina
bardziej wyprawê po ³upy Czarnogórców, a nie realizacjê jakiej wizji politycznej. Tempo zmian by³o za takie, ¿e na to nie mia³ wp³ywu  nawet
w minimalnym stopniu  Czartoryski. Koncepcje ba³kañskie by³y pochodn¹
wielkiej polityki francusko-rosyjskiej. Nie mo¿na ich rozpatrywaæ oddzielnie. W recenzowanej rozprawie (s. 263) autor pisze, i¿ Czartoryski z³o¿y³
dymisjê i ta zosta³a przyjêta przez cara Aleksandra I 20 czerwca 1806 r. Za
w innym miejscu b³êdnie podaje, ¿e 16 lipca 18066.
Dr ¯urek jest wprawny w pisaniu uogólnieñ, st¹d jego Zakoñczenie jest
stosunkowo dobre. Pisze (s. 267268): Ksi¹¿ê Adam uwa¿a³ niemal¿e za
panaceum koncepcjê stworzenia pod egid¹ Rosji federacji ba³kañskiej. Zak³ada³ jej powo³anie zarówno w przypadku rozbioru jak i zachowania Turcji.
Oczywicie w tym drugim wypadku federacja ba³kañska, sk³adaj¹ca siê
z czêci s³owiañskiej i greckiej, mia³a byæ stadium przejciowym w ewolucyjnym rozpadzie Imperium Osmañskiego. Czynnik ten powodowa³, ¿e inne
mocarstwa nie chcia³y stworzenia federacji ba³kañskiej, poniewa¿ wzmocni³oby to pozycjê Rosji na Ba³kanach. Niew¹tpliwie ta koncepcja wiadczy
o dwutorowoci polityki Czartoryskiego i elastycznoci Czartoryskiego. Trudno siê zgodziæ, ¿e to, co raczej wymknê³o siê spod kontroli pe³ni¹cego obowi¹zki ministra spraw zagranicznych, a wiêc antynapoleoñska akcja w Boce
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Kotorskiej i Czarnogórze, by³o wiadomym dzia³aniem. Bardziej tu chodzi³o o
utrzymanie swoistej karty przetargowej wobec zwyciêskiego po Austerlitz
Napoleona i ratowania twarzy po bezprzyk³adnej klêsce. Naiwnoci¹ jest
s¹dzenie (s. 270), ¿e Dalmacja i Boka Kotorska mog³yby byæ przyznane Rosji,
gdzie te tereny wzmocnione silnym garnizonem rosyjskim, odgrywa³yby rolê
zapory przed wp³ywami Francji w Turcji, i by³yby znakomitym przyczó³kiem
Rosji na tym terenie. Zwyciêska Francja, mocno usadowiona
w Italii, nie mog³aby sobie na to pozwoliæ, nadto Napoleonowi ³atwiej by³oby
przerzuciæ w ten region jakie si³y ni¿ Rosji. Zreszt¹ jak na potrzeby polityczne tej akcji si³y zbrojne rosyjskie zaanga¿owane nad Adriatykiem by³y stosunkowo s³abe, by nie rzec symboliczne. Wreszcie w Zakoñczeniu (s. 271)
autor pisze, i¿ Czartoryski realizowa³ w latach 18021806 rosyjsk¹ racjê
stanu jak mu na to pozwala³y okolicznoci. Zniknê³o tutaj  i s³usznie 
przypuszczenie, i¿ gra ta by³a elementem odbudowy Polski. Ten w¹tek móg³
wyst¹piæ jako czêæ sk³adowa polityki rosyjskiej, a nie jego g³ówny w¹tek.
Aktywizacja ba³kañskiej polityki ksiêcia Czartoryskiego by³a prób¹ rekompensaty za klêskê III koalicji i wypadniêcia Austrii z antyfrancuskiego przymierza. By³a to przymiarka do zrównowa¿enia hegemonii Napoleona. Chocia¿ Czartoryski z sympati¹ odnosi³ siê do serbskiego ruchu wyzwoleñczego,
to dopiero klêska pón¹ jesieni¹ 1805 r. spowodowa³a, ¿e mocniej zacz¹³
popieraæ d¹¿enia wolnociowe poddanych su³tana. Na to mia³o wp³yw wyranie och³odzenie kontaktów na linii Petersburg-Stambu³. Rokowania z Pary¿em mia³y daæ woln¹ rêkê na Ba³kanach w celu stworzenia federacji po³udniowos³owiañskiej (czy grecko-s³owiañskiej). Brak zgody chwiejnego cara
obali³ i te plany.
Ni¿ej garæ innych drobiazgów:
 autor pisze raz (np. s. 7) zauwa¿y³em, by stronê póniej o sobie
staralimy siê ;
 Malta zosta³a zajêta 5 wrzenia (a nie w sierpniu) 1800 r. (s. 27), chyba
¿e podaje to wg kalendarza juliañskiego;
 Karol XII nie by³ nigdy w Stambule. Internowany w Mo³dawii w 1709 r.
mia³ siê spotkaæ z wezyrem ko³o Adrianopola. Nie móg³ przeto w Stambule...
przy poparciu Francji próbowaæ nak³aniaæ Wysok¹ Portê do nowej wojny
z Rosj¹ (s. 56);
 gen. Roman Anrep, poprawniej Anrepem (s. 163). Na marginesie dodam, ¿e poleg³ on pod Mor¹giem 25 stycznia 1807 r., a pomnik  jako jedyny
z XIX w. w tej czêci dzisiejszej Polski przetrwa³ po dzi dzieñ;
 w 1804 i 1805 roku w³adca Austrii to Franciszek II (od 1806 Franciszek
I choæ to ta sama osoba  s. 147, 150, 171, 196, 199, pisze o tym na s. 200);
 brak konsekwencji w odmianie nazwiska Nowosilcow;
 o roli Kutuzowa (s. 196) w bitwie pod Austerlitz dr ¯urek poszed³ za
literack¹ i filmow¹ wizj¹;
 niezrozumia³y zwrot (s. 220) trzech okrêtów liniowych (korabia
»Azja«7, fregaty »Archanio³ Micha³«, szkuner »Ekspedicion«). Przecie¿
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okrêt liniowy a fregata czy szkuner to ró¿ne typy, jakby, nie przymierzaj¹c,
napisa³ trzech dywizji piechoty i ucili³ jeden batalion i jedna kompania.
A co to jest  korabia?; mo¿e to tylko okrêt;
 owe 400 okrêtów (flota Bokejczyków) to chyba kajaki, szalupy czy ma³e
rybackie kutry. Daleko im do okrêtów wojennych i tym samym realnej si³y;
 (s. 262) wiceadmira³ Petar I Petroviè Njego?
Generalnie w omawianej rozprawie wiele jest ogólników, b³êdów, niestarannych wywodów. Odnoszê wra¿enie, ¿e jest to ksi¹¿ka o wszystkim, czyli . A szkoda.
Norbert Kasparek
(Olsztyn)

Warmia i Mazury w 90-lecie odzyskania przez Polskê niepodleg³oci,
praca zbiorowa pod red. Benona Gaziñskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, ss. 126.
Niedawno ukaza³a siê nowa, a przy tym rocznicowo-jubileuszowa publikacja zbiorowa, pod redakcj¹ Benona Gaziñskiego, wydana przez Instytut
Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Zosta³a ona powiêcona naszemu regionowi, czyli Warmii i Mazurom w 90-lecie odzyskania niepodleg³oci przez
Polskê. Zatem precyzyjnie rzecz ujmuj¹c, chronologicznie odpowiadaæ to powinno przedzia³owi czasowemu: 11 listopada 1918  11 listopada 2008. Tak
przedstawiaæ siê powinno kryterium chronologiczne podjêtej problematyki,
natomiast jej aspekt merytoryczny-rzeczowy i zarazem geograficzny-przestrzenny powinien ograniczaæ siê do Warmii i Mazur.
Czy te za³o¿enia zosta³y spe³nione, mo¿na mieæ pewne w¹tpliwoci,
mimo optymistycznej oceny podsumowuj¹cej redaktora naukowego oraz autora relacji z sesji: Oddawany w rêce Czytelnika tom materia³ów potwierdza, ¿e konferencja by³a udanym przedsiêwziêciem. Jest ona przejawem
wk³adu olsztyñskiego rodowiska naukowego w debatê o przesz³oci regionu
i jego dniu dzisiejszym, znakiem, ¿e pomimo ró¿nic w pogl¹dach i zapatrywaniach, jest ono zdolne do dzia³añ zgodnych i bez uprzedzeñ i dalej dla
6 Plany federacji ba³kañskiej a przyczyny dymisji ksiêcia Adama Jerzego Czartoryskiego ze
stanowiska pe³ni¹cego obowi¹zki ministra spraw zagranicznych Rosji (18041806),w: Polska
 Bu³garia w Europie rodkowej i Po³udniowo-Wschodniej w wiekach XVIIXX. Podobieñstwa,
ró¿nice, uwarunkowania. Materia³y sesji Polsko-Bu³garskiej i Bu³garsko-Polskiej Komisji Historycznych, pod red. naukow¹ Wies³awa Balceraka, Warszawa-£owicz 2003, s. 120.
7 W pracy Rosja, Czartoryski i upadek Republiki Dubrownickiej (1806), w: Tantum Historiae , s. 203, przypis15 pisze o fregacie Asia.
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porównania Generalnie konferencjê uznaæ nale¿y za udane przedsiêwziêcie.
Jej tematyka by³a zró¿nicowana, ale wewnêtrznie spójna, poruszaj¹ca kwestie istotne od czasów dalszych do bli¿szych, a nawet wspó³czesnoci. Czy to
poprzez prezentacjê zas³u¿onych dla regionu osób, czy prze³omowych zdarzeñ, myli i ruchów niepodleg³ociowych, koncepcji wewnêtrznych normalnie funkcjonuj¹cego wolnego pañstwa szanuj¹cego prawa mniejszoci, zawsze poruszano siê wokó³ spraw wa¿nych dla niepodleg³ego bytu pañstwowego. Pokazano wreszcie i te si³y, obce i rodzime, które tej niepodleg³oci
by³y zawsze wrogiem nieprzejednanym. W koñcu konferencja by³a widomym znakiem, ¿e olsztyñskie rodowisko naukowe jest w stanie w obliczu
wa¿nych wydarzeñ pañstwowych dzia³aæ zgodnie i bez uprzedzeñ. Opiniê
swoj¹ sformu³ujê nastêpuj¹co: mimo wszystko wy¿ej ceniê konferencjê, jako
daj¹c¹ nadziejê, niestety nie do koñca spe³nion¹, na uwzglêdnienie wniosków z dyskusji tak bezzasadnie pominiêtej, ni¿ publikacjê z niektórymi jej
artyku³ami skróconymi dla dodania ostatniego, dwunastego  niewyg³oszonego na sesji, a przy tym raczej nie zwi¹zanego z kluczowym zakresem rzeczowo-przestrzennym naszego regionu. Rocznicowe wydania 90-letniego jubileuszu odzyskania niepodleg³oci by³y przecie¿ bynajmniej nierzadk¹ okazj¹ publikacji, a recenzowany tom materia³ów wyró¿nia³ siê na tle
innych w³anie podjêtym kryterium merytoryczno-geograficznym Warmii
i Mazur.
Po pierwsze, jak to ni¿ej podkrelono, artyku³y analizowanej publikacji
zosta³y poprzedzone publicznie wyg³oszonymi referatami sesji naukowej na
ten sam temat, ale wszak¿e z minimalnie zmienionym tytu³em ca³oci, jak
i niektórych wyst¹pieñ. Integraln¹ czêci¹ publicznej konferencji naukowej
powinna byæ dyskusja, a nawet polemika przy za³o¿eniu aktywnego udzia³u
uczestników i widzów, a tak przecie¿ by³o, i co potwierdza siê ni¿ej w przytoczonym zdaniu Wstêpu. Praca ta bowiem, jak czytamy we Wstêpie jest
wynikiem dyskursu naukowego, który towarzyszy³ konferencji Warmia
i Mazury w 90-lecie odzyskania niepodleg³oci przez Polskê, zorganizowanej
przez Instytut Nauk Politycznych UWM, Orodek Badañ Naukowych im.
W. Kêtrzyñskiego oraz Europejskie Centrum Doskona³oci im. J. Monneta
UWM, która odby³a siê w dniu 14 listopada 2008 r., w nowym gmachu
Biblioteki Uniwersyteckiej. Zatem wynika z tego, ¿e dyskurs naukowy by³,
ale czego konkretnie dotyczy³, nie zosta³o to, niestety, choæby tylko zasygnalizowane. Tymczasem wielu uczestników konferencji  zarówno tych aktywnych, jak i biernych widzów  szczególnie ceni sobie w³anie ow¹ dyskusjê
na ¿ywo; czêciej przy tym jednak przygotowan¹, ale rzadko re¿yserowan¹,
ni¿ improwizowan¹. Unikniêcie tego aspektu sesji kojarzy siê ze specyficzn¹
autocenzur¹ redakcji publikacji pokonferencyjnej, daj¹c¹ poza tym prawo do
oceny drukowanych artyku³ów jedynie redaktorowi tomu, a to ju¿ ma charakter kontrowersyjny i nawet konfrontacyjny; zwa¿ywszy kontrast pomiêdzy reakcj¹ uczestników a ocen¹ redakcji. Jedyne, co mog³oby racjonalnie
wyjaniæ tê sytuacjê, to ewentualny brak przymiotu naukowa w owej dys-

418

Polemiki, recenzje i omówienia

kusji. W ka¿dym razie nie dostrzeg³em wyranych symptomów braku tego
kryterium naukowoci w ustnej wymianie pogl¹dów. Te za zale¿¹ g³ównie od
osobowoci ich autora. Mo¿na z tego wysnuæ wniosek, ¿e w naukach spo³ecznych wa¿ne s¹ ci¹gle tylko i wy³¹cznie masy, a jednostki po staremu nic nie
znacz¹ w historii. Czy o to chodzi³o redaktorowi tomu?
Po drugie, porównanie ustnych referatów, wyg³oszonych na konferencji,
z opublikowanymi artyku³ami  zarazem przy uwzglêdnieniu ewentualnej
dyskusji nad pierwszymi z nich  dostarcza interesuj¹cego materia³u; niestety nie wiadcz¹cego pozytywnie o obiektywizmie redaktora naukowego i instytucji sprawczej.
Po trzecie wreszcie, reakcja uczestników sesji oraz ich uwagi i w¹tpliwoci
co do wyg³oszonych referatów  czyli to co okrelono mianem dyskursu naukowego  nie znalaz³y odzwierciedlenia w wielu z wydanych w³anie artyku³ów.
Wstêp tej pracy, pióra redaktora ca³oci Benona Gaziñskiego [s. 710],
wykazuje zadziwiaj¹ce wrêcz podobieñstwo do zamieszczonego wczeniej,
gdy¿ jeszcze w numerze grudniowym z ubieg³ego roku miesiêcznika regionalnego Debata sprawozdania Piotra Kardeli pt.: Konferencja Warmia i Mazury w 90. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oci [Debata, nr 12
(15)/2008, s. VI]. Mo¿na oczywicie dostrzec ró¿nice pomiêdzy tymi tekstami,
ale s¹ one raczej wymowne i zastanawiaj¹ce  mo¿e w³anie, w niektórych
przypadkach, s¹ to modyfikacje ustnych referatów sesji do formy pisemnych
artyku³ów analizowanej publikacji i zapewne nawet pod wp³ywem wspomnianego dyskursu naukowego1.
Wracaj¹c do zadziwiaj¹cych podobieñstw tekstu Piotra Kardeli w Debacie i Benona Gaziñskiego we Wstêpie nie dostrzegamy te¿ ró¿nic w omówieniu pierwszego artyku³u pt. Wojciecha Kêtrzyñskiego droga do polskiej to¿samoci narodowej Stanis³awa Achremczyka [s. 1118], natomiast kolejny artyku³ pt. Warmia i Mazury w polskiej myli politycznej (17951920) Tomasza
Chrzanowskiego [s. 1927], zosta³ okrelony we Wstêpie jako dociekania
o Warmii i Mazurach w polskiej myli niepodleg³ociowej od okresu zaborów
po pierwsze lata niepodleg³ej Rzeczypospolitej, za interesuj¹cy referat
o Warmii i Mazurach w polskiej myli niepodleg³ociowej w XIX wieku tego¿
zosta³ w relacji P. Kardeli wymieniony w trzeciej kolejnoci  czyli dosz³o do
jej zamiany z Teres¹ Astramowicz-Leyk. Sprawy mazurskie w powojennej
1 Jak siê ju¿ wkrótce okaza³o moje przypuszczenia w tym wzglêdzie nie okaza³y siê
ca³kiem bezpodstawne. Ju¿ po napisaniu niniejszej recenzji w miesiêczniku Debata ukaza³ siê
tekst autorstwa Piotra Kardeli, zatytu³owany Benon Gaziñski i jego plagiat (nie)doskona³y,
w którym zarzuci³ on pracownikowi Instytutu Nauk Politycznych UWM plagiat dotycz¹cy Wstêpu
do pracy pt. Warmia i Mazury w 90. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oci; por.
Debata 2010, nr 1(28), s. 1112.Wystêpuje on tak¿e w internecie pod adresem URL http://
www.debata.olsztyn.pl/index.php&option=com_content&view=article&cid=816:benon-gaziski-ijego=plagiat-niedoskonaly&catid=58:z-archiwum-ipn,Itemia=125 [od 21 stycznia br.]. Szczególnie pouczaj¹ca powinna byæ dyskusja internautów (18 komentarzy od 21.01. do 1.04.2010).,
zazwyczaj oburzonych tym wystêpkiem.
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korespondencji Fryderyka Leyka tej¿e [s. 2939] s¹ zarówno we Wstêpie, jak
i Debacie, szeroko i ¿yczliwie omówione, m.in. z odniesieniem do dzia³alnoci przedwojennej, mimo ¿e sama Autorka artyku³u i referatu wiadomie
trzyma³a siê przyjêtych ram rzeczowych i czasowych, a w przypisie 3 wyranie podkreli³a: Tematyka niniejszego opracowania nie pozwala na przedstawienie pe³nego biogramu [s. 30].
Inaczej rzecz siê przedstawia z czwartym ju¿ i zamykaj¹cym czêæ pierwsz¹ sesji przed przerw¹ na dyskusjê artyku³em Zniszczenia, grabie¿e i gwa³ty
Armii Czerwonej na Warmii i Mazurach (19451946) Witolda Gieszczyñskiego [s. 4154]. We Wstêpie [s. 9] stosowny akapit koñczy siê bowiem postulatem badawczym: Kwestie te, od kilkunastu lat nie bêd¹ce ju¿ przecie¿ politycznym tabu, czekaj¹ nadal na wnikliwe monograficzne opracowanie,
a bêd¹cym w istocie powtórzeniem w innym kontekcie s³ów Autora referatu
[s. 4243]. Piotr Kardela o tym referacie wspomnia³ szerzej, a ponadto jako
zakres chronologiczny prawid³owo poda³ lata 19451948. Do tych kontrowersji warto zatem jeszcze powróciæ, dla próby ich rozstrzygniêcia.
Kolejny pi¹ty i referat, otwieraj¹cy drug¹ czêæ sesji, to Olsztyñski Padziernik 1956 Ryszarda Tomkiewicza [s. 5560], który podkreli³ chlubne
i niepodleg³ociowe tradycje stolicy naszego regionu. Mylê jednak, i¿ bêdzie
to mo¿na uzupe³niæ o refleksje nad 11 listopada 1988 r., kiedy to przypad³a
oczywista, a przy tym ostatnia jako jeszcze nieoficjalna, 70. rocznica odzyskania niepodleg³oci przez Polskê oraz tragiczna 32. rocznica st³umienia Powstania Wêgierskiego 1956 roku. To wszak¿e mo¿e jednak nast¹pi podczas
ewentualnej polemiki.
Szóstym artyku³em jest S³u¿ba Bezpieczeñstwa wobec olsztyñskiej m³odzie¿y akademickiej po Marcu 68 Piotra Kardeli [s. 6167], przy czym zaliczenie do olsztyñskich uczelni Studium Nauczycielskiego (SN) obok Wy¿szej
Szko³y Rolniczej, jako poprzednika Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej od formalnie 19 czerwca 1969 do 20 sierpnia 1974 r. jako Wy¿szej Szko³y Nauczycielskiej, jest raczej konwenansem literackim i pewn¹ kurtuazj¹. wiadczyæ
mog¹ o tym wydawnictwa jubileuszowe WSP 20- i 30-lecia: respective za lata
19691989 i 19691999; gdzie zgodnie podkrela siê status SN jako tzw.
studiów pó³wy¿szych lub niepe³nych wy¿szych.
Redaktor tomu oraz autor Wstêpu, Benon Gaziñski, opublikowa³ z kolei
artyku³ Powstanie i pierwszy okres NSZZ Solidarnoæ na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (19801982) [s. 6978]. Autoprezentacja artyku³u
we Wstêpie s³usznie podkrela znajomoæ z autopsji wydarzeñ w Kortowie,
jednak¿e np. inne w¹tki zas³uguj¹ na uzupe³nienie i sprostowanie.
Ósmy artyku³, a wczeniej referat S³u¿ba Bezpieczeñstwa a NSZZ Solidarnoæ  sprawa obiegowa kryptonim Kr¹g Paw³a Piotra Warota [s. 7988]
wzbudzi³ sensacjê ujawnionymi rozmiarami esbeckiej infiltracji warmiñskomazurskiej opozycji. Z kolei dziewi¹ty artyku³ Szeædziesi¹t lat obecnoci
spo³ecznoci ukraiñskiej na Warmii i Mazurach (19472007) Marka Melnyka
[s. 8998], przedstawiono doæ szeroko we Wstêpie, jako materia³ dotycz¹cy
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licz¹cej siê mniejszoci narodowej naszego regionu, a zarazem wystrzegaj¹cy
siê nacjonalizmu.
Dziesi¹ty artyku³ to Reakcje, aspiracje, opory w ¿yciu politycznym Warmii i Mazur w pocz¹tkach transformacji systemowej Waldemara ¯ebrowskiego [s. 99105]. Wzbudzi³ on ju¿ jako ustny referat najwiêksze kontrowersje,
co przejawia³o siê w dyskusji po jego wyg³oszeniu na zakoñczenie sesji. Tymczasem, jak to eufemistycznie wrêcz ujêto we Wstêpie [s. 10]: Waldemar
¯ebrowski, autor ksi¹¿ek o Stronnictwie Demokratycznym i pionierskiego
opracowania o Mieczys³awie Moczarze jako wojewodzie olsztyñskim, zreferowa³ sprawê reakcji, aspiracji i oporów w ¿yciu politycznym Warmii i Mazur
w pocz¹tkach transformacji ustrojowej. Autor skoncentrowa³ siê na okresie
od pocz¹tku obrad Okr¹g³ego Sto³u do wyborów w czerwcu 1989 roku.
W oparciu o ma³o znane materia³y ród³owe, jak równie¿ osobiste obserwacje,
pokaza³, jak w³adze wojewódzkie PZPR, SD i ZSL w Olsztynie oraz tzw. do³y
partyjne reagowa³y na maj¹cy siê niebawem rozpocz¹æ demonta¿ PRL-u.
Wskaza³ przy tym na zró¿nicowanie stanowisk. Lokalna w³adza PZPR, zdaniem autora, trwa³a w odrêtwieniu. Wyczekuj¹c¹ postawê przyj¹³ równie¿
Komitet Wojewódzki ZSL [w³aciwie Wojewódzki Komitet ZSL  C.N.]. Oczekiwano, ¿e system w³adzy wyjdzie z wydarzeñ obronn¹ rêk¹ a niewielkie
zmiany ogranicz¹ siê do zarz¹dzania gospodark¹. Koniunkturê sprzyjaj¹c¹
wiêkszej niezale¿noci od przewodniej si³y wykorzysta³o natomiast rodowisko Stronnictwa Demokratycznego, podejmuj¹c debatê nad koniecznoci¹
i zakresem bardziej fundamentalnych zmian ustrojowych. Dla porównania,
pomijaj¹ce dyskusjê i bardzo podobne do tego wtórnego Wstêpu omówienie
tego referatu pióra Piotra Kardeli we wspomnianym numerze Debaty:
Dr hab. Waldemar ¯ebrowski, profesor UWM, autor ksi¹¿ek o Stronnictwie
Demokratycznym i pionierskiego opracowania o Moczarze jako wojewodzie
olsztyñskim, zreferowa³ sprawê reakcji, aspiracji i oporów w ¿yciu politycznym Warmii i Mazur w pocz¹tkach transformacji ustrojowej. Profesor koncentrowa³ siê tu na okresie od pocz¹tku obrad Okr¹g³ego Sto³u do momentu
wyborów w czerwcu 1989 r. Poinformowa³ s³uchaczy jak w³adze wojewódzkie
PZPR, SD i ZSL w Olsztynie oraz »do³y partyjne« w województwie reagowa³y
na rozpoczynaj¹cy siê demonta¿ PRL-u.
Problem tego kontrowersyjnego artyku³u/referatu wymaga dok³adniejszego zajêcia siê nim w niniejszej recenzji; zw³aszcza i¿ ni¿ej podpisany ma
w³asne refleksje nad poruszanymi przezeñ treciami. W latach 1986-1990
by³em bowiem przewodnicz¹cym niewielkiego Uczelnianego Ko³a Stronnictwa Demokratycznego w WSP Olsztyn, a tak¿e cz³onkiem Kolegium Rektorskiego, Senatu i innych gremiów uczelnianych, a wiele z przedstawianych
kwestii znam z autopsji i z innej perspektywy ni¿ autor.
Kolejny artyku³ to Wspó³praca zagraniczna województwa warmiñskomazurskiego  za³o¿enia i realizacja Wojciecha Tomasza Modzelewskiego
[s. 107118]. We Wstêpie m. in. podkrelono podanie przez autora listy porozumieñ bilateralnych do koñca 2008 r., czyli w pe³ni zaktualizowanych, nato-
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miast w relacji Debaty: Konferencjê zamkn¹³ pokaz multimedialny i wyst¹pienie dr. Wojciecha T. Modzelewskiego dotycz¹ce aktywnoci zagranicznej województwa warmiñsko-mazurskiego, gdzie przeanalizowano za³o¿enia
programowe i realizacjê przyjêtych planów w tym zakresie.
Wreszcie ostatni ju¿ artyku³ pt. Udzia³ Tatarów polskich w czynie niepodleg³ociowym Selima Chazbijewicza [s. 119123] nie zosta³ zaprezentowany
jako referat podczas wspomnianej konferencji naukowej, a ponadto sprawia
wra¿enie sztucznie dodanego póniej; byæ mo¿e dla osi¹gniêcia magicznego
pu³apu tuzina wyst¹pieñ. Znalaz³ siê bowiem, jako jedyny, w dziale Varia,
przy tym nie ma nic wspólnego z kluczowym kryterium rzeczowo-terytorialnym, tj. z Warmi¹ i Mazurami, aczkolwiek mo¿na oczywicie dostrzec zwi¹zek podjêtego tematu z walk¹ o niepodleg³oæ Polski. Tak¿e kryterium chronologiczne sprawia wra¿enie potraktowanego dowolnie.
Po tym wprowadzeniu zajmiemy siê dok³adniej  zgodnie z obietnic¹
 analiz¹ czterech z powy¿szych dwunastu artyku³ów: Zniszczenia, grabie¿e
i gwa³ty Armii Czerwonej na Warmii i Mazurach (19451946) Witolda Gieszczyñskiego [s. 4154]; Olsztyñski Padziernik 1956 Ryszarda Tomkiewicza
[s. 5560]; Powstanie i pierwszy okres NSZZ Solidarnoæ na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (19801982) Benona Gaziñskiego [s. 6978]; Reakcje, aspiracje, opory w ¿yciu politycznym Warmii i Mazur w pocz¹tkach transformacji systemowej Waldemara ¯ebrowskiego [s. 99105]. Zakres naszych
uwag bêdzie ró¿ny: od drobnych sprostowañ i uzupe³nieñ, co dotyczy tekstów
Witolda Gieszczyñskiego i Ryszarda Tomkiewicza poprzez uzasadnion¹, mam
nadziejê, krytykê niektórych sformu³owañ u¿ytych przez Benona Gaziñskiego,
a¿ do ca³ociowej polemiki z przedstawion¹ treci¹ Waldemara ¯ebrowskiego.
Znaj¹c rzetelnoæ badawcz¹ Witolda Gieszczyñskiego z pewnym zdziwieniem dostrzeg³em istotne skrócenie zakresu chronologicznego artyku³u
w stosunku do referatu odpowiednio lata 19451946 wobec 19451948,
zw³aszcza i¿ brak tu uzasadnienia rzeczowego tego poczynania. Co wiêcej,
przez nieuwagê kroj¹cej tekst redakcji, znalaz³y siê daty wydarzeñ wykraczaj¹cych czasowo poza przyjêt¹ przezeñ zamykaj¹c¹ sztucznie cezurê 1946 r.:
np. 9 wrzenia 1947 i po³owa 1948 r. na s. 47 ze ród³owymi przypisami 42
i 43. Tak¿e w przypisie 99 [s. 53] s¹ odniesienia do lat 194748, gdy¿ dopiero
w 1948 r. Sowieci ostatecznie opucili te ziemie [s. 53], co wyznacza naturaln¹ granicê czasow¹ prezentowanego, a bulwersuj¹cego zjawiska jawi¹cego
siê jak grone memento przed obecnoci¹ ¿o³nierzy radzieckich, a dos³ownie
sowieckich, co wbrew pozorom nie ma odcienia pejoratywnego i subiektywnego, jak zapewne obawia³a siê nadopiekuñcza redakcja tego¿ tomu. Tymczasem mo¿na miejscami odnieæ wra¿enie, ¿e dla swoicie pojmowanej poprawnoci politycznej, czy te¿ d³ugofalowej polityki historycznej, redakcja
dokonywa³a pewnych zmian czy te¿ korekt, nie zawsze uzasadnionych obiektywizmem, a miejscami wrêcz b³êdnych. Zasygnalizowany uprzednio ustêp
tekstu na s. 47, a opatrzony przypisem 43, zas³uguje tu na dos³owne przytoczenie: Jednak dopiero w po³owie 1948 roku Armia Czerwona przekaza³a
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stronie polskiej ostatnich 5 maj¹tków o pow. 2200 ha, po³o¿onych w pow.
pas³êckim. Przy okazji warto uzmys³owiæ Benonowi Gaziñskiemu, który samowolnie dokona³ powy¿szych zmian w tekcie Gieszczyñskiego, i¿ Armia
Czerwona nie jest li tylko uniwersaln¹ figur¹ retoryczn¹ miana radzieckich
wojsk l¹dowych, a konkretnym pojêciem terminologicznym i nazw¹ w³asn¹.
W tekcie naukowym wskazana jest wszak¿e precyzja: Robotniczo-Ch³opska
Armia Czerwona, ze stosowanym niekiedy oryginalnym, rosyjskim skrótem
RKKA, istnia³a, jako sukcesor tzw. Gwardii Czerwonej, od 22 lutego
(wg innych danych nawet ju¿ od 28 stycznia) 1918 do 22 lutego 1946 r., ale
z dniem 23 lutego 1946 r. przemianowano j¹ oficjalnie na Armiê Radzieck¹,
a dos³ownie Sowieck¹. Poprawianie tekstu przez redakcjê doprowadzi³o zatem do ahistoryzmu; w po³owie 1948 r. to, co nazwano Armi¹ Czerwon¹, by³o ju¿ od przesz³o 2 lat w istocie oficjalnie i formalnie Armi¹
Radzieck¹.
Czytaj¹c z kolei artyku³ redaktora tomu, Benona Gaziñskiego, mia³em
przemo¿ne wra¿enie, ¿e tekst ten ju¿ znam i rzeczywicie tylko niewielkie,
kosmetyczne wrêcz zmiany, ró¿ni¹ tê wersjê od wczeniej opublikowanych
w np. Stan wojenny: fakty, hipotezy, interpretacje. Zbiór studiów, pod red.
Arkadiusza Czwo³ka i Wojciecha Polaka [Wydaw. Nauk. UMK, Toruñ 2008],
s. 205215, pod nieco zmienionym tytu³em Solidarnoæ na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w latach 19801982 i represje stanu wojennego2.
Moje krytyczne uwagi i uzupe³nienia nawet nie muskaj¹ kortowskiej Solidarnoci, oddaj¹c uznanie nale¿nej kompetencji Autorowi, ponadto znaj¹cemu ow¹ problematykê z autopsji, ale odnosz¹ siê do powtarzanych, co najmniej dwukrotnie i to b³êdnie, informacji dotycz¹cych NZS, w tym i mojej
macierzystej uczelni WSP, co z kolei ni¿ej podpisany zna i pamiêta osobicie.
Oto stosowny fragment zacytowany dos³ownie z recenzowanego artyku³u
[s. 7273]: »Solidarnoæ« wspiera³a Niezale¿ny Zwi¹zek Studentów. NZS rozwija³ siê najbardziej dynamicznie wród studentów dwóch wydzia³ów: geodezji i weterynarii. Podczas strajku studenckiego zosta³a odprawiona  po raz
pierwszy w historii  msza w [br. kropki po skrócie!  C.N.] na terenie
miasteczka uniwersyteckiego (w latach 90. powsta³a tutaj parafia p.w. w.
Franciszka z Asy¿u). Strajk przyniós³ konkretny rezultat  na WSP studenci
wywalczyli (a w³adza wywi¹za³a siê z przyjêtego zobowi¹zania) przekazanie
dla potrzeb swojej uczelni gmachu, w którym mieci³a siê wczeniej min.
[!  raczej m.in.  C.N.] delegatura Urzêdu Kontroli Prasy, Publikacji
i Widowisk. Dla porównania ten¿e akapit z wczeniejszej publikacji toruñ2 Ponadto o tzw. procesie kortowskim  g³ównym motywie artyku³ów tego autora
 niemal identyczne teksty w m.in.: Wiadomoci Uniwersyteckie UWM 2006, nr 12 (90) i nr 13
(91) oraz Solidarnoæ Kortowska, 2007, nr 43 z 13 VI. s. 13, a tak¿e Biuletyn informacyjny
Stowarzyszenia Represjonowanych w stanie wojennym Regionu Warmiñsko-Mazurskiego PROPATRIA, 2005, nr 9/41, s. 14. Wymóg oryginalnoci tekstu jest zatem w tych przypadkach
interpretowany nader specyficznie!
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skiej z pominiêciem dos³ownych powtórzeñ: po raz pierwszy w historii miasteczka uniwersyteckiego na jego terenie   [s. 208]. Powszechnie znany
skrót NZS zosta³ zatem tutaj b³êdnie i to dwukrotnie rozwiniêty jako Niezale¿ny Zwi¹zek Studentów [sic!], a nie jak w³aciwie powinno byæ Niezale¿ne
Zrzeszenie Studentów3. Czytaj¹c ten tekst mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e NZS
istnia³ w kortowskiej ART, ale nie w WSP, a studenci tej mniejszej uczelni
zawdziêczali uzyskanie wspomnianego budynku znajduj¹cego siê przy ul.
Szrajbera 11, gdzie do dzisiaj mieci siê siedziba instytucji sprawczej publikacji, czyli Instytutu Nauk Politycznych Wydzia³u Nauk Spo³ecznych i ca³ego
Wydzia³u Sztuki UWM, strajkowi w Kortowie. Nie jest tak¿e prawd¹ wtr¹cone w nawiasie sformu³owanie o wywi¹zaniu siê w³adzy z przyjêtego zobowi¹zania przekazania gmachu by³ej olsztyñskiej wojewódzkiej, a w³aciwie okrêgowej delegatury cenzury.
O tym jak siê sprawa faktycznie przedstawia³a z NZS WSP mo¿na dok³adnie przeczytaæ m. in. we wspomnianym poprzednio toruñskim artykule
Witolda Gieszczyñskiego i tego¿ jeszcze wczeniejszym4. Odnonie kwestii
nas interesuj¹cej mo¿na tam¿e znaleæ interesuj¹ce informacje: Nie ma
przesady w stwierdzeniu, ¿e uda³o siê je [tzn. kwestie lokalowe - C.N.] rozwi¹zaæ czêciowo po narodzinach »Solidarnoci« w 1981 roku, kiedy to dziêki strajkowi ówczesny prezydent Olsztyna przekaza³ Wy¿szej Szkole Pedagogicznej dwie kondygnacje [z pocz¹tkowo 3, a potem po przebudowie
i nadbudowie górnego piêtra 4  C.N.] budynku przy ulicy Szrajbera 11
i przy ulicy Ba³tyckiej 4a [ponadto wg relacji uczestników wydarzeñ 1981 r.
z NZS tak¿e budynek Wychowania Technicznego na ul. Jagielloñskiej
 C.N.]5. Dalej w Kalendarium pod dat¹ 22 IX i 20 X 1980 odnotowano
powstanie w WSP kolejno NSZZ Solidarnoæ i Tymczasowego Komitetu
Koordynacyjnego NZS6.
Dalsze zapisy w tym Kalendarium zas³uguj¹ na dos³owne przytoczenie,
zw³aszcza i¿ prostuj¹ b³êdne opinie Gaziñskiego: 27/28 II 1981 zakoñczy³ siê
pierwszy w Olsztynie strajk studentów. W trwaj¹cych blisko 40 godzin negocjacjach brali udzia³: Wicewojewoda Olsztyñski Tadeusz Klus i prorektor
WSP doc. dr hab. Tadeusz Maria Gelewski. Strony dosz³y do porozumienia
3 W przypadku w¹tpliwoci, jak byæ powinno, Autorowi pomog³o by z pewnoci¹ spojrzenie do poprzedniego artyku³u [a którego by³ przecie¿ redaktorem, tak jak i ca³ego tomu], Piotra Kardeli, w którego ostatnim zdaniu [s. 67] w³aciwie rozszyfrowano ten skrót
NZS. Analogicznie  przy czym i w szerszym kontekcie [w³aciwie odnosz¹cego siê do w¹tku
WSP]  dla wspomnianego tekstu toruñskiego z 2008 r., wskazane by³oby dostrze¿enie nastêpnego rozdzia³u: Witolda Gieszczyñskiego, Dzia³ania S³u¿by Bezpieczeñstwa wobec rodowiska akademickiego Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie w czasie stanu wojennego,
s. 217236.
4 Ibidem, passim; idem, Protesty studenckie w Olsztynie w 1981 roku, Pamiêæ i Sprawiedliwoæ. Pismo Instytutu Pamiêci Narodowej, 2003, Nr 2 (4), s. 213226.
5 J. Ch³osta, Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Olsztynie 19691999: 30 lat WSP Olsztyn.
Historia Uczelni  Kalendarium  Biografie, Wydaw. WSP, Olsztyn 1999, s. 6.
6 Ibidem, s. 33.
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i ustalono, ¿e dwa budynki (chodzi³o o budynek przy ul. Ba³tyckiej 4 i przy
ulicy Szrajbera 11) mia³y byæ przekazane uczelni. W odniesieniu do budynku
przy ul. Szrajbera 11 dopisano: pomieszczenia bêd¹ sukcesywnie przekazywane od 1 X 1981 roku, nie póniej ni¿ do 30 IX 1983 roku budynek w ca³oci
przejmie WSP. Tymczasem w ca³oci pomieszczenia w gmachu przy ul.
Szrajbera 11 przekazano dopiero w 1989 roku7.
Zatem to studenci WSP, zorganizowani i kierowani przez w³asny NZS,
wywalczyli swym strajkiem ju¿ pod koniec lutego 1981 r., wytargowan¹ przez
w³adze, obietnicê przekazania uczelni wspomnianych budynków. Niestety,
wbrew opinii Gaziñskiego w³adza administracyjno-polityczna województwa
nie wywi¹zywa³a siê ze zobowi¹zañ i zwleka³a z ich realizacj¹. Dalsze ustêpstwa w tej sprawie zamrozi³ stan wojenny. Dopiero pod koniec wrzenia 1989 r.
dosz³o do przekazania ca³ego budynku przy ul. Szrajbera 11. Dziwne, ¿e taka
niewiadomoæ dotyczy lokalu miejsca pracy Autora.
Nastêpnie chcia³bym przejæ do artyku³u Waldemara ¯ebrowskiego. Lektura tego tekstu prowadzi, niestety, do wniosku, ¿e pracê tê mo¿na sklasyfikowaæ jako kompilacyjny autoplagiat. Ju¿ prosta, wydawa³oby siê, kwestia
zasiêgu chronologicznego pracy zosta³a tutaj pogmatwana. Przypomnijmy, i¿
wg Wstêpu autor zaj¹æ siê mia³ okresem obrad Okr¹g³ego Sto³u do wyborów
czerwcowych 1989 r. Tymczasem wg kluczowego zdania, które cytujê: Autor
w prezentowanym artykule analizuje wstêpn¹ fazê przemian w Olsztyñskiem zwi¹zan¹ z okresem obrad Okr¹g³ego Sto³u [s.100]. Ni¿ej podano
powszechnie znan¹ datê rozpoczêcia tych obrad, ale zabrak³o  zgodnie
z powszechnie akceptowan¹ regu³¹ symetrii informacji  tak¿e nieobcej daty
ich zamkniêcia, a jedynym odniesieniem do wyborów czerwcowych jest ogólna wzmianka w pierwszym  otwieraj¹cym i nieco konkretniej w ostatnim
 zamykaj¹cym akapicie, który pozwolimy sobie dos³ownie przytoczyæ: Ju¿
po zakoñczeniu obrad Okr¹g³ego Sto³u, a przed wyborami do Sejmu i Senatu
w KW PZPR w Olsztynie dominowa³o przekonanie, ¿e g³êbszych zmian
w Polsce nie bêdzie, ¿e nast¹pi tylko pewien retusz, jaka drobna modyfikacja istniej¹cego wówczas systemu politycznego [s. 105].
Niekonsekwentnym wy³omem w przyjêtym zakresie chronologicznym
jest jakby dodany naprêdce fragment dotycz¹cy powstania olsztyñskiej Solidarnoci i innych ugrupowañ opozycyjnych jeszcze w 1988 r., czyli przed
za³o¿on¹ cezur¹ pocz¹tkow¹ artyku³u [s. 104105]. Ustêp ten jest faktycznie
powtórzeniem wczeniejszych sformu³owañ autora, a nawet wrêcz autoplagiatu, opartych na jednej z publikacji Zenona Z³akowskiego8. Niestety nie
7

Ibidem, s. 3435.
Por. Z. Z³akowski, W Olsztyñskiem bez prze³omu, Olsztyn 1992, s. 13, 20. Podejrzenie
kompilacyjnego autoplagiatu potwierdza konfrontacja wspomnianego ustêpu z s. 104105 od
s³ów Opozycja wywodz¹ca siê z »Solidarnoci« [ ] z jak¿e podobnymi, acz nieco przestylizowanymi passusami ze s. 3738 starszej o dekadê pracy Rok 1989 w Warszawie i w Olsztyñskiem
(Wybrane problemy), Olsztyn 1999. To samo dotyczy i wielu innych fragmentów tekstu, które
wystarczy porównaæ z t¹ ww. pozycj¹ [wymienion¹ co prawda w przypisach, ale w odmiennym
8
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dosz³o do jak¿e wskazanej, czy zgo³a koniecznej, konfrontacji i weryfikacji
materia³ów, a w rezultacie do oczywistych b³êdów. I tak w rzeczowym przypisie 21 na s. 104 ¯ebrowski uzna³ Warmiñski Klub Katolików za kontynuacjê
olsztyñskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, jakoby rozwi¹zanego w 1982 r.,
a w tekcie g³ównym za datê rejestracji i legalizacji WKK przyj¹³ dzieñ
3 grudnia 1988 r. [s. 104]. Tymczasem s¹ tutaj, w tym krótkim tekcie, a¿
dwa b³êdy, a przynajmniej symplifikacje9. To jeszcze nie najciê¿szy zarzut!
Uproszczenia s¹ bowiem niekiedy nie do unikniêcia, zw³aszcza przy pisaniu
syntezy wielkich i d³ugotrwa³ych zjawisk historycznych, ale s¹ niczym
w porównaniu ze zmyleniami-konfabulacjami! Innym przyk³adem mo¿e byæ
nastêpuj¹ce sformu³owanie: Dodawano przy tym z ironi¹, ¿e spo³eczeñstwo
Warmii i Mazur by³o tymi obradami [tj. Okr¹g³ego Sto³u  C.N.] wrêcz
zmêczone, ¿e bardziej by³oby zainteresowane »suto zastawionym sto³em«
[s. 101]10. Z kontekstu mo¿e wynikaæ, i¿ jest to okrelenie którego z lokalnych decydentów naszego regionu, tymczasem w rzeczywistoci u¿y³ go ówczesny premier Mieczys³aw Rakowski, co wg niektórych interpretacji wiadczy³o o jego niezrozumieniu idei porozumienia i podtrzymaniu oporu partyjnego betonu, a wg innych o swoistym wallenrodyzmie tego¿11.
Przede wszystkim warto dostrzec, ¿e praca ta zosta³a wg Wstêpu [s. 10]
przygotowana W oparciu o ma³o znane materia³y ród³owe, jak równie¿
osobiste obserwacje, [ ]  czyli zosta³a pochwalona! Ocena ta wydaje siê
jednak zawy¿ona. Owe ma³o znane materia³y ród³owe to zapewne wystêpuj¹ce w przypisach 811 dokumenty Wojewódzkiego Archiwum Historycznego Stronnictwa Demokratycznego [WAH SD] w Olsztynie i w 1314 materia³y tamtejszego Wojewódzkiego Archiwum Ruchu Ludowego [WK ZSL, obeckontekcie] oraz z pominiêt¹ [dlaczego?; jej absencja mo¿e byæ znacz¹ca], a rozrachunkow¹
Rzeczywista rola Stronnictwa Demokratycznego w przemianach województwa olsztyñskiego
w latach 19761989  kulisy wspó³pracy, Wydaw. RN SD, Warszawa 1998, passim  a zw³aszcza rozdzia³ 12 Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego a pocz¹tek zmian ustrojowych  1989 na s. 157175.
9 Vide W. Gieszczyñski, Klub Inteligencji Katolickiej w Olsztynie 19801981 (w dokumentach S³u¿by Bezpieczeñstwa), Echa Przesz³oci, t. VIII, 2007, s. 235269, a zw³aszcza s. 242243
 gdzie podano w³aciw¹ datê rozwi¹zania KIK Olsztyn [zawieszony ju¿ 13 grudnia 1981 r.,
wykrelony z rejestru stowarzyszeñ dopiero 7 lipca 1983 r.!; a nie w 1982] oraz datê rejestracji
WKK 28 listopada 1988 r. [nie za 3 grudnia]. Artyku³ ten jest oparty na m. in. ród³ach
archiwalnych i naszym zdaniem nader wiarygodny i rzetelny. Tê sam¹ datê dotycz¹c¹ WKK
[28.11.1988] poda³ i Bohdan £ukaszewicz, Raptularz miejski. Olsztyn 19452005, Wydaw. ElSet,
Olsztyn 2006, s. 417.
10 Niemal identyczne sformu³owanie w jego Roku 1989 , s. 32. Stosowny i starszy
o dekadê passus ró¿ni siê od cytowanego fragmentu jedynie brakiem przy tym z ironi¹ po
Dodawano na pocz¹tku frazy oraz pominiêto drugie ¿e po ostatnim przecinku.
11 Tê intryguj¹c¹ interpretacjê przedstawi³ ostatnio by³y Prezydent RP, Aleksander Kwaniewski, czego by³em naocznym wiadkiem w Gdañsku, 31 marca br., na konferencji nt.
20. rocznicy obrad Okr¹g³ego Sto³u [zorganizowanej przez Europejskie Centrum Solidarnoci
i Uniwersytet Gdañski]. Niestety, jakoby skutkiem braku czasu zrezygnowano z mo¿liwoci
zadawania pytañ z sali, i w¹tek ten nie zosta³ rozwiniêty; podobnie jak nurtuj¹cy i mnie
problem przyczyn tak pónego ponownego zarejestrowania NZS.
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nie PSL]. Do osobistych obserwacji jeszcze wrócimy, w tym miejscu mo¿na
chyba wskazaæ rêkopis w zbiorach autora pt. Zmiana ustroju na prowincji
 przywo³ywany w odsy³aczach bibliograficznych nr 13 oraz jego ksi¹¿kê pt.
Rok 1989 w Warszawie i w Olsztyñskiem (Wybrane problemy) [Olsztyn 1999],
wymienion¹ w przypisach 45 i 22. Podobny charakter maj¹ w istocie powy¿sze dokumenty WAH SD  wytworzone przy wspó³udziale tego autora! Czy
mo¿na je zatem uwa¿aæ za ród³a obiektywne? Wspomniana ksi¹¿ka Zenona
Z³akowskiego W Olsztyñskiem bez prze³omu zosta³a wykorzystana w przypisach 1819 i 23, a tak kontrowersyjno-sensacyjna pozycja Henryka Piecucha
i w³aciwie gen. W³adys³awa Po¿ogi w ostatnim odsy³aczu 24. Pozosta³e przypisy s¹ rzeczowe [nr 67, 12, 1517, 2021, a 23 merytoryczno-bibliograficzny], przy czym niektóre s¹ po prostu zbêdne (np. 20 wyjaniaj¹cy, i¿ Zatorze to jedna z dzielnic Olsztyna [sic!]). Inne b³êdne, np. wspomniany wy¿ej
przypis 21. Z kolei inne a¿ prosz¹ siê o podanie podstawy ród³owej niektórych sformu³owañ, co jest potrzebniejsze ni¿ w przypadku prostej faktografii.
Dotyczy to powy¿szego przypisu 23. Ju¿ w przypisie 6, dotycz¹cym spotkania
tam wymienionych z wojewod¹, dobrze by³oby przecie¿ powo³aæ siê na stosowny protokó³ posiedzenia, a tym bardziej wskazane by³oby podparcie w³asnych
s³ów w przypisach 1517. W efekcie braku tego¿ go³os³owne jest stwierdzenie
w przypisie 15 o wrêcz opozycyjnym radykalizmie WK SD w Olsztynie,
a zatem zgodnie z wymogami warsztatu naukowego nie jest ono przekonywaj¹ce. Identyczne rozwi¹zanie zastosowano ju¿ wczeniej w przypisie 13 na s. 37.
Teraz trochê uwag na temat rodzajów odsy³aczy. Na 24 przypisy, które
stanowi¹ tak istotny element aparatu naukowego, zw³aszcza wobec braku
bibliografii w artyku³ach, mamy wiêc tylko 6 zwi¹zanych z archiwaliami
ród³owymi, co odpowiada zaledwie 25% ca³oci, 3 ze wspomnianym rêkopisem [12,5%] i 3 z w³asnym opracowaniem [12,5%] oraz 4/3 z innymi
[~16,712,5%], a ponadto 9/8 rzeczowe  w tym 1 merytoryczno-bibliograficzny przedostatniej kategorii [respective ~33,337,5%]. Trudno zapewne obiektywnie uznaæ to za odpowiednio rzeteln¹ i wszechstronn¹ bazê warsztatow¹,
a ponadto mimo publikowania przez autora cyklu poradników w rodzaju Jak
napisaæ pracê dyplomow¹12, zdarzaj¹ siê oczywiste b³êdy np. w formule przypisów bibliograficznych [por. przypisy 18 i mieszany 23], gdzie wystêpuje
tylko jedna i to ju¿ kilkakrotnie wspomniana z prac Z. Z³akowskiego i mimo
to zamiast zapisu z opus citatum lub dzie³o-praca cytowana-wykorzystana
mamy z pocz¹tkiem tytu³u i wielokropkiem, jakby by³y wykorzystane przynajmniej dwie [sic!]. Z drugiej strony tego powszechnie zalecanego dla nauk
historycznych rozwi¹zania nie dostrzeg³em w ogóle w ca³ym tomie. Mo¿e
wiêc jest ono zalecane metodologicznie dla politologii i zosta³o narzucone
przez redakcjê?
12 Np. tego¿, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich: zagadnienia wybrane,
wyd. 2 popr. i uzup., Olsztyñska Szko³a Wy¿sza im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2008 [wyd. 1
 ditto 2006].
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Co do osobistych obserwacji autora to trudno uznaæ go za obiektywnego, bezstronnego obserwatora i badacza. Dziwne, ale w swoich publikacjach
stara siê on zachowaæ specyficzn¹ anonimowoæ, nie podaj¹c swojej przynale¿noci politycznej, ani swej funkcji w aparacie SD. Czy¿by faktycznie by³
bezpartyjny i niezale¿ny? Tymczasem Waldemar ¯ebrowski, w interesuj¹cym
nas okresie i d³u¿ej, by³ etatowym przewodnicz¹cym Wojewódzkiego Komitetu SD w Olsztynie, czyli formalnie przedstawicielem najwy¿szej tzw. nomenklatury triady partii i stronnictw politycznych w naszym województwie.
Wskazuje na to chocia¿by i przypis 6 ze s. 102: Prócz wojewody w spotkaniu
uczestniczyli: I sekretarz KW PZPR, prezes WK ZSL, przewodnicz¹cy WK
SD i szef WUSW. Nawiasem mówi¹c ciekawe jest, ¿e sam zainteresowany
w jednym ze swoich opracowañ w dwóch miejscach sam zidentyfikowa³ siê,
b¹d ewentualnie zdemaskowa³ siê, jako etatowy dzia³acz SD13, natomiast
w czterech pozosta³ych ju¿ o tym nie wspomina14. W tym wietle dokumenty
WAH SD trudno tym samym uznaæ za ród³a wiarygodne, jako wytworzone
pod nadzorem autora, chocia¿by dla celów rozrachunkowych czy propagandowych. Co najmniej jeden przyk³ad mo¿e o tym wiadczyæ!
W nawi¹zaniu do zaprezentowanego przez autora przebiegu transformacji ustrojowej w woj. olsztyñskim pozwolê sobie zwróciæ uwagê, ¿e wyrane
jego skupienie siê jedynie na pierwszej po³owie roku 1989, jakby rok 1988,
w którym notabene przypada³a równie¿ okr¹g³a 70. rocznica odzyskania niepodleg³oci nie zas³ugiwa³ na uwagê jest du¿ym uproszczeniem omawianego
zagadnienia. Pytanie tylko, czy jest to zabieg przypadkowy, czy mo¿e jednak
nie? Przecie¿ próby sprzeciwu wobec jeszcze pewnej siebie w³adzy komunistycznej Polski Ludowej w 1988 r. wymaga³y znacznie wiêcej odwagi ni¿
podczas i tym bardziej po Okr¹g³ym Stole. Z jednej strony autor pisze o tym
doæ obszernie, szczególnie w odniesieniu do ugrupowañ solidarnociowych,
ale z drugiej  mimo przyjêcia tezy o rzekomej opozycyjnoci olsztyñskiego
SD  jest tym jak gdyby zaskoczony, jak wynika ze wspomnianego ju¿ fragmentu referatu [s. 104] i podobnie z wykorzystanej ksi¹¿ki: Opozycja wywo13 W. ¯ebrowski, Rok 1989 , s. 96 [przypis 31 merytoryczny, powo³uj¹cy siê na nie
opublikowane wspomnienia Zmiana ustroju na prowincji  rêkopis w zbiorach Orodka Badañ
Naukowych w Olsztynie]-100 [tu przypis 5 z cytatu w pracy Zenona Z³akowskiego, W Olsztyñskiem , s. 52, 54].
14 Pozosta³e 4 ksi¹¿ki (wydawnictwa zwarte) W. ¯ebrowskiego o SD, w kolejnoci chronologicznej, to: Stronnictwo Demokratyczne w latach 19371995 [wyd. 2 uzup. Wydaw. RN SD,
Warszawa-Olsztyn 1997], Rzeczywista rola , [Wydaw. RN SD, Warszawa 1998], Z dziejów
Stronnictwa Demokratycznego w Polsce [Wydaw. Rekpol, Bydgoszcz 1999], Stronnictwo Demokratyczne w warunkach demokratyzacji ustroju politycznego [Wydaw.© Olsztyñska Szko³a Wy¿sza,
Olsztyn 2003]. W ¿adnej z nich i nigdzie [ibidem et passim] nie znalaz³em i nikt inny nie
odszuka³ choæby wzmianki o funkcji autora  jak by nie by³o, etatowego funkcjonariusza
aparatu partyjnego i to wy¿szego-wojewódzkiego szczebla!?! Wyjaniam m³odszym czytelnikom,
i¿ jest to odpowiednik [tzw. niebieski od organizacyjnych barw SD] I Sekretarza Komitetu
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [czerwonych] i prezesa Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego [zielonych].
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dz¹ca siê z »Solidarnoci« by³a natomiast stosunkowo s³aba i znacznie rozproszona, na co mia³ wp³yw zakaz odbywania w miejscach publicznych legalnych
spotkañ i posiedzeñ. Mo¿e nawet lepszym okreleniem ni¿ rozproszona by³aby ukryta. Bowiem latem 1988 r.  w warunkach wrzenia strajkowego w kraju
i odczuæ, ¿e zbli¿a siê jaki prze³om  coraz mielej dawa³a ona o sobie znaæ,
nie zwa¿aj¹c na S³u¿bê Bezpieczeñstwa oraz na utrudnienia czynione przez
wojewódzkich i miejskich urzêdników15. Wspomniane fakty zbli¿one do pozycji opozycyjno-solidarnociowej dotycz¹ okresu póniejszego, gdy niemal
wszyscy stali siê ju¿ nader odwa¿ni, do tzw. oszo³omstwa w³¹cznie, b¹d
zosta³y przeinaczone, albo pozosta³y niedostrze¿one i niedocenione przez autora. Mo¿na by³o oczekiwaæ, i¿ rozrachunkowa Rzeczywista rola Stronnictwa
Demokratycznego na swoich niemal 200 stronach bêdzie w pe³ni wiarygodna. Niestety, sprawia ona wra¿enie specyficznej, wrêcz hagiograficznej wizji
autora.
Jeszcze wyraniej widzia³em to zadziwiaj¹ce zjawisko w innej, praktycznie równoleg³ej kwestii wymagaj¹cej jednak szerszego komentarza. Waldemar ¯ebrowski widzi to o dekadê póniej nastêpuj¹co: Niezwykle ciekaw¹,
doæ odwa¿n¹ i po¿yteczn¹ inicjatyw¹ by³a zbiórka ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin polskich zamieszka³ych w ZSRR. W Olsztyñskiem m³odzie¿
z SD by³a pod tym wzglêdem prekursorem, bowiem nikt dot¹d w sposób
zorganizowany takiej akcji nie podj¹³. Ówczesne w³adze KW PZPR patrzy³y
na te dzia³ania z oburzeniem. Jak wynika z dokumentów i autopsji nikt
w kierownictwie WK SD specjalnie siê tym nie przejmowa³. Akcjê prowadzono nadal, propagowano j¹ m.in. w rozg³oni PR w Olsztynie i Radiu Kortowo,
zatacza³a coraz szersze krêgi i przynios³a w 1988 roku nastêpuj¹ce rezultaty:
w siedzibie rodowiskowego Komitetu M³odych Demokratów w Olsztynie
zgromadzono 1200 ksi¹¿ek, w Korszach  200, w Ostródzie  250, w Biskupcu  200, w Kêtrzynie  350, w I³awie  150, w Szczytnie  200, w KMD przy
WSP  300, w KMD przy ART  350. £¹cznie wiêc ponad 3000 tytu³ów,
w tym równie¿ podrêczniki szkolne, które w ca³oci przes³ano za wschodni¹
granicê pod wczeniej uzgodnione adresy16. Kilkadziesi¹t stron dalej w tej
15 W. ¯ebrowski, Rok 1989 , s. 37 [cytat; tu wrêcz  wyczuwaj¹c chyba, ¿e zbli¿a siê
jaki prze³om ] i 917 [pod³o¿e spo³eczno-polityczne roku 1988 i przemian nastêpnego]. Zaskoczenie autora owym jakim prze³omem niedobrze wiadczy o nim jako czynnym polityku
i póniej politologu, gdy¿ zapewne przeoczy³ on wczeniejsze symptomy polskich odpowiedników
gorbaczowowskich g³asnostii i pieriestrojki. Mamy tu na myli np. omielaj¹ce czêæ inteligencji
do igraszek z liberalniejsz¹ ju¿ cenzur¹ zaniechanie zag³uszania audycji Rozg³oni Polskiej
Radia Wolna Europa ju¿ od 1 stycznia 1988 r.  tak¿e w Olsztynie [vide B. £ukaszewicz, op. cit.,
s. 411].
16 W. ¯ebrowski, Rzeczywista rola , s. 135. Na s. nastêpnej podano tabelê Stan organizacyjny kó³ m³odych demokratów w Olsztyñskiem na dzieñ [b³. Zapisano »dziên«] 31.12.1988 r.
[przypis 38 kieruje do jednego ze wspomnianych z dokumentów WAH SD, Wydzia³ ds. M³odzie¿y, s. 78, pod icie propagandowym tytu³em Najwiêkszy rozwój organizacyjny kó³ m³odych
demokratów w województwie olsztyñskim]; gdzie pod l. p. 5 przy Wy¿szej Szkole Pedagogicznej
w Olsztynie wymieniono jako liczbê cz³onków 13 [w tym 2 kobiety i 11 mê¿czyzn]. Biurokratyczna
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samej apoteozie sam sobie, zapewne niewiadomie, zaprzecza: 9 lutego 1989
roku  jak ju¿ wspomniano  zainaugurowa³ dzia³alnoæ, powo³any przez
Prezydium WK SD, Klub Dyskusyjny 11 Listopada. Trwa³a w ko³ach SD na
terenie ca³ego województwa zbiórka i wysy³ka ksi¹¿ek dla Polaków
w ZSRR17. Zatem kiedy ta akcja trwa³a  w 1988, czy mo¿e te¿ w 1989 r. i to
jeszcze obrad Okr¹g³ego Sto³u? wiadczy o tym data 21 marca 1989 dokumentu WAH SD z przypisu 6. Powy¿sze dane ilociowe dotycz¹ przecie¿
podobno roku 1988. Z kolei passus za, i¿ ówczesne w³adze KW PZPR patrzy³y na te dzia³ania z oburzeniem jest symplifikacj¹, dziwn¹ jak dla czynnego wtedy polityka i obecnie politologa. W tym miejscu warto dodaæ, ¿e wielu
dzia³aczy Stronnictwa wyra¿a³o wówczas opiniê, ¿e ju¿ pod koniec 1988 r.
olsztyñskie SD powinno wspó³dzia³aæ z nielegalnymi jeszcze Solidarnoci¹
i NZS, tak jak UK SD WSP z uczelnianym NZS na forum Kolegium Rektorskiego i Senatu18. Decyzja faktycznie podjêta odgórnie by³a spóniona co
najmniej o pó³ roku! Ale takich dzia³añ ze strony Wojewódzkiego Komitetu
SD w Olsztynie, kierowanego przez Waldemara ¯ebrowskiego, wówczas nie
podjêto. Dopiero, kiedy odwaga stania³a, a sprawa upadku komuny po
wyborach czerwcowych 1989 r. i zawi¹zaniu sejmowej koalicji Solidarnoci,
ZSL i SD zosta³a przes¹dzona, przewodnicz¹cy ¯ebrowski nie ryzykuj¹c ju¿
nazbyt wiele uczestniczy³ m.in. w pracach tzw. olsztyñskiego Okr¹g³ego Sto³u, którego g³ównym zadaniem by³ wybór nowego wojewody. Trzeba przypomnieæ, ¿e jednym z kandydatów na to stanowisko by³ ... Waldemar ¯ebrowski!!! Ostatecznie nie uzyska³ on jednak poparcia Solidarnoci i przez to
straci³ szanse zrobienia kariery politycznej ju¿ w nowych warunkach ustrojowych III RP. Zapewne niektórzy dzia³acze olsztyñskiej Solidarnoci dobrze
zapamiêtali jego postawê w 1988 r.!
Zreszt¹ i w latach nastêpnych wystêpowa³a u ¯ebrowskiego sk³onnoæ do
konfabulacji; o czym wiadczy sprawa, ironicznie rzecz ujmuj¹c zdobycia
Bia³ego Domu przez WK SD. Tak chyba mo¿na rozumieæ nastêpuj¹cy zapis:
Skutecznoæ i samodzielnoæ WK SD by³a »sol¹ w oku« KW PZPR, dla
którego pewne inicjatywy by³y szokuj¹ce. Na przyk³ad ta z 29 wrzenia 1989 r.,
kiedy to kierownictwo WK SD  wys³uchawszy informacji prof. WSP, Tadeusza Gelewskiego, o trudnej sytuacji lokalowej uczelni  wyst¹pi³o publicznie
ta statystyka rozmija siê z prawd¹ w naszym przypadku: po pierwsze formalnie by³o to Uczelniane Ko³o SD WSP Olsztyn [a nie KMD ], a po drugie zaliczono do m³odych i Pana Profesora
Gelewskiego, który przekroczy³ dawno graniczny wiek 35 lat. Po trzecie, jeszcze przed koñcem
1988 r. zrezygnowa³o z cz³onkostwa w SD co najmniej 2 studentów z ówczesnego kierunku
Nauki Spo³eczne (potem Politologia) za³o¿ycieli NZS.
17 Ibidem, s. 159. Informacjê tê opatrzono przypisem 6 [WAH SD, Posiedzenie plenarne
WK SD z 21.03.1989, s.18].
18 Ma³o znany jest fakt uczelnianego Okr¹g³ego Sto³u w³adz WSP z naszym NZS ju¿
w dniach 1112 listopada 1988 r. w Zaciszu  co m. in. odnotowa³ Krzysztof Furlepa, pierwszy
szef NZS WSP w Kalendarium Reperkusji. Pisma NZS WSP Olsztyn, Nr 1/1989, s. 6. W tym
bezdebitowym periodyku tzw. II obiegu mo¿na np. znaleæ notkê 26.10.1988 r.  NZS rozpocz¹³
zbiórkê ksi¹¿ek dla Polaków w Zwi¹zku Sowieckim [ibidem, s. 6].
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z propozycj¹, aby KW PZPR przekaza³ wiêksz¹ czêæ zajmowanego budynku
Wy¿szej Szkole Pedagogicznej, uczelni tak potrzebnej regionowi19. Ta propozycja, czy te¿ inicjatywa mia³a byæ przyk³adem skutecznoci dzia³ania WK
SD i doprowadzi³a do przekazania WSP siedziby by³ego gmachu KW PZPR
przy ul G³owackiego 17. Brzmi to jak kiepski ¿art. Jest to bardzo uproszczona wizja wydarzeñ, pomijaj¹ca starania w³adz i studentów zainteresowanej
uczelni, a przede wszystkim presjê strajkow¹ z udzia³em m. in. póniejszego
profesora i ostatniego rektora WSP, Andrzeja Staniszewskiego  co dopiero
faktycznie przes¹dzi³o o ostatecznym sukcesie w dniach 917 maja 1990 r.20
Z drugiej strony za, potwierdzam fakt poruszenia tej sprawy na zebraniu
UK SD WSP przez .p. prof. Tadeusza M. Gelewskiego po 22 wrzenia 1989 r.
relegalizacji NZS, którego przedstawiciel w Senacie WSP wyst¹pi³ jako
pierwszy z wnioskiem w tej kwestii. By³a to zatem oddolna inicjatywa studentów, co zosta³o przyjête przez aklamacjê senatorów. Zauwa¿my, i¿ nast¹pi³o te¿ wreszcie przekazanie II piêtra budynku na ul. Szrajbera [por. s. 6
tego szkicu], a prof. Gelewski, jako bezporednio zaanga¿owany w legalnym
wyrwaniu cenzurze jej siedziby kilka lat wczeniej, uzna³, ¿e klamra dziejowej sprawiedliwoci musi zostaæ zamkniêta teraz przez analogiczne odst¹pienie WSP przynajmniej czêci budynku KW PZPR, przy czym pocz¹tkowo nie
by³o mowy o konkretnym przeznaczeniu, czy te¿ dedykacji, dla potrzeb Wydzia³u Pedagogicznego. Taka te¿ opinia formalnie zosta³a przekazana i przyjêta przez WK SD i inne ugrupowania polityczno-spo³eczne WSP na ju¿
wspomnianym posiedzeniu Senatu, ale faktycznie to nie wystarcza³o. Tak
nale¿y samokrytycznie stwierdziæ, zw³aszcza wobec istniej¹cego splotu uwarunkowañ i interesów. Dotyczy³o to niestety, m.in. w³adz lokalnego SD bêd¹cego formalnie w koalicji rz¹dowej. W olsztyñskiej uczelni kr¹¿y³o jednak
powszechnie przyjête powiedzenie prof. Gelewskiego, i¿ nauka i prawda
powinny byæ przed polityk¹ i kontrol¹. Zwi¹zek tej maksymy z koncepcj¹
klamry dziejowej sprawiedliwoci tego samego autorstwa wydaje siê oczywisty i nie wymaga chyba uzasadnienia. Wielka szkoda, ¿e tytu³owe reakcje,
aspiracje i opory autor artyku³u tak upraszcza i przeinacza. Wynika z jego
tekstu, i¿ obok Solidarnoci jedynymi sprawiedliwymi z aspiracjami byli
dzia³acze SD, a PZPR i ZSL to ostoja opornej reakcji! W rzeczywistoci,
nieraz spotka³em siê jeszcze w 1988 r. z wiêksz¹ otwartoci¹ na nowe wród
nominalnych cz³onków PZPR i ZSL, ni¿ etatowych pracowników aparatu SD
z przewodnicz¹cym ¯ebrowskim na czele. Co prawda, w roku nastêpnym to
19 W. ¯ebrowski, Rzeczywista rola , s. 155-156. W oryginale jest jeszcze rzeczowy przypis
74: Po rozwi¹zaniu PZPR uczelnia otrzyma³a ca³y gmach przy ul. G³owackiego 17 w Olsztynie.
Takie rozwi¹zanie popar³ te¿ WK SD.
20 Vide A. Staniszewski, Zapiski strajkowe. Dziennik 12.0522.05.1990, Media  Kultura
 Komunikacja Spo³eczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej,
Nr 3-4 2007-2008, s. 233237; J. Ch³osta, op. cit., s. 4243; B. £ukaszewicz, op. cit., s. 448449.
Wobec pewnych, ale istotnych ró¿nic wydaje siê wskazane dok³adne zbadanie ca³okszta³tu tego
problemu, ale z pewnoci¹ to nie WK SD za³atwi³o WSP ten tzw. Bia³y Dom!
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siê zaczê³o zmieniaæ, jednak¿e pewna przesadna ¿arliwoæ neofity jest dla
mnie z natury podejrzana co do jej szczeroci.
Reasumuj¹c, mimo optymistycznej oceny redaktora tomu pt. Warmia
i Mazury w 90. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oci, nie uwa¿am
tej publikacji za udan¹ i godn¹ rekomendacji. Na te, tak niskie moje notowania z³o¿y³y siê b³êdy pope³nione na etapie prac redakcyjnych, jak i sam
artyku³ Benona Gaziñskiego, ale przede wszystkim auto-panegieryk Waldemara ¯ebrowskiego. Wra¿enie niejako doczepionego do ca³oci sprawia
sk¹din¹d doæ ciekawy tekst Selima Chazbijewicza o Tatarach, jednak nie
jest zwi¹zany z podstawowym warmiñsko-mazurskim kryterium regionalnym. Bli¿ej przedstawiony artyku³ Witolda Gieszczyñskiego oceniam pozytywnie, Ryszard Tomkiewicz, który choæ przedstawi³ interesuj¹cy artyku³, to
jednak z niewiadomych przyczyn ca³kowicie pomin¹³ dokumenty znajduj¹ce
siê w zasobie archiwalnym IPN, co znacznie zuba¿a merytoryczn¹ wartoæ
przygotowanego przez niego referatu.
Cezary Na³êcz
(Olsztyn)

Jacques Le Goff, Historia i pamiêæ, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, ss. 324.
Historia i pamiêæ Jacques Le Goffa wybitnego francuskiego historyka
i mediewisty, jednego z najwybitniejszych badaczy redniowiecza w XX i na
pocz¹tku XXI stulecia, za³o¿yciela s³awnej szko³y Annales, jest publikacj¹
sk³adaj¹c¹ siê z czterech esejów, w których dokonano analizy wp³ywu teraniejszoci na historiê. Tworz¹ one refleksjê na temat historii. W poszczególnych rozdzia³ach opisano kolejno zale¿noci, jakie mia³y wp³yw na kszta³towanie siê i odbiór historii w poszczególnych okresach dziejów cywilizacji.
W esejach opisano historiê badañ historycznych, mentalnoæ historyczn¹ oraz
zawód historyka. Ukazano zwi¹zek miêdzy obiektywn¹ histori¹ prze¿ywan¹ przez spo³eczeñstwo bez wzglêdu na to, czy j¹ tworz¹, czy s¹ jej uczestnikami a nauk¹ historyczn¹, za pomoc¹ której historyk wyjania prze¿ywan¹
historiê. Autor wysuwa w³asne idee oraz teorie historii, która rozumiana jest
jako krytyka i przekszta³cona forma historiografii; ukazuje modne ostatnimi
czasy pojêcie pamiêci spo³ecznej oraz relacjê zachodz¹c¹ miêdzy histori¹
a pamiêci¹. Poszukuje ci¹g³oci oraz podobieñstw zachodz¹cych w przemianach wiedzy historycznej od czasów staro¿ytnych do chwili obecnej oraz
dobitnie ukazuje, i¿ historia siê nie zmieni³a, ale nasze postrzeganie jej tak.
Rozdzia³ pierwszy omawianej ksi¹¿ki, zatytu³owany Relacja przesz³oæ/
teraniejszoæ odnosi siê do ró¿nych aspektów traktowania wydarzeñ z prze-
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sz³oci w nastêpuj¹cych po sobie kolejno okresach historycznych. W rozdziale
zwrócono szczególna uwagê na zdefiniowanie ró¿nicy wystêpuj¹cej miêdzy
przesz³oci¹ a teraniejszoci¹ na poziomie zbiorowym. Le Goff bardzo wyranie ukazuje, i¿ w rozumieniu historii nale¿y zwróciæ uwagê na relacjê
pomiêdzy przesz³oci¹ a teraniejszoci¹. Relacja ta ma zasadniczy wp³yw na
kszta³towanie i wyobra¿enie o historii. Le Goff czêsto w pracy analizuje
tradycjê postrzegania czasu, która obecna jest w myli zachodniej w kulturze
antycznej, jak i chrzecijañskiej i jej póniejsze przemiany. Dzia³ania pamiêci
i historii  wed³ug autora  opieraj¹ siê na ci¹g³ym powrocie z przesz³oci ku
teraniejszoci i z teraniejszoci ku przesz³oci. S¹ to dwa nieodwracalne
elementy stale ze sob¹ powi¹zane i w ró¿ny sposób na siebie oddzia³ywuj¹ce.
Historia jest przesz³oci¹ podporz¹dkowan¹ strukturom spo³ecznym, ideologicznym i politycznym w zale¿noci od czasów, w których ¿yj¹ i pracuj¹
historycy. Przesz³oæ/teraniejszoæ odgrywa zasadnicz¹ rolê w procesie
uwiadamiania czasu. Autor ukazuje, i¿ rzadko rozró¿nienie miêdzy przesz³oci¹ a teraniejszoci¹ jest neutralne. Mo¿na to zauwa¿yæ tak¿e w ¿yciu
codziennym, gdy rzeczy postrzegane jednego dnia nawet po nied³ugim czasie
mog¹ byæ odbierane przez nas ca³kiem w inny sposób. Spowodowane to jest
wp³ywem bodców zewnêtrznych, takich jak otaczaj¹ce nas spo³eczeñstwo
czy aktualne wydarzenia. Autor ubolewa nad faktem przek³amywania i przekrêcania dziejów historycznych. Spojrzenie na te same wydarzenie historyczne zmienia siê wraz z epok¹. Wi¹¿e siê to w du¿ej mierze z mo¿liwociami
poznania przesz³oci i sposobu jej postrzegania. Autor w rozwa¿aniach dodaje
równie¿ trzeci wymiar czasowy  przysz³oæ i za wiêtym Augustynem wskazuje na nierozerwalny zwi¹zek miêdzy trzema wymiarami z przewag¹ teraniejszoci, lecz o ró¿nych wymiarach: teraniejszoæ rzeczy minionych, teraniejszoæ rzeczy obecnych, teraniejszoæ rzeczy przysz³ych (s. 232). Le Goff
ukazuje ró¿ne sposoby zdefiniowana relacji miêdzy przesz³oci¹ a teraniejszoci¹ zarówno w kontekcie psychologicznym, jêzykowym, jak i w wiadomoci historycznej.
Postrzeganie przesz³oci wed³ug Le Goffa mo¿na podzieliæ na dwa sposoby: teraniejszoæ jest upadkiem b¹d wzniesieniem w stosunku do przesz³oci (s. 246). W zale¿noci od kultury, jak i panuj¹cego okresu ludzie w inny
sposób postrzegali i odbierali wydarzenia. Dla jednych by³y to wzorcowe
czasy, z³oty wiek pe³en cnót, wra¿liwoci, epoka wielkich przodków, dla innych  by³y to czasy zacofania i barbarzyñstwa. Cytowany przez autora
Tytus Liwiusz, który tworzy³ w czasach Augusta, wychwala³ najbardziej odleg³¹ przesz³oæ, a czasy, w których ¿y³, uwa¿a³ za upadek w stosunku do
czasów przesz³ych. W XVIII w. w kulturze Zachodu przesz³oæ traktowana
by³a jako czasy niewinnoci i szczêcia, a historia postrzegana by³a jako
wieczna dekadencja. Natomiast wraz z owieceniem nadszed³ czas idei postêpu i zaczêto podchodziæ do przysz³oci z ogromnym entuzjazmem. Entuzjazm
ten min¹³ ju¿ w po³owie XX w., gin¹c w cieniu makabrycznych wydarzeñ
z okresu II wojny wiatowej, faszyzmu i Holocaustu. Odt¹d wiara w ci¹g³y
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i nieodwracalny postêp praktycznie przesta³a istnieæ. Zarówno teraniejszoæ,
jak i przesz³oæ postrzegane by³y na dwa sposoby. Raz traktowano je jako
czas nieustaj¹cego szczêcia, kreatywnoci i rozwoju cywilizacji, innym razem jako czas ca³kowitego upadku i pohañbienia ludzkoci.
Wskutek przyspieszenia historii, ludzie w czasach wspó³czesnych zaczêli
coraz bardziej siêgaæ do przesz³oci w poszukiwaniu w³asnych korzeni i dziedzictwa. Przesz³oæ ponownie sta³a siê wa¿nym elementem zarówno kulturowym, jak i emocjonalnym w tworzeniu historii i to¿samoci spo³ecznej.
Drugi rozdzia³, zatytu³owany Stary, staro¿ytny (dawny)/nowoczesny, odnosi siê do opozycji zachodz¹cej miêdzy dwoma pojêciami: dawny i nowoczesny, przedstawiaj¹c odmienne podejcia do obu terminów na przestrzeni kilkudziesiêciu lat. Le Goff przybli¿a znaczenie obu terminów, jak równie¿ porównuje i opisuje bliskoznaczne sobie okrelenia modernizm, modernismo,
modernizacja czy styl modernistyczny. W rozdziale traktuje siê o zderzeniu
dwóch wiatów  staro¿ytnego i nowoczesnego. Czas najwiêkszego zderzenia
siê tych dwóch okreleñ to epoka owiecenia, w której nastêpuje rozkwit
postêpu zarówno naukowego, jak i technologicznego. W tym okresie najbardziej mo¿na zauwa¿yæ starcia wystêpuj¹ce pomiêdzy staro¿ytnikami i nowo¿ytnikami. Pojawiaj¹ siê ró¿ne opinie wzglêdem wy¿szoci jednego terminu
nad drugim. Dawny sta³ siê synonimem przestarza³ego, a nowoczesny
 postêpowego. Wed³ug autora ró¿nica wystêpuj¹ca miêdzy okreleniem dawny i nowoczesny jest wywo³ywana w szczególnoci przez postawê spo³eczeñstwa. Starszym spo³ecznociom trudno by³o zaakceptowaæ innowacje, tym
bardziej ¿e by³y one zas³ug¹ nastania nowych czasów. Taka postawa zwi¹zana by³a i zreszt¹ jest z obaw¹ przed czym nowym, nieznanym. Równie¿
obecnie mo¿na zauwa¿yæ dystans ludzi starszych do nowinek chocia¿by
technologicznych. Wszystko, co by³o zbyt nowoczesne, dla staro¿ytników
by³o nie do przyjêcia. W dawnych spo³ecznociach staro¿ytnoæ i zarazem
staroæ by³y uwa¿ane za ogromny zaszczyt, gdy¿ kojarzy³y siê z prawdziwoci¹, autorytetem, m¹droci¹. Styl nowoczesny za by³ oderwaniem siê od
przesz³oci.
Autor stara siê dowieæ, i¿ znaczenie stary nie musi byæ negatywne,
a nowoczesny  pozytywne. Oba znaczenia posiada³y zarówno pozytywny,
jak i negatywny sens. Na potwierdzenie autor odwo³uje siê do przyk³adu ze
Starego i Nowego Testamentu, w którym wyjania, ¿e znaczenia stary i nowy
odnosz¹ siê do faktu, i¿ Stary Testament jest wczeniejszy od Nowego,
a jak¿e czêsto odbierane jest to przez spo³eczeñstwo, ¿e stary to nieu¿yteczny,
nieprzydatny. Wystêpuje w tym przyk³adzie pewna dwuznacznoæ. Stary Testament jest wczeniejszy, lecz to Nowy Testament posiada nowsze prawo,
które zast¹pi³o stare i w hierarchii znajduje siê wy¿ej ni¿ Stary Testament (s.
69). Przyk³ad ten pokazuje dwuznacznoæ obu terminów i pokazuje, ¿e nie
zawsze bia³y to bia³y, a czarny to czarny.
W kolejnej czêci rozdzia³u Le Goff zajmuje siê sformu³owan¹ na prze³omie XIX i XX w. ide¹ nowoczesnoci. Modernizm, powsta³y w XX w. we-
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wnêtrzny ruch, w Kociele katolickim odbierany by³ negatywnie i zosta³
potêpiony przez papie¿a Piusa X za sprzeciwianie siê tradycji, co w sensie
religijnym jest nie do przyjêcia. Modernizacja natomiast wed³ug Le Goffa jest
rozwojem zacofanych krajów i ich drog¹ do nowoczesnoci. Autor rozró¿nia
trzy rodzaje modernizacji:
1. Modernizacjê zrównowa¿on¹, w której nowoczesnoæ nie powoduje
niszczenia tradycji staro¿ytnych,
2. Modernizacjê konfliktow¹, która w drodze do nowoczesnoci doprowadza do konfliktów spo³ecznoci zwi¹zanych z dawnymi tradycjami,
3. Modernizacjê chwiejn¹, która stara siê utrzymaæ równowagê miêdzy
nowoczesnoci¹ i staro¿ytnoci¹.
Jako wzorzec modernizacji zrównowa¿onej Le Goff przedstawia Japoniê,
w której modernizacja zainicjowana zosta³a odgórnie w 1867 r. Przyswojeniu
uleg³y techniki zachodnie, lecz nadal kultywowane by³y wartoci w³asne.
W ten sposób Japonia szybko przy³¹czy³a siê do czo³ówki pañstw nowoczesnych. Przyk³adem modernizacji konfliktowej natomiast s¹ kraje muzu³mañskie, w których problem tkwi w to¿samoci kulturowej. Tu modernizacja nie
jest kwesti¹ wyboru, lecz wynikiem inwazji zazwyczaj zbrojnej. Ostatnim
przyk³adem jest modernizacja chwiejna i tu autor wskazuje na Afrykê,
w której wartoci wniesione przez kolonizatorów s¹ jeszcze zbyt s³abe, by
mog³y zostaæ przystosowane przez spo³eczeñstwo. Autor pisze: tradycja nie
przeciwstawia siê postêpowi; szuka go, domaga siê, prosi o niego Boga,
a nawet diab³a (s. 87).
Rozdzia³ trzeci, zatytu³owany Pamiêæ, odnosi siê do ró¿nego rodzaju pamiêci, przemian, jakie nast¹pi³y oraz modnego pojêcia pamiêci spo³ecznej.
Le Goff opisuje ewolucjê, jaka nast¹pi³a od pamiêci oralnej do pamiêci pisemnej, wskazuj¹c na ró¿nice pomiêdzy spo³ecznociami pos³uguj¹cymi siê pamiêci¹ oraln¹ a spo³ecznoci¹ pos³uguj¹c¹ siê pamiêci¹ pisan¹. Autor przedstawia równie¿ pojawiaj¹ce siê tendencje, które faworyzuj¹ pamiêæ kosztem
historii, uwa¿aj¹c historiê za sztuczn¹. Autor uto¿samia historiê z pamiêci¹,
która wed³ug niego rozwija siê poprzez przypominanie, anamnezê i zapamiêtywanie.
Pamiêæ, czyli zdolnoæ zapamiêtywania oraz przechowywania informacji,
jest przede wszystkim pewnego rodzaju funkcj¹ psychiczn¹, dziêki której
cz³owiek jest w stanie przywo³ywaæ informacje z przesz³oci. Kszta³towanie
pamiêci jest wiêc procesem d³ugotrwa³ym. Ró¿ne spo³ecznoci przywo³uj¹
pamiêæ na ró¿ne sposoby. Autor przedstawia kilka rodzajów pamiêci:
1. Pamiêæ etniczna jest to pamiêæ w spo³eczeñstwach tzw. dzikich, nie
pos³uguj¹cych siê pismem, w której ogromn¹ rolê odgrywaj¹ przekazywane
ustnie mity, przy czym nie jest to przekaz dos³owny lecz rekonstrukcja;
2. Pamiêæ od oralnoci do pimiennoci, od prehistorii do antyku; okres
nazywany rozkwitem pamiêci zwi¹zany jest z rozpowszechnieniem pisma
i przemianami pamiêci zbiorowej, polegaj¹cej na upamiêtnianiu wydarzeñ
w formie spisanych dokumentów i powstawania archiwów, bibliotek;
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3. Pamiêæ redniowieczna stanowi równowagê miêdzy tym co mówione
a tym co pisane, nastêpuje podzia³ pomiêdzy pamiêæ zbiorow¹ liturgiczn¹
i laick¹ ze szczególnym upamiêtnianiem wiêtych zmar³ych;
4. Rozwój pamiêci pisemnej od renesansu do naszych czasów jest to
okres wynalezienia druku;
5. Pamiêæ wspó³czesna i jej przemiany jest to rozwój komputeryzacji,
pojawienie siê pamiêci elektronicznej, jak równie¿ powstanie form pamiêci
niewiadomej.
Historie pamiêci zbiorowej mo¿na podzieliæ na piêæ okresów: okres przekazu ustnego, przekazu pisemnego dokonywanego za pomoc¹ spisów lub
indeksów [ ], okres mechanografii i okres pamiêci elektronicznej (s. 105).
Le Goff wskazuje na coraz wiêksz¹ rolê pamiêci w procesie kszta³towania siê
jednostek, indywidualizmów. Pamiêæ siê pomna¿a i nabiera charakteru rodzinnego, w czym pomocne sta³y siê zapisy wideo czy fotografie. Autor ukazuje równie¿ niebezpieczeñstwo jakie niesie z sob¹ manipulowanie pamiêci¹
zbiorow¹ przez grupy rz¹dz¹ce lub te, które ju¿ rz¹dzi³y spo³eczeñstwem.
Takie praktyki maj¹ na celu przypodobanie siê okrelonej grupie spo³ecznej
poprzez manipulowanie niektórymi wydarzenia historycznymi. Wi¹¿e siê to
z kszta³towaniem wiadomoci spo³ecznej, narodowej. Przyk³adem mo¿e tu
byæ pamiêæ nacjonalistów, która osi¹gnê³a apogeum w faszystowskich W³oszech i nazistowskich Niemczech. Autor ukazuje ewolucjê, jaka nast¹pi³a
w drodze postêpu cywilizacyjnego i przyczyni³a siê do powstania ró¿nego
rodzaju pamiêci.
W redniowiecznej Europie pamiêæ spo³eczna, a wiêc wszystko, co jest
pamiêtane przez spo³eczeñstwo, czym ¿yj¹ rzesze ludzi, co jest niezaprzeczalnie wa¿nym wydarzeniem dla ogó³u, przechodzi szereg przeobra¿eñ. Nastêpuje etap pamiêci chrzecijañskiej z dominuj¹c¹ rol¹ religii i Kocio³a. Pamiêæ podzielono na liturgiczn¹ i laick¹. W tym czasie apogeum osi¹gnê³o
upamiêtnianie w formie pisemnej najwa¿niejszych wydarzeñ i tworzenie siê
wraz z rozkwitem miast archiwów miejskich, strze¿onych przez pracowników
komunalnych. W czasie renesansu zaczêto wykorzystywaæ druk i spisane
w ten sposób dzieje zaczê³y trafiaæ do szerszej spo³ecznoci. Wspó³czesne
przemiany pamiêci zbiorowej stanowi¹ prawdziw¹ rewolucjê. W dobie komputeryzacji pamiêæ jest w pewien sposób nieograniczona; pamiêæ ludzka jest
niesta³a i plastyczna, ró¿ne wydarzenia w zale¿noci od czasu, jaki od nich
up³yn¹³, s¹ odmienne interpretowane, natomiast pamiêæ elektroniczna, maszynowa jest sta³a i podobna do pamiêci ksi¹¿kowej, umo¿liwiaj¹c ci¹g³e
i ³atwe powracanie. Pamiêæ  wed³ug autora  jest pierwiastkiem buduj¹cym
historiê. Bez wzglêdu na to, czy jest pamiêci¹ oraln¹, pisemn¹ czy zbiorow¹
z niej czerpie siê historiê.
Ostatniemu, czwartemu rozdzia³owi, zatytu³owanemu Historia, autor powiêca najwiêcej uwagi. Opisany jest w nim proces tworzenia historii jako
rzemios³a i nauki. Rozdzia³ ten powiêcony jest roli historyka, osoby tak bliskiej autorowi i jego wp³ywu na kszta³t i podejcie spo³eczeñstwa do historii.
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Pochodz¹cy od starogreckiego termin historie oznacza wiedzieæ i prowadzi on do idei ten, który widzi, jak i ten, który wie. To widzenie historii
oparte jest na badaniu i dochodzeniu do niej. Nale¿y prawid³owo rozpoznaæ
i dok³adnie zbadaæ ród³a i odejæ od niepotrzebnej spekulacji. Autor jednoczenie nie próbuje zabroniæ wyobrani i wizji. W jêzykach romañskich s³owo
historia oznacza trzy ró¿ne pojêcia. Pierwsze oznacza badanie dzia³añ dokonywanych przez ludzi, drugie stanowi przedmiot badañ, czyli tego, co dokonali ludzie, ostatnie jest opowieci¹. W³anie trzecie pojêcie znaczenia historia najbardziej napawa autora obaw¹. Opowieæ jest jak¹ histori¹, niekoniecznie prawdziw¹, rzeczywist¹. I od tego rodzaju przekazywania historii
powinno siê odejæ. Autor zauwa¿a, i¿ to w³anie historykom powinno najbardziej zale¿eæ na tym, by przedstawiana historia by³a najprawdziwsza. Autor
zauwa¿a, i¿ historyk powinien w jak najbardziej realistyczny i prawdziwy
sposób opisywaæ historiê i odcinaæ siê od formu³owania tez i hipotez. Jego
zdaniem wystêpuje kilka wa¿nych regu³, którymi powinni kierowaæ siê historycy dla dobra historii samej w sobie. Historyk powinien byæ bezstronny
i obiektywny i w taki te¿ sposób dokonywaæ analizy przesz³oci. Krytyczny
w tezach autor konsekwentnie d¹¿y do pokazania, i¿ historia jest taka sam¹
nauk¹ jak inne i tak samo powinna byæ przedstawiona w obiektywny sposób.
Autor ukazuje, i¿ praca historyka ma na celu uczynienie procesu historycznego zrozumia³ym i pojmowalnym. Ca³y ostatni rozdzia³ traktuje w³anie
o tym, w jaki sposób powinien podchodziæ historyk do materia³ów, które
otrzyma³ w spucinie od przesz³oci i w jaki sposób powinien je przekazaæ
dalszemu pokoleniu.
Podczas próby omówienia wiêzi miêdzy histori¹ i pamiêci¹, autor ukazuje kilka przyk³adów pojmowania historii na przestrzeni czasu. Faworyzowanie pamiêci kosztem historii by³o i jest nadal obecne. Jest to widoczne
w zale¿noci od struktur spo³ecznych, ideologicznych i politycznych, w których ¿yj¹ historycy. Czasami wygodniej jest pamiêtaæ co w taki a nie inny
sposób, ubarwiaj¹c lub zatajaj¹c pewne wydarzenia historyczne. Dlatego Le
Goff zwraca szczególn¹ uwagê na historiê historii i rolê historyków w kszta³towaniu wiadomoci spo³eczeñstwa. Zauwa¿a zbyt czêste i doæ dowolne
kierowanie histori¹ przez historyków. Ubolewa nad pojawiaj¹cym siê coraz
czêciej s³u¿alstwem historyków na rzecz w³adzy. Opisywana przez autora
historia historii jest przekszta³con¹ form¹ tradycyjnej historiografii, opiera
siê ona na uwiadamianiu i badaniu zwi¹zków ³¹cz¹cych twórczoæ historyczn¹ z kontekstem danej epoki i epok nastêpuj¹cych. Historyk musi walczyæ
z fetyszyzacj¹ historii.
Historia historii d¹¿y do obiektywnoci i prawdy w przekazach historyków. Le Goff stara siê bardzo wnikliwie przedstawiæ trudnoci, jakie napotykaj¹ na swej drodze historycy i jak trudne jest rzemios³o historyka: Prawa,
akta, formu³y, kroniki i historie  trzeba przeczytaæ wszystkie te rodzaje
dokumentów, nie pomijaj¹c ani jednego [ ]. Historyk nie ma innej ambicji,
ni¿ dobrze zobaczyæ fakty i dok³adnie je zrozumieæ [ ]; szuka ich i zdobywa
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je przez dok³adn¹ obserwacjê tekstu, tak jak chemik w skrupulatnie przeprowadzonych dowiadczeniach. (s. 253). Le Goff nie chce, by osoba historyka
z uczonego zosta³a przekszta³cona w bajarza opowiadaj¹cego mity. Autor
stanowczo odcina siê od zjawiska postrzegania historyka jako sêdziego czy
t³umacza.
W ostatniej czêci rozdzia³u Le Goff odnosi siê do historii wspó³czesnej
w praktyce naukowej, która rozwija siê w atmosferze krytyki ideologii postêpu i rozczarowania. Zwraca uwagê na pozbawione wartoci naukowej pimiennictwo wytwarzane pod naciskiem mody. Powstaje coraz wiêcej irracjonalnych pseudohistorii, czasopism o tematyce historycznej, wydawanych na
masow¹ skalê. Autor ukazuje lekcewa¿¹ce podejcie do historii i traktowanie
jej jako towaru, który mo¿na na miarê potrzeb zmieniæ, przekszta³ciæ. Tak¿e
pojawianie siê nowych pseudohistoryków, niemaj¹cych nic wspólnego z prawdziw¹ histori¹ powoduje odci¹gniêcie spo³eczeñstwa od prawdziwej historii.
Jacques Le Goff wystêpuje przeciwko deprofesjonalizacji nauki, jak i deprofesonajlizacji historii. Tego typu dzia³ania powoduj¹ powstawanie kryzysu wiata historyków, który to wiat  niepewny nowej historii i rozczarowany podejciem ludzi do historii prze¿ytej  popada w chaos.
Recenzowana publikacja pierwotnie mia³a byæ jedynie czêci¹ wydawanej w latach siedemdziesi¹tych XX wieku encyklopedii, jednak przeobra¿enia
nastêpuj¹ce zarówno we francuskiej, jak i europejskiej kulturze historycznej
sk³oni³y autora Jacquesa Le Goffa do rozszerzenia opisanych zagadnieñ
i wydania ich w ca³oci jako jednej publikacji. Pozycja wydana w Polsce po
dwudziestu latach zaskakuje sw¹ aktualnoci¹ i uniwersalnoci¹. Przedstawione w publikacji teksty, maj¹ce g³ównie funkcjê informacyjn¹, nie s¹ tylko
pustymi opisami, lecz stanowi¹ poparte wieloma przyk³adami i cytatami
fakty, nastêpuj¹ce w czasach od staro¿ytnoci po nowoczesnoæ. Autor
w ka¿dym z rozdzia³ów porównuje wydarzenia z kolejnych epok, podpieraj¹c
siê autorytetami z relacjonowanych czasów.
Uniwersalnoæ tekstu mo¿na zauwa¿yæ w dzisiejszych czasach ka¿dego
dnia, stykaj¹c siê z histori¹ i pamiêci¹ w ró¿nych wymiarach: publicystycznym, politycznym i kulturowym. Zalet¹ publikacji jest tak¿e bogata bibliografia, zawieraj¹ca pozycje zarówno francuskich, polskich, jak i redniowiecznych pisarzyhistoryków.
Wojciech Stankiewicz
(Olsztyn)
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Richard Brzezinski, Lützen 1632. Apogeum wojny trzydziestoletniej,
ilustrowa³ Graham Turner, t³umaczy³ Jan Szkudliñski, Kraków 2008,
Wydawnictwo Libron, s. 96.
To czwarty tom w serii Kampanie wydawnictwa Osprey Publishing
Ltd1. Polski wydawca z Krakowa, spó³ka EGIS, przygotowa³a ksi¹¿kê zgodnie z zasadami pierwowzoru, który na rynku ksiêgarskim w Wielkiej Brytanii ukaza³ siê w 2001 r. Autorem monografii jest Richard Brzezinski, znawca
sztuki wojennej Gustawa II Adolfa2. Historyk od lat zajmuj¹cy siê organizacj¹, uzbrojeniem, taktyk¹ szwedzkiej armii opracowa³ monografiê, która nie
uciekaj¹c od walorów naukowych mia³a przede wszystkim spopularyzowaæ nie
tylko sam¹ bitwê pod Lützen, ale nowo¿ytn¹ sztukê wojenn¹ w najwiêkszym
zbrojnym konflikcie nowo¿ytnej Europy, jakim by³a wojna trzydziestoletnia.
Na temat samej wojny trzydziestoletniej napisano ju¿ tysi¹ce opracowañ
w wielu jêzykach, jednak bitwa pod Lützen, mimo swego wymiaru politycznego (m.in. mieræ Gustawa II Adolfa), nie cieszy³a siê wielkim zainteresowaniem badaczy. Tym samym recenzowana ksi¹¿ka wype³nia lukê w polskiej
historiografii.
Opracowanie otwiera Kalendarium z wyjanieniem dat ze szwedzkiego
okresu wojny, czyli z lat 16301635 (s. 6). W krótkim Wprowadzeniu autor
s³usznie zauwa¿a, ¿e: Historycy koncentrowali badania na mierci króla
szwedzkiego; mniej wysi³ku w³o¿ono w rekonstrukcjê samego przebiegu bitwy (s. 7). Sam ju¿ w tym miejscu zapowiedzia³, i¿ weryfikuje pogl¹dy
o mierci Gustawa Adolfa, szczególnie ten o wzbudzeniu w ¿o³nierzach ¿¹dzy
zemsty (s. 9). Nastêpne czêci pracy wprowadzaj¹ czytelnika w okres przed
bitw¹. I tak R. Brzezinski pokrótce przedstawia kampaniê w Norymbergii
(Droga pod Lützen), wodzów obydwu armii (Dowódcy walcz¹cych stron), charakterystykê tych¿e armii ³¹cznie z ich sk³adem osobowym (Walcz¹ce armie)
oraz cele g³ównodowodz¹cych  dwóch wybitnych wodzów epoki: Gustawa
Adolfa i Albrechta von Wallensteina (Plany walcz¹cych stron). W kolejnej
czêci (Pierwsze starcia) przybli¿a m.in. potyczkê pod Rippach, do której
dosz³o 15 listopada 1632 r., w przeddzieñ bitwy (s. 3438). W g³ównym rozdziale (Bitwa, 16 listopada) autor, godzina po godzinie, analizuje przebieg
bitwy na polach pod Lützen, miasteczku le¿¹cym 20 km na po³udniowy
zachód od Lipska. W plastyczny i sugestywny sposób Brzezinski opisuje
poszczególne fazy bitwy, a ca³y wyk³ad znakomicie uzupe³niaj¹ trzy przestrzenne plany, pokazuj¹ce rozmieszczenie jednostek bojowych w trzech fazach
starcia  miêdzy godzin¹ 10.45 a 12.30 (s. 5657), 12.30 a 15.00 (s. 6465) oraz
15.00 a 18.00 (s. 7677). Przedostatni rozdzia³, zatytu³owany Po zmroku, to
próba oceny i bilansu listopadowych zmagañ. Ju¿ same tytu³y podrozdzia³ów
1 N. Fields, Termopile 480 p.n.e. Ostatnia walka Trzystu, Kraków 2008; R. Forczyk, Moskwa 1941. Pierwsza pora¿ka Hitlera, Kraków 2008; D. Nicolle, W. Szpakowski, Ka³ka 1223.
Najazd Mongo³ów Czyngis-chana na Ru, Kraków 2008.
2 R. Brzezinski, The Army of Gustavus Adolphus, t. 12, London 19911993.
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(Dziwna pora¿ka  armia cesarska po zmroku oraz Dziwne zwyciêstwo  armia szwedzka po zmroku) wskazuj¹ na to, ¿e ocena starcia nie jest jednoznaczna. Brzezinski próbuje odpowiedzieæ, dlaczego Wallenstein zdecydowa³
siê na odwrót, mimo ¿e bitwy nie przegra³, posiada³ pokany zapas amunicji,
a na miejsce dotar³a gotowa do walki piechota feldmarsza³ka Gottfrieda
Heinricha Pappenheima, który notabene zgin¹³ wczeniej na polu bitwy. Wed³ug autora to sytuacja strategiczna zmusi³a Wallensteina do podjêcia takiej
decyzji (s. 81). G³ównodowodz¹cy cesarskiej armii stara³ siê ograniczyæ straty, prawdopodobnie s³usznie obawiaj¹c siê, i¿ jego regimenty mog¹ nie wytrzymaæ walki w nastêpnym dniu, szczególnie po zimnej nocy, która nie
dawa³a gwarancji obecnoci wszystkich ¿o³nierzy na polu walki.
Tymczasem nie lepiej wygl¹da³a sytuacja w armii szwedzkiej, przygnêbionej mierci¹ Gustawa Adolfa, której dowódcy równie¿ rozwa¿ali plany
odwrotu. Kto wiêc wygra³ bitwê? Wed³ug Brzezinskiego, który zanalizowa³
nie tylko liczbê zdobytych chor¹gwi czy straty obu stron (przychylaj¹c siê
jednoczenie do wniosku, ¿e straty cesarskie by³y ni¿sze ni¿ szwedzkie)
Lützen by³o jednoczenie taktycznym zwyciêstwem Wallensteina i strategicznym zwyciêstwem Szwedów. Jednak w szerszej perspektywie obydwie
strony bitwê pod Lützen przegra³y (s. 88). Trudno nie zgodziæ siê z autorem.
Obydwie armie straci³y wybitnych dowódców, szwedzka  króla, cesarska
 Pappenheima. Obydwie strony nie zyska³y te¿ w wymiarze politycznym,
a wyniszczaj¹ca wojna trwa³a nadal.
Brzezinski zakoñczy³ ksi¹¿kê kilkoma akapitami opisuj¹cymi wspó³czesne pole bitwy (Pole bitwy dzisiaj), a ca³oæ uzupe³ni³ bibliografi¹ z krótk¹
charakterystyk¹ poszczególnych róde³ i opracowañ oraz indeksem rzeczowym.
Warto w tym miejscu podkreliæ, ¿e mimo popularyzuj¹cego charakteru opracowania, Lützen 1632 opatrzone zosta³o w przypisy, ale jak zauwa¿y³ sam autor:
tylko tam, gdzie moje interpretacje odbiegaj¹ od przyjêtych opinii (s. 9).
Monografia zosta³a przygotowana bardzo starannie. Wszystkie kolorowe
i czarnobia³e zdjêcia i ilustracje, mapy czy trójwymiarowe, przestrzenne plany ujête z lotu ptaka prezentuj¹ siê bardzo czytelnie. Równie efektownie
wygl¹daj¹ kolorowe sceny batalistyczne, które wysz³y spod rêki Grahama
Turnera. Wszystkie zdjêcia i reprodukcje posiadaj¹ szczegó³owe opisy. Co
wiêcej, wiêkszoæ tych ilustracji zosta³a opatrzona w informacje, z jakiego
ród³a pochodz¹. Ten ca³y materia³ ilustracyjny nie tylko ubarwia wyk³ad,
ale stanowi doskona³y element informacyjny.
Reasumuj¹c, polski czytelnik otrzyma³ ksi¹¿kê, która  nie odbiegaj¹c od
standardów angielskiego orygina³u  przybli¿a jedn¹ z najistotniejszych batalii w czasie wojny trzydziestoletniej. Autor w sugestywny sposób przedstawi³ wojenne zmagania na polu niedaleko Lipska, w czym równie¿ zas³uga
t³umacza monografii. Klarowny jêzyk to te¿ zaleta ksi¹¿ki, któr¹ mo¿na
poleciæ wszystkim mi³onikom historii nowo¿ytnej wojskowoci.
Andrzej Korytko
(Olsztyn)
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Jan Pisuliñski Przesiedlenie ludnoci ukraiñskiej z Polski do USRR
w latach 19441947, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów 2009, ss. 588.
Podjêty przez Autora temat rozprawy monograficznej nale¿y uznaæ za
rozpracowany przez badaczy zarówno w Polsce, jak i czêciowo na Ukrainie.
Przy takiej sytuacji charakter pracy, wiêc mo¿e byæ albo podsumowuj¹cy albo
nowatorski, tj. kardynalnie po nowemu traktuj¹cy dotychczasowe ustalenia.
Przedstawion¹ monografiê dr. J.Pisuliñskiego trzeba uznaæ za tak¹, która
podsumowuje na dzieñ dzisiejszy badane zjawisko z elementami nowych
ustaleñ, szerszych wyjanieñ, krytycznych ocen. Autor jako pierwszy szczegó³owo przedstawi³ przebieg akcji przesiedleñczej z Polski do USRR w poszczególnych powiatach. Wartym odnotowania równie¿ jest i to, ¿e wskazano na
istniej¹ce problemy potrzebuj¹ce dodatkowych i g³êbszych wyjanieñ, co wyznacza zadania dla przysz³ych badaczy.
Recenzowana praca powsta³a na szerokiej bazie ród³owej. Autor siêgn¹³
do zasobów Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Centralnego Archiwum
Wojskowego, Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a tak¿e archiwów pañstwowych w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Przemylu, Zamociu oraz ich oddzia³ach lokalnych. Cennym i godnym odnotowania jest wykorzystanie materia³ów z archiwów ukraiñskich, m.in. Centralne Pañstwowe
Archiwum Organizacji Spo³ecznych Ukrainy w Kijowie, Centralne Pañstwowe Archiwum Wy¿szych Organów W³adzy i Administracji Ukrainy w Kijowie,
Pañstwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego. Autor przez to jako jeden
z pierwszych badaczy procesu przesiedlenia dokona³ zestawienia materia³ów
dokumentalnych tak ze strony polskiej, jak i ukraiñskiej. To pod wzglêdem
metodologicznym daje mo¿noæ nie tylko w ca³oci uj¹æ badane zjawisko, ale
i pokazaæ polityczne, organizacyjne, psychologiczne i inne ró¿nice pomiêdzy
stron¹ polsk¹ a ukraiñsk¹. Mo¿e warto by³o siêgn¹æ jeszcze po materia³y
Pañstwowego Archiwum Obwodu Tarnopolskiego, poniewa¿ do tego obwodu
zosta³a skierowana prawie po³owa przesiedlonej ludnoci ukraiñskiej z Polski
w latach 19441947.
Wykorzysta³ Autor tak¿e i opublikowane w ostatnich latach liczne dokumenty, wspomnienia uczestników przesiedleñ, zamieszczonych tak w prasie,
jak i w ksi¹¿kowych publikacjach.
Za w pe³ni uzasadnion¹ i logiczn¹ nale¿y uznaæ problemowo-chronologiczn¹ strukturê rozprawy. Punktem wyjcia jest zarys stosunków polskoukraiñskich na pograniczu przed i w czasie drugiej wojny wiatowej. Autor
rozpatruje same przesiedlenia w kontekcie z zachodz¹cymi po II wojnie
wiatowej zmianami geopolitycznymi  zmianami granic miêdzypañstwowych, ustrojów politycznych. Dalej Autor skupi³ siê na wyjanieniu etapu
decyzyjnego przesiedleñ oraz jego podstaw prawnych. Nowatorsko tutaj ujêto
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problem kwalifikowania osób do przesiedlenia, stanowisko spo³ecznoci polskiej wobec akcji oraz organizacja i funkcjonowanie polskiego i sowieckiego
aparatów przesiedleñczych. Najwiêcej miejsca powiêcono dok³adnemu opisowi przebiegu akcji przesiedleñczej w poszczególnych powiatach, wyró¿niaj¹c
odpowiednie okresy w zale¿noci od dynamiki i specyfiki przebiegu procesu
przesiedleñ ludnoci.
Bardzo ciekawe i nowatorsko rysuje siê rozdzia³ drugi Umowa i zw³aszcza umieszczony w nim podrozdzia³ powiêcony genezie akcji przesiedleñskiej, stanowi wiadomoci narodowej ludnoci ukraiñskiej, sprawom kwalifikowania do przesiedlenia oraz stanowisku spo³ecznoci polskiej wobec akcji
przesiedleñczej. Straty ludnoci z powodu warunków zimowych, g³odu, napadów polskich formacji wojskowych podano orientacyjnie i szacunkowo.
W wielu miejscach spotykamy odniesienia do losów i przesiedleñ ludnoci polskiej z Ukrainy do Polski, zjawiska, które by³o realizowane na mocy
tych samych postanowieñ, co i badane przez Autora przesiedlenia Ukraiñców
z Polski. Tê dwa zjawiska, jak wynika z recenzowanej pracy, by³y w powi¹zaniu (zwolnienie mieszkañ, miejsca pracy, stosunek w³adz i spo³eczeñstw wobec s¹siadów). Akurat tego zazwyczaj nie dostrzegaj¹ autorzy ukraiñscy
w swoich badaniach na poruszany temat. Dr J. Pisuliñski w pracy uwzglêdnia odrêbn¹ sytuacjê wokó³ ludnoci ³emkowskiej, w³aciwie wskazuj¹c na jej
przyczyny i istotê. Co prawda, pos³uguje siê przy tym nie tyle w³asnymi
rozeznaniami, co opiera siê na innych.
Ciekawym wydaje siê podrozdzia³ szósty w rozdziale II pt. Stanowisko
spo³ecznoci polskiej wobec akcji przesiedleñczej. Autor przytoczy³ zarówno
ju¿ znane, jak i nowe wiadectwa o postawie Polaków wobec wysiedleñ ludnoci ukraiñskiej ze wschodnich regionów Polski do ZSRR. Po ich analizie
 poza sprzypomnieniem krwawych mordów Polaków na Wo³yniu i Galicji
Wschodniej oraz likwidacji bazy formacji UPA, okazuje siê, ¿e w wielu miejscowociach w³adze administracyjne, a nawet podziemie antykomunistyczne
wykazywa³y negatywn¹ postawê wobec wysiedleñ Ukraiñców, ukrywaj¹c
b¹d wystawiaj¹c odpowiednie dokumenty o pochodzeniu polskim osób wyznaczonych na przesiedlenia (s. 119120).
Jako pewne nowum dla polskiej historiografii nale¿y uznaæ próbê Autora
przeledzenia losów przesiedlonej ludnoci ukraiñskiej na nowej ziemi zamieszkania na Ukrainie. Mimo ¿e takie próby podejmowane by³y przez ukraiñskich badaczy, dr Pisuliñski wnosi sporo materia³ów wydobytych z ukraiñskich
archiwów o sytuacji ¿yciowej przyby³ych z Polski rodzin ukraiñskich. Trudnoci adaptacji na miejscu, jak udowadnia Autor, by³y nie tylko natury gospodarczej, ale i ideologicznej, religijnej, obyczajowej. Do tego dochodzi³y tak¿e
odmienne warunki klimatyczne w stepowej czêci Ukrainy Sowieckiej, nieznane im porz¹dki ko³chozowe, wrogie nastawienie ludnoci miejscowej.
Przybyszów z Polski ponadto bolenie dotkn¹³ g³ód 19461947 roku, zwyk³y
ba³agan panuj¹cy w sowieckiej codziennej rzeczywistoci. Mia³o te¿ miejsce,
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jak zauwa¿a Autor, inwigilowane i penetrowane przez NKWD nowo przyby³ej
ludnoci w celu ujawnienia cz³onków UPA.
Autor w rozprawie monograficznej, jak i w innych swoich publikacjach,
stosuje pojêcie przesiedlenie jako najbardziej, jego zdaniem, adekwatne
i odrzuca inne, w tym i pojêcie deportacji czêsto dzisiaj u¿ywaj¹ naukowcy
i publicyci ukraiñscy. Przytoczona przez dr. Pisuliñskiego argumentacja jest
zbyt powierzchowna, ma³o uzasadniona. Powo³ywanie siê wy³¹cznie na autorytety, nawet tak znacz¹ce jak Krystyna Kersten, nale¿y znaæ za niewystarczaj¹ce.
Charakter pracy si³¹ rzeczy wymaga³ pos³ugiwania siê czêsto liczbami
i dok³adnymi datami. Podane w tekcie liczby nie wywo³uj¹ zastrze¿eñ, wygl¹daj¹ na w pe³ni wiarygodne, jednak sposób ich podania w tekcie utrudnia
czytelnikowi nale¿yte zorientowanie siê w przebiegu akcji przesiedleñskiej.
Zapewnie w podobnych sytuacjach w³aciwsze by³oby ujêcie tych liczb
w tabele i wykresy.
W recenzowanej prace nie pominiêto dorobku historiografii ukraiñskiej.
Przy czym w jednych wypadkach Autor powo³uje siê i przyjmuje bezkrytycznie ich twierdzenia, a najczêciej podany przez nich materia³ ród³owy,
a w innych  polemizuje z nimi, podwa¿a stawiane tezy i postulaty (na
przyk³ad o tym, co dominowa³o w procesie przesiedlenia ludnoci ukraiñskiej, a mianowicie zasada przymusu czy dobrowolnoci). Te dyskusje czêciej
podejmuje siê z autorami polskimi ukraiñskiego pochodzenia (jak np. Eugeniuszem Misi³¹), których refleksje i oceny wywo³uj¹ kontrowersje i niejednoznaczne oceny.
Przedstawiona monografia dr. Pisuliñskiego jest wyczerpuj¹c¹ samodzieln¹ rozpraw¹ naukow¹, stanowi oryginalne monograficzne badanie i zamyka pewny etap w badaniach tej tematyki. Stawiane wnioski s¹ w pe³ni
uzasadnione, oparte na przekonywaj¹cym materiale faktograficznym. Rozprawa napisana dobr¹ polszczyzn¹ literack¹, z minimalnie zauwa¿on¹ potkniêæ jêzykowych czy literówek (ss.116, 514, 525), które s¹ trudne do unikniêcia w tak obszernych i szeroko zakrojonych tematycznie rozprawach i nie
wp³ywaj¹ w sposób zasadniczy na wysoki poziom recenzowanej rozprawy.
Henryk Stroñski
(Olsztyn)
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Henryka Ilgiewicz, Societates Academicae Vilnenses. Towarzystwo
Przyjació³ Nauk w Wilnie (19071939) i jego poprzednicy, Wydawca:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament do
Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granic¹, Warszawa
2008, ss. 668, 80 fotografii, 9 tabel, indeks osobowy, streszczenia
w jêzyku angielskim i litewskim.
W 2007 r. minê³a setna rocznica powstania Towarzystwa Przyjació³ Nauk
w Wilnie. Instytucja ta wnios³a nieoceniony wk³ad w zachowanie dóbr kultury narodów zamieszkuj¹cych ziemie dawnego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, a zw³aszcza kultury polskiej. Doskona³ym uczczeniem tego jubileuszu
by³o wydanie przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ksi¹¿ki Henryki Ilgiewicz Societates Academicae Vilnenses. Towarzystwo
Przyjació³ Nauk w Wilnie (19071939) i jego poprzednicy. Publikacja ta stanowi kontynuacjê badañ autorki, która specjalizuje siê w dziejach wileñskich
organizacji naukowych1. Wczeniejsza monografia, powiêcona instytucjom
naukowym Wilna w XIX w.2, obejmowa³a lata 18051915. Nie zosta³o w niej
jednak omówione funkcjonowanie Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Wilnie
oraz pokrewnych mu: Towarzystwa Mi³oników Staro¿ytnoci i Ludoznawstwa, Towarzystwa Muzeum Nauki i Sztuki i Towarzystwa Mi³oników Wilna. Autorka argumentowa³a to tym, ¿e wy¿ej wymienione instytucje do 1914 r.
przechodzi³y okres organizacyjny, a g³ówna ich dzia³alnoæ przypad³a na
okres miêdzywojenny3. Zarówno w polskiej, jak i litewskiej historiografii
brakuje syntetycznego opracowania dotycz¹cego tego zagadnienia. Dlatego
zasadnoæ wyboru tematu nie ulega w¹tpliwoci.
Praca obejmuje okres od powstania w 1899 r. tajnego Towarzystwa Mi³oników Staro¿ytnictwa i Ludoznawstwa do zawieszenia dzia³alnoci Towarzystwa Przyjació³ Nauk w 1939 r. Autorka jednak opisuje dalsze losy cz³onków
i dzieje zbiorów tego towarzystwa a¿ do 1945 r. G³ównym celem publikacji,
obok ustalenia okolicznoci powstania oraz przeszkód ze strony w³adz rosyjskich, z jakimi borykali siê inicjatorzy, by³o tak¿e ukazanie struktury organizacyjnej tych instytucji. Innym celem ksi¹¿ki jest charakterystyka dzia³alnoci towarzystw poprzez okrelenie zadañ naukowych, które mia³y spe³niaæ
i przedstawienie ich osi¹gniêæ w dziedzinie poszczególnych nauk. Autorka
podjê³a siê ¿mudnej pracy omówienia dzia³alnoci wydawniczej, realizowanych tematów badawczych i przedstawienia sylwetek autorów.
1 Zob. H. Ilgiewicz, Wileñskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku, Toruñ 2005;
ta¿, Aspekt polityczny dzia³alnoci wileñskich instytucji i towarzystw naukowych na pocz¹tku
XX wieku, w: Kultura polityczna w Polsce, t. 6, cz. 1: Litwa w polskiej tradycji i kulturze
politycznej, Poznañ 2006, s. 6581; ta¿, Wandalin Szukiewicz (18521919) jako inicjator renowacji zamku trockiego, Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica, 2007, t. 12, s. 7786; ta¿,
Micha³ Brensztejn (18741938) jako kustosz muzeum Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Wilnie,
Regiony i Pogranicza, 2008, nr 1, s. 97109.
2 H. Ilgiewicz, Wileñskie towarzystwa.
3 Ibidem, s. 8.
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Henryka Ilgiewicz nie pomija równie¿ kwestii, z jakim odbiorem spo³ecznym spotyka³y siê towarzystwa oraz jakiego wsparcia udziela³y im instytucje
pañstwowe w okresie miêdzywojennym. Kolejnym wa¿nym elementem pracy
jest próba okrelenia wp³ywów towarzystw na rozwój kultury i nauki polskiej
w obszarze promieniowania takiego orodka, jakim by³o Wilno. Jak widaæ
autorka podjê³a siê i z sukcesem zrealizowa³a trudne zadanie przedstawienia
ca³ego spektrum problemów i zagadnieñ funkcjonowania Towarzystwa Przyjació³ Nauk i towarzystw je poprzedzaj¹cych.
Praca, nie licz¹c wstêpu i zakoñczenia, sk³ada siê z dziewiêciu rozdzia³ów. Pierwszy z nich przedstawia warunki rozwoju polskich towarzystw naukowych w Wilnie i na Wileñszczynie od pocz¹tku XX w. do koñca II wojny
wiatowej. Autorka podzieli³a dzia³alnoæ wileñskich towarzystw na piêæ podrozdzia³ów obejmuj¹cych czasy od powstania Towarzystwa Mi³oników Staro¿ytnoci i Ludoznawstwa do wybuchu I wojny wiatowej (18991914), lata
I wojny wiatowej (19141918), walkê z bolszewikami i istnienie Litwy rodkowej (19191922), okres, gdy Wileñszczyzna znajdowa³a siê na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (19221939) i dramatyczne lata II wojny wiatowej
do 1945 r.
Rozdzia³y od drugiego do czwartego powiêcone zosta³y kolejno Towarzystwu Mi³oników Staro¿ytnictwa i Ludoznawstwa, Towarzystwu Muzeum
Nauki i Sztuki i Towarzystwu Mi³oników Wilna. W ka¿dym z tych rozdzia³ów autorka omawia literaturê i ród³a dotycz¹ce danego towarzystwa, okolicznoci za³o¿enia, jego dzia³alnoæ oraz sk³ad osobowy. W tej czêci mo¿emy
dowiedzieæ siê m.in., ¿e istniej¹ce w latach 18991907, tajne Towarzystwo
Mi³oników Staro¿ytnictwa i Ludoznawstwa, zwane tak¿e Kó³kiem Archeologicznym, by³o powszechnie uwa¿ane za poprzednika Towarzystwa Przyjació³
Nauk. Wielu cz³onków tego towarzystwa, np. Lucjan Uziêb³o czy W³adys³aw
Zahorski, zaanga¿owa³o siê w tworzenie nowych, ju¿ legalnych polskich stowarzyszeñ naukowych, zajmuj¹c w nich naczelne stanowiska. Zdaniem autorki do najwiêkszych zas³ug Mi³oników Staro¿ytnoci i Ludoznawstwa mo¿na zaliczyæ przeprowadzenie konserwacji czêci zamku trockiego. Z kolei
powsta³e w 1907 r. z inicjatywy hrabiego W³adys³awa Tyszkiewicza Towarzystwo Muzeum Nauki i Sztuki skupia³o siê na gromadzeniu szeroko rozumianych zbiorów bibliotecznych i artystycznych oraz udostêpnianiu ich szerokiemu gronu osób. Niestety, ci¹g³e problemy finansowe i lokalowe nie pozwala³y
na pe³ne rozwiniêcie tej dzia³alnoci. H. Ilgiewicz podkrela jednak, ¿e Towarzystwo Muzeum Nauki i Sztuki po po³¹czeniu z Towarzystwem Przyjació³
Nauk w 1914 r. znacz¹co wzbogaci³o zbiory tego ostatniego, m.in. o p³ótna
Beuckelaera, Pietro Berrettiniego de Cortona, Dawida Teniersa czy ofiarowane przez Benedykta Henryka hr. Tyszkiewicza wykopaliska etruskie, greckie
i egipskie. Równie¿ kolekcja istniej¹cego w latach 19191933 Towarzystwa
Mi³oników Wilna zosta³a przekazana Towarzystwu Przyjació³ Nauk. Autorka podkrela, ¿e towarzystwo to, do którego nale¿eli m.in. Ferdynand Ruszczyc i Wac³aw Gizbert-Studnicki, najaktywniej dzia³a³o w latach 19191922,
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ratuj¹c zagro¿one zabytki i usuwaj¹c lady obecnoci zaborcy. W rozdzia³ach
tych Henryka Ilgiewicz dokona³a szerszego przedstawienia wielu postaci
zwi¹zanych z omawianymi towarzystwami. Sylwetki Wandalina Szukiewicza, Lucjana Uziêb³o, Józefa Montwi³³a, Ferdynanda Ruszczyca zajmuj¹ sporo miejsca w tej interesuj¹cej ksi¹¿ce.
Zasadniczy zr¹b publikacji dotyczy Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Wilnie i to jemu powiêcono pozosta³¹ czêæ pracy. W rozdzia³ach od pi¹tego do
dziewi¹tego zosta³y omówione warunki powstania tej instytucji, jej rozwój
organizacyjny, cz³onkowie i dzia³alnoæ w latach 19071939. Tak jak w poprzednich rozdzia³ach szczegó³owo jest tu omówiona literatura i ród³a dotycz¹ce TPN, a na ich podstawie proces kszta³towania siê tej organizacji. Nie
zabrak³o równie¿ sylwetek kolejnych prezesów Towarzystwa: pra³ata Jana
Kurczewskiego, W³adys³awa Zahorskiego, Alfonsa Parczewskiego, Mariana
Zdziechowskiego i Stanis³awa Kocia³kowskiego. Autorka zauwa¿a, ¿e Towarzystwo Przyjació³ Nauk w Wilnie w trakcie pierwszych siedmiu lat swojej
dzia³alnoci wykazywa³o siê du¿¹ aktywnoci¹, o której wiadczy iloæ i ró¿norodnoæ podjêtych przez nie dzia³añ. Jak s¹dzi, w³anie to spowodowa³o, ¿e
towarzystwo przetrwa³o okres I wojny wiatowej i mimo znacznych trudnoci
powojennych rozwinê³o dzia³alnoæ naukow¹. Sporo miejsca powiêca H. Ilgiewicz wydawnictwom Towarzystwa Przyjació³ Nauk, skrupulatnie omawiaj¹c publikacje ka¿dego z trzech wydzia³ów. Zaznacza przy tym, ¿e by³y to
pozycje cenione i trafia³y do bibliotek naukowych w Polsce i zagranic¹. Oddzielnie zosta³y omówione zbiory Biblioteki i Muzeum Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Korzystaj¹c ze Sprawozdañ ze stanu i dzia³alnoci Towarzystwa
Przyjació³ Nauk w Wilnie skrupulatnie odtworzy³a tytu³y prenumerowanych
czasopism oraz stan rêkopisów. Ostatni rozdzia³ stanowi swoisty epilog dziejów Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Wilnie, gdy¿ opowiada o sytuacji,
w jakiej znalaz³a siê instytucja i wspó³pracuj¹cy z ni¹ naukowcy w latach
19391945.
Zalet¹ pracy jest bogaty materia³ ród³owy, na którym bazowa³a autorka.
Podstawê stanowi¹ materia³y archiwalne znajduj¹ce siê w Pañstwowym Archiwum Historycznym Litwy, Pañstwowym Centralnym Archiwum Litwy
oraz w dzia³ach rêkopisów Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk i Biblioteki
Uniwersytetu Wileñskiego. Jak przyznaje autorka, najwiêcej zebranych materia³ów dotyczy samego Towarzystwo Przyjació³ Nauk. Podobnie rzecz siê
przedstawia w przypadku róde³ publikowanych. W publikacji wykorzystano
interesuj¹ce materia³y dotycz¹ce Towarzystwa Muzeum Nauki i Sztuki.
Znajduj¹ siê one g³ównie w Dziale Rêkopisów Biblioteki Litewskiej Akademii
Nauk w Wilnie, w zespole Lucjana Uziêb³o oraz Towarzystwa Mi³oników
Wilna (w Pañstwowym Centralnym Archiwum Litwy). Najs³abiej powiadczone ród³owo jest dzia³aj¹ce nielegalnie Towarzystwo Mi³oników Staro¿ytnictwa i Ludoznawstwa. Dlatego tu autorka bazowa³a przede wszystkim na
artyku³ach Romana Jurkowskiego, Leszka Zasztowta i Marii Magdaleny
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Blombergowej, dotycz¹cych dzia³alnoci równie¿ tego towarzystwa4. Szkoda,
¿e Henryka Ilgiewicz nie siêgnê³a do materia³ów znajduj¹cych siê w Dziale
Rêkopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Chodzi o korespondencjê
m.in. Lucjana Uziêb³o do Wandalina Szukiewicza, któr¹ autorka przytacza za
Romanem Jurkowskim. Materia³y te mog³yby stanowiæ dodatkowe uzupe³nienie tej wartociowej monografii. Na uwagê zas³uguje solidna bibliografia
pracy, a zw³aszcza znaczna liczba opracowañ w jêzyku litewskim. Autorka
wykorzysta³a tak¿e liczne artyku³y prasowe ukazuj¹ce siê w polskich i litewskich czasopismach w interesuj¹cym j¹ okresie. Na koñcu publikacji zamieszczone s¹ tabele. Zestawiono w nich cz³onków omawianych towarzystw oraz
wzrost zbiorów Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Wilnie w latach 19071939.
Pracê wzbogacaj¹ liczne fotografie, przedstawiaj¹ce portrety osób zaanga¿owanych w dzia³alnoæ spo³eczn¹, zabytki Wilna i zbiory z by³ego Muzeum
i Biblioteki Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Wilnie. Warto podkreliæ, ¿e
ksi¹¿ka zawiera dwa obcojêzyczne, obszerne streszczenia oraz indeks osób.
Ksi¹¿ka Henryki Ilgiewicz jest bardzo cennym studium z zakresu badañ
nad polskimi towarzystwami naukowymi, jak i rozwojem kulturalno-naukowym Wilna pocz¹tku XX w. Praca posiada przejrzysty uk³ad, pozwalaj¹cy na
szybkie odnajdywanie przez czytelnika potrzebnych informacji. Napisana jest
zwiêz³ym i czytelnym jêzykiem, który u³atwia przyswajanie zawartych w niej
treci. Du¿ym atutem jest oprawa graficzna oraz bardzo dobra redakcja.
Omawiana publikacja z pewnoci¹ trwale wejdzie do kanonu rozpraw powiêconych naukowej, kulturalnej i spo³ecznej dzia³alnoci Polaków wileñskich w koñcu XIX i pierwszej po³owie XX w.
Monika Krogulska-Krysiak
(Olsztyn)

Henryk Leniowski, Mój Grunwald, Pracownia Wydawnicza ElSet,
Olsztyn 2010, ss. 167.
O ugruntowanej tradycji grunwaldzkiej w wiadomoci Polaków wiadczy obchodzona w 2010 r. 600-letnia rocznica bitwy pod Grunwaldem.
W zwyciêstwie grunwaldzkim upatrywano si³ê orê¿a polskiego oraz wielkoci
czynu rycerskiego. W ten sposób przez wieki zbudowana zosta³a tradycja
4

Zob. R. Jurkowski, Z ¿ycia kulturalnego Wilna w latach 18991914, Zapiski Historyczne 1990, t. 55, z.1, s. 5988; L. Zasztowt, Wileñscy mi³onicy staro¿ytnoci w latach 1899
1914, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1990, t. 35, nr 23, s. 259283; M. M. Blombergowa, W sprawie towarzystw naukowych dzia³aj¹cych w Wilnie w XIX i pocz¹tku XX wieku,
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1990, t. 37, nr 1, s. 6987; ta¿, Dwie prace o ¿yciu
kulturalnym i naukowym Wilna w koñcu XIX wieku i na pocz¹tku XX wieku, Zapiski Historyczne 1994, t. 59, z. 1, s. 109123.
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grunwaldzka mieszcz¹ca w swoim pojêciu 15 lipca, jako wiêto narodowe
i historyczne. Szczególnie w czasach niewoli wiktoria grunwaldzka dla Polaków sta³a siê przyk³adem naladowania rycerskiego powiêcenia i walki.
Walki nie tylko zbrojnej, ale równie¿ o kulturê, jêzyk, historiê i gospodarkê
Polski. Przez wieki bitwa pod Grunwaldem sta³a siê równie¿ wa¿nym tworzywem polskiej to¿samoci narodowej. Grunwald, chocia¿ wielokrotnie zapomniany i zakazany, przetrwa³ w wiadomoci kolejnych pokoleñ Polaków.
Na gruncie owej tradycji wyros³a równie¿ dzia³alnoæ harcerska. Mo¿emy
zauwa¿yæ j¹ w historii harcerstwa na przyk³adzie dzia³alnoci Szarych Szeregów, Harcerskiej Organizacji Podziemnej oraz grunwaldzkiej dzia³alnoci
spo³ecznej. wiadczy chocia¿by o tym cytat: Tradycje grunwaldzkie rozpowszechniane przez wiele lat w ZHP w ró¿nych formach (rota Przyrzeczenia
Harcerskiego, odznaczenie Zwi¹zku Orderu Krzy¿a Grunwaldu, Zloty Grunwaldzkie, Znak Zawiszy, Odznaka Grunwaldzka, Zlot ZHP  oraz Wspólnota
Dru¿yn Grunwaldzkich, Akcje grunwaldzkie, organizacja uroczystoci ku czci
wiêta Grunwaldu)  rozszerzaj¹ mo¿liwoæ edukacji historycznej i obywatelskiej zuchów, harcerzy i instruktorów1.
Taki te¿ rozwój wiadomoci grunwaldzkiej nast¹pi³ wród harcerzy
Warmii i Mazur, dzisiaj zwi¹zanych z ZHP Chor¹gwi¹ Warmiñsko-Mazursk¹
im. Grunwaldu. Dlatego te¿ w dobie 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem
napotkamy tak¿e na relacje o tradycji grunwaldzkiej wród harcerzy Warmii
i Mazur. Mo¿emy przyj¹æ z radoci¹ fakt, ¿e relacje naocznego wiadka przemian grunwaldzkich znalaz³y swoje miejsce w postaci omawianej ksi¹¿ki.
wiadka, który swoj¹ pamiêci¹ obejmuje okres od drugiej wojny wiatowej, a¿
do dnia dzisiejszego. Jest zatem obserwatorem i uczestnikiem budowy idei
grunwaldzkiej przez kolejne zmiany ustrojowe i pokolenia.
Henryk Leniowski  autor, historyk, dziennikarz, harcerz-harcmistrz,
a zarazem dzia³acz na polu utrwalania tradycji grunwaldzkiej oraz obserwator przemian wiadomoci historii, idei i wartoci grunwaldzkich w Polsce,
a w szczególnoci na Warmii i Mazurach. Pocz¹tkowo pracowa³ w Centralnej
Szkole Instruktorów Zuchowych im. J. Korczaka w Cieplicach l¹skich oraz
by³ I zastêpc¹ szefa Sztabu Operacji 1001-Frombork. Pe³ni³ równie¿ funkcjê
Komendanta Warmiñsko-Mazurskiej Chor¹gwi ZHP im. Grunwaldu. Od 1976
r. zwi¹za³ siê z Gazet¹ Olsztyñski¹, a nastêpnie z dwutygodnikiem Kormoran. Pisa³ tak¿e do Zuchowych Wieci, Motywów i Harcerstwa. Jest
wspó³autorem nastêpuj¹cych prac: Sekret Krzy¿aków (z A. Nowakowskim), Tajemnice Grunwaldzkiego Pola (z R. Odojem), Tajemnica monstrancji (z R. Tchórzem) oraz Ze wspomnieñ i kronik pocztowców Warmii, Mazur i Bia³ostocczyzny
(z R. Kilanowiczem). Ponadto jego artyku³y odnajdziemy m.in. w Naszej Wsi,
Warmii i Mazurach oraz Dzienniku Pojezierze.
Omawiana praca jest przewodnikiem po tradycji grunwaldzkiej w historii Harcerstwa Polskiego, a w szczególnoci na Warmii i Mazurach. We wstê1 Za³o¿enia programowo-organizacyjne operacji programowej ZHP Grunwald 2010, Biuletyn Grunwaldzki , nr 5, Warszawa  Olsztyn 1988, s. 40.
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pie odnajdziemy informacje o jej wymiarze spo³ecznym. Jest to próba odpowiedzi na potrzeby rozwoju wiadomoci grunwaldzkiej wród dzieci i m³odzie¿y. Skierowana przede wszystkim na symbol narodowy, bêd¹cy drogowskazem w wychowaniu patriotycznym. Podtrzymywanie owego symbolu
w dzisiejszych czasach ma zapewniæ odwo³anie do relacji i zdarzeñ z wszystkich etapów ¿ycia i pracy zawodowej Leniowskiego.
Mój Grunwald sk³ada siê z trzech czêci. W pierwszej z nich odnajdziemy
siedem gawêd autora odnosz¹cych siê do tradycji grunwaldzkiej. Wród nich
wyró¿niamy te pt. Zawsze s³u¿y³ polskiej sprawie (s. 814); By³ nadziej¹
(s. 1521); I sta³ siê drugi Grunwald (s. 2225); Bylimy wród pierwszych
(s. 2635); Harcerska przygoda (s. 3641); Wierni tradycji (s. 4248) oraz
Dlaczego Grunwald? (s. 4958). Druga czêæ ksi¹¿ki zawiera artyku³y
grunwaldzkie autorstwa Henryka Leniowskiego: A¿ po wieczne czasy
(s. 5967); Pokrzepienie serc (s. 6871); W s³u¿bie króla W³adys³awa
(s. 7277); Tajemnica Zyndrama z Maszkowic (s. 7885); Ludzie z królewskiej wsi (s. 8691); Jeszcze jeden Grunwald (s. 9295); Ta góra nazywa
siê Grunwald (s. 96101); Akcja »Drzazgi« i »Argila« (s. 102108); Mieczów ci u nas dostatek (s. 109113); Niechaj Ciê uwieczniê (s. 114118);
To by³o dotkniêcie historii (s. 119123); Opowieæ o Jagie³³owych kamieniach (s. 124129); Nada³em im imiê »Pole Grunwaldzkie« (s. 130134);
Powrót króla Jagie³³y (s. 135141) oraz Budowa³a go ca³a Polska
(s. 142145). Trzecia czêæ za zatytu³owana jest Droga na Grunwald
(s. 146165).
Czêæ pierwsz¹ stanowi¹ wymienione powy¿ej gawêdy o tematyce grunwaldzkiej. Autor nawi¹zuje w nich do dnia bitwy pod Grunwaldem. Jednoczenie w swoich opowiadaniach przekazuje informacjê o kolejnych rocznicach grunwaldzkich, w tym o tej szczególnej, 500-letniej, przypadaj¹cej na
1910 r. Wspomina równie¿ o czasach, w których zapominano o tradycji grunwaldzkiej. Przypomina okres zaborów i okupacji, w trakcie których potajemnie rozwijano grunwaldzk¹ ideê. Opisuje owe fakty z pozycji historyka,
dziennikarza, s³uchacza i zwyk³ego cz³owieka, któremu w czasach dzieciñstwa ukradkiem opowiadano i czytano o wielkiej bitwie redniowiecza. Wspomina o wieczorach podczas których pierwszy raz styka³ siê z histori¹ grunwaldzk¹: Pamiêtam tamten wojenny czas: w d³ugie, jesienne wieczory moja
Mama szczelnie zas³ania³a okna, potem wyci¹ga³a ze schowka grub¹, w p³ótno oprawion¹ ksiêgê. Nosi³a tytu³: Krzy¿acy. A za oknami dudni³y kroki
niemieckich patroli. Czasami ciszê nocy dar³ z³owieszczy jazgot wystrza³ów.
Wtedy Tato, zas³uchany jak i ja, szybko podchodzi³ do okna. Sprawdza³, czy
szczelnie zas³oniête. Mama milk³a równie¿. Dzi wiem, jak bardzo siê ba³a.
Bo wtedy, nawet nie za czytanie tej ksi¹¿ki, lecz za samo jej posiadanie sz³o
siê pod mur, a w najlepszym przypadku  do obozu koncentracyjnego. Wtedy
w³anie, w ten ponury czas okupacji, po raz pierwszy us³ysza³em to s³owo:
Grunwald. Brzmia³o trochê obco, tajemniczo, ale zarazem pe³ne by³o dumy.
I pe³ne nadziei (s. 34).
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Na kartach ksi¹¿ki autor powraca do roku 1960 i lat póniejszych, kiedy
to wspólnie z dru¿ynami harcerskimi odkrywali na nowo zapomniane przez
spo³eczeñstwo Pole Grunwaldzkie i tradycjê grunwaldzk¹. Jednoczenie Leniowski przekazuje w swoich opowiadaniach informacjê o sprawie, jak¹
sta³o siê rozpowszechnianie has³a grunwaldzkiego w spo³eczeñstwie polskim,
a w szczególnoci na Warmii i Mazurach. Opisuje wielk¹ Harcersk¹ przygodê
(tytu³ jednej z gawêd zamieszczonej w ksi¹¿ce) z archeologi¹ i histori¹ grunwaldzk¹, podczas której na wiat³o dzienne wychodzi³a wietnoæ orê¿a
i chwa³a rycerzy spod Grunwaldu. Opowiada równie¿ o akcjach harcerskich,
w których uczestniczy³, jak Harcerze Grunwaldowi, o dzia³alnoci Klubu
Archeologicznego na polach Grunwaldu, o budowie pomników grunwaldzkich, o odznakach takich, jak Godni imienia Grunwaldu oraz o tym wszystkim
co dzisiaj doprowadzi³o do tak hucznego czczenia 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Oczami uczestnika tych wydarzeñ po 1945 r. rysuje mapê spo³ecznych
dzia³añ harcerskich i grunwaldzkich na rzecz dobrego imienia Grunwaldu,
dbania o jego tradycjê i rozpowszechniania wiedzy wród spo³eczeñstwa.
Druga czêæ pracy zawiera artyku³y autora, które przed laty ukaza³y siê
drukiem na ³amach Gazety Olsztyñskiej oraz Dziennika Pojezierze. Odnosz¹ siê one do tradycji grunwaldzkiej i myli grunwaldzkiej rozpowszechnianej na terenie ca³ej Polski. Opowiadaj¹ o historii Krzy¿aków i rycerzy rodem
spod Grunwaldu. Przyk³adem owych aspektów s¹ ró¿nego rodzaju budowle,
wystawy, instytucje oraz akcje spo³eczne. Autor przekazuje zatem m³odemu
pokoleniu w³asne spostrze¿enia na temat rodz¹cej siê na jego oczach tradycji
grunwaldzkiej w wyzwolonym kraju. Henryk Leniowski poprzez wiele artyku³ów napisanych w wyniku pracy dziennikarskiej przybli¿a dzisiejszemu
pokoleniu grunwaldzkiego ducha czasów. Przekazuje nam ¿yw¹ historiê, zaobserwowan¹ przez niego jako wiadka przemian tradycji, historii i myli
grunwaldzkiej w wiadomoci spo³eczeñstwa polskiego.
Ostatnia, trzecia czêæ ksi¹¿ki stanowi swoiste przes³anie do jej czytelników, a w szczególnoci harcerzy, którzy w dobie 600-lecia bitwy pod Grunwaldem chc¹ i powinni kontynuowaæ tradycjê symbolu grunwaldzkiego. Autor
poprzez przytoczenie fragmentów Kroniki Jana D³ugosza wyznacza drogê
rajdów harcerskich, któr¹ pokonywa³y wojska polskie i litewskie w XV w.
Dodatkow¹ formê stanowi¹ komentarze autora  historyka, jak sam siê nazywa. Henryk Leniowski próbuje zatem odtworzyæ na podstawie Jana D³ugosza
drogê na Grunwald, omawiaj¹c jej przebieg dzieñ po dniu.
Wspomnienia Henryka Leniowskiego o grunwaldzkiej idei wplecione
w zaproponowane przez niego gawêdy oraz artyku³y s¹ pisane z pozycji
obserwatora wydarzeñ. Stanowi¹ jedn¹ z nielicznych okazji na przyjrzenie
siê przemianom spo³ecznym i wiadomoci ludzkiej doby 600-lecia bitwy pod
Grunwaldem. Wspomnienia te w wiêkszoci kszta³towane by³y w krêgu s³u¿by harcerskiej. S³u¿by, która niegdy by³a dum¹ polskiego wychowania dzieci
i m³odzie¿y, a dzisiaj nieprzerwanie walczy o utrzymanie idea³ów braterstwa,
przyjani i patriotyzmu.
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A jednak Autor powraca do przesz³oci w sposób niezwykle mistyczny,
a w³asne dowiadczenia przeplata z wydarzeniami historycznymi. W taki
sposób buduje treæ gawêd. Czytelnik mo¿e nie zauwa¿yæ granicy miêdzy
tym, co jest rzeczywistym wydarzeniem prze¿ytym przez Autora, a tym co
jedynie stanowi historyczn¹ otoczkê. Wspomnienia harcerskiej dzia³alnoci
stanowi¹ swoiste wiadectwo cz³owieka kochaj¹cego Polskê i jej symbole narodowe. Cz³owieka kochaj¹cego harcerstwo i ideê patriotycznej drogi do wychowania m³odzie¿y i do odkrywania wiadomoci kulturowej Warmii i Mazur, a tak¿e innych regionów Polski. Relacje stanowi¹ czêsto emocjonalne
uniesienia, wynikaj¹ce z harcerskiej s³u¿by, która wraz z innymi utrzyma³a
grunwaldzk¹ tradycjê narodow¹.
Mimo licznych publikacji, nawi¹zuj¹cych do dziejów bitwy pod Grunwaldem, nieczêsto spotykamy siê z upowszechnianymi relacjami naocznych
wiadków budowy idei grunwaldzkiej. Powsta³o tak¿e niewiele opracowañ
ksi¹¿kowych, odnosz¹cych siê do tradycji grunwaldzkiej harcerstwa na Warmii i Mazurach oraz rozwoju idei grunwaldzkiej nie tylko na tym terenie, ale
równie¿ w ca³ej Polsce. S¹ to opracowania historyczne i publicystyczno-historyczne nieposiadaj¹ce formy pamiêtników i nie ujmuj¹ce spo³ecznej problematyki grunwaldzkiej z pozycji obserwatora i uczestnika. Zaliczymy do nich
m. in.: Album Pami¹tkowy Wspólnoty Dru¿yn Grunwaldzkich. Grunwaldzki
Szlak, pod red. Cz. Koz³owskiego, Olsztyn 2009; Grunwaldzkie konteksty, pod
red. R. Sochy, cz. 12, Olsztyn 20032004; Biuletyn Grunwaldzki, cz. 15,
Warszawa  Olsztyn; oraz zbiór artyku³ów znajduj¹cych siê w Zeszytach
Historycznych Chor¹gwi Warmiñsko- Mazurskiej, cz. 1-6.
Nale¿y zatem omawian¹ ksi¹¿kê, mimo jej nieco mistycznej formy,
uznaæ za ciekawe ród³o do badañ problematyki grunwaldzkiej, przemian
spo³ecznych i wiadomociowych Polaków, mieszkañców Warmii i Mazur,
a w szczególnoci harcerzy. Problematyki rozpatrywanej od czasów drugiej
wojny wiatowej do dnia 15 lipca 2010 r., tj. 600-lecia bitwy pod Grunwaldem. Mo¿na zatem z ca³¹ pewnoci¹ stwierdziæ, ¿e jest to ród³o do dziejów
historii najnowszej Polski oraz historii harcerstwa, historii spo³ecznej, a tak¿e historii Warmii i Mazur.
Niew¹tpliwie nale¿y postawiæ pytanie o krytykê omawianego ród³a
i jego weryfikacjê. Otó¿ w przypadku wspomnieñ i relacji Henryka Leniowskiego nale¿y wszelkie zdarzenia skonfrontowaæ z nadal ¿yj¹cymi wspó³uczestnikami wydarzeñ. Doskona³ym miejscem do badañ oral history wydaje
siê byæ Zlot Dru¿yn Grunwaldzkich, organizowany co roku na polach Grunwaldu. Gromadzi on wielu wiadków procesu odbudowywania idei, tradycji
i wiadomoci grunwaldzkiej.
Za to ma³o interesuj¹ca jest czêæ trzecia ksi¹¿ki, która  zdaniem pisz¹cej te s³owa  nie przynosi nowych informacji historycznych, a zaburza jedynie p³ynnoæ narracji. Odbiorcy bowiem mo¿e wydawaæ siê, ¿e przechodzi do
lektury zupe³nie innego tekstu, która na pewno nie posiada charakteru relacji. Usprawiedliwieniem takiej formy tekstu mo¿e byæ fakt próby prostego
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ukazania historycznej wêdrówki wojsk polsko-litewskich na pola Grunwaldu,
tym bardziej ¿e przekaz skierowany jest do dru¿ynowych i osób nie obeznanych w sposób szczegó³owy z Kronik¹ Jana D³ugosza i informacjami o pochodzie grunwaldzkim.
Reasumuj¹c nale¿y zaznaczyæ, ¿e wspomnienia Henryka Leniowskiego
zawarte w gawêdach i artyku³ach jego autorstwa stanowi¹ obowi¹zkow¹
lekturê dla badaczy dziejów historii spo³ecznej, historii harcerstwa, a przede
wszystkim historii i tradycji symbolu grunwaldzkiego. Tak¿e mi³onikom
historii regionalnej mog¹ przysporzyæ nie lada prze¿yæ. Mój Grunwald to
opowieæ o wielkiej idei, która przetrwa³a setki lat. Opowieæ znakomita,
mimo i¿ momentami  jak ju¿ wspomniano  nieco mistyczna. Uzupe³niaj¹ca lukê w ród³ach oral history czasów najnowszych. Tworz¹ca jednoczenie
podstawê do badañ nad rozwojem symbolu grunwaldzkiego.
Kinga Lisowska
(Olsztyn)
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UROCZYSTOÆ OTWARCIA ALEI OFIAR KATYÑSKICH
PODCZAS XVIII POWSZECHNEGO ZJAZDU
HISTORYKÓW POLSKICH W OLSZTYNIE
W 70. rocznicê agresji sowieckiej na Polskê 17 wrzenia 2009 r. Prezydent RP Lech Kaczyñski1, w towarzystwie JM Rektora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego Józefa Górniewicza i prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, dokona³ otwarcia Alei Ofiar Katyñskich biegn¹cej wzd³u¿ ci¹gu
pieszego na Górce Kortowskiej. Alejê tworzy 27 dêbów posadzonych ku czci
pomordowanych przez funkcjonariuszy NKWD absolwentów wy¿szych uczelni zwi¹zanych z Olsztynem, w tym tak¿e zasadzony osobicie przez Lecha
Kaczyñskiego pami¹tkowy d¹b prezydencki. Ka¿de z drzewek zaopatrzono
w tabliczkê z imieniem i nazwiskiem osoby, której jest powiêcone. Warto
wyjaniæ, ¿e utworzenie Alei Ofiar Katyñskich to inicjatywa Senatu UWM
nawi¹zuj¹ca do ogólnopolskiej akcji sadzenia Dêbów Pamiêci2. W uroczystoci wziêli równie¿ udzia³ zaproszeni gocie m.in. Katarzyna Hall  minister
edukacji narodowej, Jacek Jezierski  biskup pomocniczy diecezji warmiñskiej, Janusz Kurtyka3  prezes Instytutu Pamiêci Narodowej, a tak¿e delegaci na XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich (1619 IX 2009 r.) oraz
liczna grupa mieszkañców Olsztyna, wród których nie zabrak³o równie¿
cz³onków Stowarzyszenia Rodzina Katyñska.
1

Lech Aleksander Kaczyñski (1949-2010), dr hab. nauk prawnych, od 2005 r. prezydent
RP, zgin¹³ tragicznie 10 IV 2010 r. pod Smoleñskiem w katastrofie rz¹dowego samolotu
w drodze na uroczystoci 70. rocznicy Zbrodni Katyñskiej.
2 Wiadomoci Uniwersyteckie 2009, nr 10 (122), s. 8.
3 Janusz Marek Kurtyka (1960-2010), dr hab. nauk historycznych, od 2005 r. prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej, zgni¹³ tragicznie 10 IV 2010 r. pod Smoleñskiem w katastrofie
rz¹dowego samolotu w drodze na uroczystoci 70. rocznicy Zbrodni Katyñskiej.
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W dalszej czêci uroczystoci prezydent RP dokona³ ods³oniêcia obelisku
z pami¹tkow¹ tablic¹ powiêcon¹: Pamiêci ofiar katyñskich  absolwentów
wy¿szych uczelni zwi¹zanych z Olsztynem, którymi byli: Pawe³ Aleksandrowicz4, Roman Wincenty B³a¿ejewski5, Kazimierz Aleksander Karczewski6,
Feliks Szczêsny Karnicki7, Kazimierz Kobordo8, Józef Franciszek Komarski9,
Kazimierz Korybut-Daszkiewicz10, Karol Kosiñski11, Stefan Stanis³aw
Kwiatkowski12, Boles³aw Leman13, W³adys³aw Linsenman14, Gracjan Wac³aw £apczyñski15, Lucjan Ma³ecki16, Witold Niczyperowicz17, Andrzej Pelczar18, Stanis³aw Piszcz19, Antoni Rzeszotarski20, Tadeusz Smoleñski21, Wa4 Pawe³ Aleksandrowicz (19011940), s. Piotra, in¿. lenik, absolwent Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ppor. rez. WP, wiêziony w Kozielsku, zamordowany
w Katyniu.
5 Roman Wincenty B³a¿ejewski (19071940), s. Wincentego, lek. weterynarii, absolwent
Uniwersytetu Warszawskiego, ppor. rez., wiêziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.
6 Kazimierz Aleksander Karczewski (19021940), s. Adama, mgr chemii, absolwent
Uniwersytetu Jagielloñskiego, por rez. WP, wiêziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.
7 Feliks Szczêsny Karnicki (19061940), s. Karola, mgr rolnictwa, absolwent Szko³y
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, por. rez. WP, wiêziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.
8 Kazimierz Kobordo (18911940), s. Józefa, in¿. geodeta, por. rez. WP, wiêziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.
9 Józef Franciszek Komarski (19131940), s. Józefa, mgr prawa, ppor. rez. WP, wiêziony
w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.
10 Kazimierz Korybut-Daszkiewicz (19051940), s. Bonifacego, absolwent Szko³y Morskiej
w Tczewie, ppor. WP, wiêziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.
11 Karol Kosiñski (18871940), s. Dionizego, lek. medycyny, mjr rez. WP, wiêziony
w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.
12 Stefan Stanis³aw Kwiatkowski (18931940), s. Jana, mgr prawa, kpt. rez. WP, wiêziony
w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.
13 Boles³aw Leman (18921940), s. Jana, lek. medycyny, por. rez. WP, wiêziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.
14 W³adys³aw Linsenman (18841940), s. Antoniego, lek. weterynarii, absolwent Uniwersytetu w Dorpacie, mjr rez. WP, wiêziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.
15 Gracjan Wac³aw £apczyñski (18921940), s. Aleksandra, mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, rtm. WP, wiêziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.
16 Lucjan Ma³ecki (18961940), s. Jana, in¿., absolwent Wydz. In¿ynierii Wodnej Politechniki Warszawskiej, ppor. rez. WP, wiêziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.
17 Witold Niczyperowicz (19101940), s. Floriana, mgr prawa, por. rez. WP, wiêziony
w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.
18 Andrzej Pelczar (18991940), s. Jana, lek. medycyny, absolwent Uniwersytetu im Jana
Kazimierza we Lwowie, por. rez. WP, wiêziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.
19 Stanis³aw Piszcz (19111940), s. Tomasza, nauczyciel, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Krotoszynie, por. rez. WP, wiêziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.
20 Antoni Rzeszotarski (18961940), s. Tadeusza, absolwent Wydz. Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, por. rez. WP, wiêziony w Kozielsku, zamordowany
w Katyniu.
21 Tadeusz Smoleñski (18981940), s. Stefana, mgr prawa, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kpt. rez. WP, wiêziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.
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c³aw Szymkowski22, Ryszard Wilamowicz23, Kazimierz Henryk Wony24, Józef Zapanik25, Witold Zygmunt Zapanik26, Edward Marian ¯o³nierkiewicz27, Kazimierz ¯u³awski28, Stanis³aw Ludwik ¯urakowski29. W krótkim
przemówieniu Lech Kaczyñski nazwa³ zbrodniê katyñsk¹ ludobójstwem30.
Decyzja o wymordowaniu Polaków zapad³a 5 marca 1940 r., kiedy na
wniosek ludowego komisarza spraw wewnêtrznych £awrientija Berii cz³onkowie Biura Politycznego KC WKP(b) zadecydowali o rozstrzelaniu 14,7 tys.
jeñców wojennych i 11 tys. wiêniów uzasadniaj¹c to, i¿ s¹ oni zawziêtymi
wrogami w³adzy sowieckiej, pe³nymi nienawici do ustroju sowieckiego31.
22 Wac³aw Szymkowski (19131940), s. Antoniego, nauczyciel, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Bia³ymstoku, ppor. rez. WP, wiêziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.
23 Ryszard Wilamowicz (19011940), s. Jana, in¿., ppor. rez. WP, wiêziony w Kozielsku,
zamordowany w Katyniu.
24 Kazimierz Henryk Wony (18951940), s. Jana, dr medycyny, absolwent Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, por. rez. WP, wiêziony w Kozielsku, zamordowany
w Katyniu.
25 Józef Zapanik (19091940), s. Bronis³awa, in¿. rolnictwa, absolwent Szko³y G³ównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ppor. rez. WP, wiêziony w Starobielsku, zamordowany
w Charkowie.
26 Witold Zygmunt Zapanik (18901940), s. Kazimierza, absolwent Instytutu Technologicznego w Petersburgu, mjr WP, wiêziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie.
27 Edward Marian ¯o³nierkiewicz (19081940), s. Micha³a, ekonomista, absolwent Wy¿szej
Szko³y Handlowej w Warszawie, ppor. rez. WP, wiêziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.
28 Kazimierz ¯u³awski (19011940), s. Ludwika, in¿. rolnik, ppor. rez. WP, wiêziony
w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.
29 Stanis³aw Ludwik ¯urakowski (18861940), s. Edmunda, ukoñczy³ studia prawnicze
w Kijowie, ppor. rez. WP, wiêziony w Kozielsku, zamordowany w Katyniu.
30 Zob. Gdy ganie pamiêæ ludzka, dalej mówi¹ kamienie... Lech Kaczyñski Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie. Publikacja wydana pod red. J. Górniewicza, Olsztyn 2010, s. 1314.
31 Na temat zbrodni katyñskiej istnieje ju¿ bogata literatura, m. in. zob.: Katyñ. Dokumenty zbrodni, t. 1: Jeñcy niewypowiedzianej wojny sierpieñ 1939-marzec 1940, oprac. zbior.,
Warszawa 1995; Katyñ. Dokumenty zbrodni, t. 2: Zag³ada, oprac. zbior., Warszawa 1998; Katyñ.
Dokumenty zbrodni, t. 3: Losy ocala³ych. Lipiec 1940-marzec 1943; oprac. zbior. Warszawa 2001;
Katyñ. Dokumenty zbrodni, t. 4: Echa Katynia, oprac. zbior., Warszawa 2006; Katyñ, lista ofiar
i zaginionych jeñców. Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, oprac. A.L. Szczeniak, Warszawa 1989;
Rozstrzelani w Katyniu: alfabetyczny spis 4410 jeñców polskich z Kozielska rozstrzelanych
w kwietniu-maju 1940 r., wed³ug róde³ sowieckich, polskich i niemieckich, red. M. SkrzyñskaP³awiñska, Warszawa 1995; Lista katyñska. Jeñcy obozów: Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk,
oprac. A. Moszyñski, Warszawa 1989; Zbrodnia katyñska w wietle dokumentów, Londyn 1989;
Pamiêtniki znalezione w Katyniu, oprac. J.A. Stepek, Pary¿-Warszawa 1990; Katyñ. Dokumenty
ludobójstwa. Dokumenty i materia³y archiwalne przekazane Polsce 14 padziernika 1992 roku,
Warszawa 1992; Katyñ. Ksiêga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, oprac. J. Kiñski
i in., Warszawa 2000; Katyñ w wietle badañ terenowych 1994-1995. Praca zbiorowa pod red.
M. G³oska, Toruñ 2003; Charków. Ksiêga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, oprac.
J. Ciesielski i in., Warszawa 2003; J. Mackiewicz, The Katyn Wood Murders, London 1951;
idem, Katyñ. Zbrodnia bez s¹du i kary, Wyd. ANTYK 1997; Z. Peszkowski, Wspomnienia jeñca
z Kozielska, Warszawa 1989; J. £ojek, Dzieje sprawy Katynia, Bia³ystok 1989; J.K. Zawodny,
Katyñ, Lublin-Pary¿ 1989; A.L. Szczeniak, Katyñ: t³o historyczne, fakty, dokumenty, Warszawa
1989; idem, Zbrodnia katyñska, Radom 2006; S. Swianiewicz, W cieniu Katynia, Warszawa 1990;
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Z kolei niezale¿nie od decyzji zg³adzenia jeñców wojennych £awrientij Beria
22 marca 1940 r. wyda³ rozkaz nr 000350 o roz³adowaniu wiêzieñ NKWD
USRS i BSRS. Wiêniowie, których by³o nie mniej ni¿ 7305 ju¿ wkrótce
zostali zamordowani, jednak miejsce ich pogrzebania nadal pozostaje nieznane.
Zorganizowana eksterminacja jeñców polskich zaczê³a siê 3 kwietnia
1940 r. i trwa³a szeæ tygodni. Pod os³on¹ nocy w piwnicach siedziby Zarz¹du
NKWD w Kalininie (Twerze) strza³em w ty³ g³owy zamordowano 6311 jeñców
z obozu specjalnego w Ostaszkowie przeznaczonego dla policjantów, ¿andarmów i funkcjonariuszy s³u¿b pañstwowych. W Charkowie w miejscowym
wiêzieniu wewnêtrznym w ten sam sposób zamordowano 3820 jeñców z obozu specjalnego w Starobielsku, natomiast w Katyniu i Smoleñsku  4421
jeñców z obozu specjalnego w Kozielsku, gdzie przetrzymywano oficerów32.
Unicestwiono znacz¹c¹ czêæ przedwojennej polskiej elity intelektualnej, poniewa¿ oprócz zawodowych oficerów WP wymordowano równie¿ oficerów rezerwy, którzy w cywilu byli in¿ynierami, lekarzami, adwokatami, nauczycielami itp.33 Spowodowa³o to niepowetowan¹ stratê dla Polski zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakoñczeniu.
K. Skar¿yñski, Katyñ, Pary¿ 1990; S.M. Jankowski, E. Miszczak, Powrót do Katynia, Rzeszów
1990; J. Tucholski, Mord w Katyniu. Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Lista ofiar, Warszawa
1991; V. Abarinov, Katynskij labirint, Moskva 1991; idem, The murderers of Katyn, New York
1993; J. Trznadel, Powrót rozstrzelanej Armii. Katyñ  fakty, rewizje, pogl¹dy; Wyd. ANTYK
1994; P. ¯aroñ, Obozy jeñców wojennych w ZSRR w latach 19391943, Warszawa-Londyn 1994;
idem, Agresja Zwi¹zku Radzieckiego na Polskê 17 wrzenia 1939 r. Los jeñców polskich, Toruñ
1999; Rozstrzelani w Katyniu, Orodek KARTA, Warszawa 1995; II pó³wiecze zbrodni: Katyñ,
Twer, Charków, pod red. M. Tarczyñskiego, Warszawa 1995; J. Je¿borowska, A. Jab³okow,
J. Zoria, Katyñ. Zbrodnia chroniona tajemnic¹ pañstwow¹, Warszawa 1998; N. Lebedeva, Katyñ. Zbrodnia przeciwko ludzkoci, Warszawa 1998; S. Mikke, pij, mê¿ny w Katyniu, Charkowie i Miednoje, Warszawa 1998; T. Mikulski, Biogramy jeñców: Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, Wroc³aw 1999; H. de Montfort, Masakra w Katyniu, Warszawa 1999; G. Kaiser, Katyn: das
Staatsverbrechen, das Staatsgeheimnis, Berlin 2002; A. Siomkaj³o, Katyñ w pomnikach wiata,
Warszawa 2002; A. Kola, Archeologiczna zbrodnia, Toruñ 2005; W. Wo³k-Jezierska, Kulisy
zbrodni katyñskiej, Wroc³aw 2005; Materia³y miêdzynarodowej konferencji pt. Prawda, pamiêæ,
to¿samoæ Katynia i golgoty Wschodu, Warszawa, 28 IX 2006 r., w: Golgota Wschodu. KatyñSybir-Kresy, t. 5/2006; P. Allen, Katyñ. Stalinowska masakra i tryumf prawdy, Warszawa 2006;
W. Abarinow, Oprawcy z Katynia, Kraków 2007; W.R. Wawrzonek, Zbrodnia katyñska i jej
bia³e plamy, £ód 2008; T. Wolsza, Katyñ to ju¿ na zawsze katy i katowani. W polskim
Londynie o sowieckiej zbrodni w Katyniu (19401956), Warszawa 2008; W. Materski, Katyñ...nasz ból powszedni, Warszawa 2008; F. Kadell, K³amstwo katyñskie. Historia pewnej manipulacji. Fakty, dokumenty, wiadkowie, Wroc³aw 2008; Katyñ. Zbrodnia nieukarana, red. nauk.
K. Komorowski, Warszawa 2009; J. Wilamowski, K³amstwo stulecia. W cieniu Katynia, Wyd.
Cinderella 2009; Rosja a Katyñ, red. A. Dzienkiewicz, Warszawa 2010; A.K. Kunert, Katyñ.
Ocalona pamiêæ, Warszawa 2010; Zbrodnia katyñska. W krêgu prawdy i k³amstwa, red.
S. Kalbarczyk, Warszawa 2010; J.R. Krzy¿anowski, Katyñ w literaturze. Miêdzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy, Lublin 2010; Zeszyty Katyñskie, 19902010, nr 125.
32 S. Ciesielski, W. Materski, A. Paczkowski, Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli
polskich, Warszawa 2002, s. 33; W. Materski, Jeñcy wojenni i internowani w latach 19391941,
w: Polska19391945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, pod red.
W. Materskiego i T. Szaroty, Warszawa 2009, s. 220221.
33 Szerzej: Zag³ada polskich elit. Akcja AB-Katyñ, Warszawa 2009.
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W³adze sowieckie od pocz¹tku stara³y siê ukryæ kulisy pope³nionej zbrodni. Kiedy w kwietniu 1943 r. Niemcy og³osili komunikat informuj¹cy o odkryciu masowych grobów w Katyniu strona sowiecka w³anie ich obarczy³a odpowiedzialnoci¹ za ten mord. Wobec istniej¹cych kontrowersji rz¹d gen.
W³adys³awa Sikorskiego zwróci³ siê do Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a z prob¹ o przeprowadzenie niezale¿nego ledztwa. Podobny wniosek z³o¿y³a tak¿e strona niemiecka. Dla Stalina by³ to doskona³y pretekst do zawieszenia, a w praktyce do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polsk¹.
Polaków oskar¿ono o rzekome wspó³dzia³anie z Niemcami. Podczas procesu
norymberskiego sowieccy prokuratorzy  bez powodzenia  usi³owali obci¹¿yæ
nazistowskich zbrodniarzy odpowiedzialnoci¹ za Katyñ, kwalifikuj¹c j¹
wówczas jako zbrodniê ludobójstwa. Tak rodzi³o siê sowieckie k³amstwo
katyñskie, które jednoczenie sta³o siê k³amstwem za³o¿ycielskim PRL.
Przez nastêpne pó³ wieku w³adze komunistyczne wiadomie fa³szowa³y
i zataja³y prawdê o Katyniu!
Dopiero w 1992 r. w³adze Rosji ujawni³y uchwa³ê Biura Politycznego
KC WKP(b) z III 1940 r., choæ jednoczenie warto dodaæ, i¿ dotychczas zarówno ¿aden z organizatorów, jak i bezporednich wykonawców nie zosta³ ukarany za mord na Polakach! Do dnia dzisiejszego istnieje wiele kontrowersji
wokó³ mordu katyñskiego. Chodzi m.in. o wyjanienie wszystkich okolicznoci zbrodni, ujawnienie dokumentów ledztwa katyñskiego umorzonego
w 2004 r. przez Naczeln¹ Prokuraturê Wojskow¹ Federacji Rosyjskiej, wskazanie miejsca kani wszystkich pomordowanych oraz pe³n¹ rehabilitacjê
ofiar ludobójczego re¿imu sowieckiego34.

Irena Makarczyk

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA:
DZIEJE WYZNANIOWE OBU CZÊCI PRUS W EPOCE
NOWO¯YTNEJ. REGION EUROPY WSCHODNIEJ JAKO
OBSZAR KOMUNIKACJI MIÊDZYWYZNANIOWEJ.
ELBL¥G 2023 WRZENIA 2009 ROKU
Dzieje wyznaniowe obu czêci Prus w epoce nowo¿ytnej. Region Europy
Wschodniej jako obszar komunikacji miêdzywyznaniowej. [Religionsgeschichte des Preussenlandes in der Frühen Neuzeit. Eine ostmitteleuropäische Re34 Monitor Polski 2010, nr 21, poz. 198. Uchwa³a Sejmu RP z 9 IV 2010 r. upamiêtniaj¹ca 70. rocznicê Zbrodni Katyñskiej.

458

Kronika naukowa

gion als Drehscheibe religiöser]. Pod takim tytu³em odby³a siê w Elbl¹gu
trzydniowa miêdzynarodowa konferencja, z udzia³em historyków z Polski,
Niemiec i Litwy, reprezentuj¹cych orodki akademickie oraz towarzystwa
historyczne. Wspó³organizatorami konferencji byli Giessener Zentrum Õstliches Europa, Abteilung Osteuropäische Geschichte/Justus-Liebieg-Universität Giessen, Historischer Verein für Ermland e. V., Münster/Marburg, Archiwum Diecezji Elbl¹skiej, Elbl¹ska Fundacja Akademicka, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elbl¹gu, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzia³
w Elbl¹gu oraz Wydzia³ Historyczny Uniwersytetu Gdañskiego. Honorowy
patronat obj¹³ Prezydent Miasta Elbl¹ga Henryk S³onina.
Obrady rozpoczê³y siê w niedzielne popo³udnie w budynku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elbl¹gu. Goci powita³ wiceprezydent miasta
Artur Zieliñski. Zwróci³ uwagê na dwie zasadnicze strony wspó³czesnego
Elbl¹ga, mianowicie na cenne zabytki oraz na dynamiczny rozwój dzisiejszego miasta. Organizatorom podziêkowa³ za wybór miejsca konferencji, wyra¿aj¹c jednoczenie przekonanie, ¿e pozostawi ona trwa³y lad w historii miasta Elbl¹ga.
Dla tematu konferencji dat¹ wyjciow¹ i zarazem prze³omow¹ jest rok
1525, kiedy z czêci dawnego pañstwa zakonnego w Prusach powsta³o pierwsze w Europie pañstwo wyznania luterañskiego. Fakt mia³ wiele nastêpstw
o charakterze politycznym, spo³ecznym i wyznaniowym. Wokó³ tych zagadnieñ koncentrowa³y siê poszczególne wyst¹pienia. W sumie by³o ich osiemnacie. Krótkiego wprowadzenia do tematyki konferencji dokona³ prof. Edmund
Kizik z Uniwersytetu Gdañskiego. On te¿ przewodniczy³ obradom pierwszego popo³udnia. Natomiast szerszym wprowadzeniem w historiê wyznaniow¹
obu czêci Prus by³o wyst¹pienie prof. dr Hansa-Jürgena Bömelburga (Giessener Zentrum Õstliches Europa/Justus-Liebig-Universität Giessen) w referacie pt.: Panorama wyznaniowa Prus i jej europejskie znaczenie w okresie
wczesnonowo¿ytnym: struktura wyznañ, kontakty wieckie, konflikty i wp³ywy
(15231730). Profesor zwróci³ uwagê na znaczne zainteresowanie problematyk¹ wyznaniow¹. Obserwuje siê to zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak
i w Europie, wi¹¿¹c przede wszystkim z faktem wspó³czesnej koegzystencji
dawnych wyznañ z nap³ywem wyznawców islamu. Podkreli³ te¿, ¿e w czasach PRL-u, kiedy w Polsce nie by³o wydzia³ów teologicznych, badanie dziejów wyznaniowych by³o ograniczone. Odnonie historii Prus referent zwróci³
uwagê na dwa aspekty, mianowicie na pewn¹ odrêbnoæ historii Prus
w porównaniu z Czechami czy Wêgrami, chodzi o sekularyzacjê wschodniej
czêci Prus po 1525 r. Wed³ug profesora brak jest opracowañ organizacji
kocielnej, np. Elbl¹ga czy Torunia. Prusy by³y nie tylko dwuwyznaniowe,
bowiem tu byli równie¿ wyznawcy kalwinizmu, bracia czescy, menonici na
¯u³awach. Konkurencja dwu czo³owych wyznañ stanowi³a pewn¹ niszê dla
innych wyznañ. Nie prowadzi siê badañ, jak wykaza³ profesor, historii wielu
kocio³ów symultanicznych w Prusach. Wielowyznaniowoæ mia³a miêdzynarodowe znaczenie, zw³aszcza ¿e w XVI i XVII w. oko³o 2/3 produkcji druków
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protestanckich wydano w Prusach. Mia³o to wp³yw na rozwój teologii kontrowersyjnej. Obie czêci Prus by³y regionem, gdzie koegzystowa³o wiele ludów,
kultur i religii. By³ to, jak podkreli³ mówca, pewien fenomen tamtych czasów. Dr S³awomir Kocielak z Uniwersytetu Gdañskiego w referacie Warmia
w Gdañsku. Powi¹zania Kocio³a katolickiego w Gdañsku z warmiñskim zapleczem wyznaniowym w XVIXVIII w. wskaza³ na liczne przyk³ady zwi¹zków na kilku p³aszczyznach. Omówi³ relacje biskupów warmiñskich z Gdañskiem oraz ich zaanga¿owanie w sprawy obrony katolicyzmu w tym miecie.
Prelegent poda³ przyk³ady konkretnych interwencji biskupów Maurycego
Ferbera, Jana Dantyszka, Tiedemanna Giesego. Wskaza³ na ogromn¹ rolê
Stanis³awa Hozjusza, za spraw¹ którego w Gdañsku pojawili siê jezuici,
utrzymywa³ kontakt z brygidkami w Gdañsku, pomóg³ te¿ odzyskaæ klasztor
Dominikanów, wp³ywa³ na poczynania dygnitarzy Prus Królewskich. Kolejni
biskupi warmiñscy nie anga¿owali siê ju¿ tak energicznie w sprawy Gdañska. Na d³u¿ej w Gdañsku na prze³omie 1749/50 zatrzyma³ siê tylko biskup
Stanis³aw Grabowski, ale dzia³a³ tu w ramach komisji królewskiej do rozs¹dzenia sprawy cechów z rad¹ miejsk¹. Biskup S. Grabowski zamawia³
u z³otników gdañskich wiele przedmiotów liturgicznych. Poznalimy te¿
zwi¹zki kanoników kapitu³y warmiñskiej z Gdañskiem. Czêsto w historii
XVI i XVII w. bywa³o, ¿e kanonicy warmiñscy zostawali oficja³ami gdañskimi
i pomorskimi. Równie¿ zwi¹zki gospodarcze kanoników by³y o¿ywione. Kolejna p³aszczyzna powi¹zañ, to Warmiacy w konwentach gdañskich. W mêskim
konwencie brygidianów po 1641 r. a¿ 42 procent zakonników pochodzi³o
z Warmii, natomiast u brygidek gdañskich po 1600 r. ten udzia³ wynosi³ 20
procent. Nie ma szczegó³owych badañ dotycz¹cych osadnictwa ludnoci warmiñskiej w Gdañsku, ale kontakty Warmii z Gdañskiem by³y bardzo prê¿ne.
Po dwóch wyst¹pieniach i krótkiej dyskusji uczestnicy mieli okazjê obejrzeæ w muzeum wystawy: Rezydencje pruskie i l¹skie w litografii; Historia
Gocka; W ¿u³awskim domu oraz Truso  nadmorskie emporium.
Kolejnego dnia obrady mia³y miejsce w Sali Staromiejskiej ratusza
w Elbl¹gu. Wyg³oszonych zosta³o dziesiêæ referatów, po ka¿dym mia³a miejsce krótsza lub d³u¿sza dyskusja. W przerwach miêdzy blokami referatów
uczestnicy zwiedzili Archiwum Diecezji Elbl¹skiej i Bibliotekê Miejsk¹. Sesji
porannej przewodniczy³ prof. H. Bömelburg. Jako pierwszy tego dnia wyst¹pi³ prof. Kazimierz Puchowski z Uniwersytetu Gdañskiego z referatem: Edukacja elit w Prusach Królewskich. Do elit profesor zaliczy³ stan szlachecki
i czêciowo mieszczañstwo Prus Królewskich. Ta grupa spo³eczna edukacjê
zdobywa³a w protestanckich gimnazjach luterañskich, kolegiach jezuickich
i innych szko³ach katolickich. Zaakcentowa³ wysoki poziom szkó³ protestanckich, które swymi rozwi¹zaniami organizacyjnymi i ró¿norodnoci¹ tematyki lekcyjnej znacznie wyprzedzi³y kolegia jezuickie i pozosta³e szko³y katolickie w Prusach Królewskich i w ca³ej Rzeczpospolitej. Profesor zwróci³ uwagê
na bardzo wa¿ny fakt, otó¿ szlachta polska nie zabiega³a ani dba³a o stopnie
naukowe, wiedz¹c doskonale, ¿e ju¿ samo pochodzenie zapewnia³o jej godne
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miejsce w ¿yciu politycznym i spo³ecznym. Trzy bardzo wa¿ne wyst¹pienia
dotyczy³y problemu historiografii, a cilej jej stanu i potrzeb badawczych
nad dziejami wyznaniowymi obu czêci Prus. Profesor Janusz Ma³³ek z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu wyg³osi³ referat pt.: Stosunki wyznaniowe w Prusach  potrzeby badawcze  stanowisko historiografii polskiej;
dr Hans-Jürgen Karp z Historischer Verein für Ermland e.V., Münster/Marburg referat pt.: Stosunki wyznaniowe w Prusach  potrzeby badawcze
 stanowisko historiografii niemieckiej oraz dr Liudas Jovaia z Vilniaus
Universitetas referat pt.: Historia wyznañ w Prusach z punktu widzenia historiografii litewskiej. Te trzy uzupe³niaj¹ce siê wyst¹pienia da³y przegl¹d
tego, co zdo³ano do tej pory opracowaæ oraz co nale¿y jeszcze zrobiæ. Profesor
J. Ma³³ek omówi³ stan i potrzeby badawcze odnosz¹c siê do piêciu problemów,
mianowicie organizacji nowego kocio³a, prezbiterologii, wiernych, wzajemnego oddzia³ywania reformacji Prus i Polski oraz problemu pimiennictwa
czyli druków i traktatów. Wskaza³ te¿ na potrzebê nowej syntezy historii
wyznaniowej Prus. Dr Karp odniós³ siê do problemu ujmowania historii religijnej Prus, a podkrelaj¹c, ¿e nie da³o siê wypracowaæ jednego modelowego
podejcia, wskaza³ na potrzebê badañ interdyscyplinarnych. Zaprezentowa³
ponadto projekty badawcze z tego zakresu realizowane w kilku orodkach
naukowych na terenie Niemiec. Z kolei dr Liudas Jovaia omówi³ dorobek
historiografii litewskiej ostatnich kilkunastu lat, bardziej szczegó³owo prezentuj¹c wa¿niejsze opracowania i ród³a. Podkreli³, ¿e badania historii
wyznaniowej czy Kocio³a s¹ na Litwie mo¿liwe dopiero od niedawna, ale
zainteresowanie historyków jest du¿e i dorobek sukcesywnie siê powiêksza.
Ka¿dy z uczestników konferencji otrzyma³ wykaz bibliograficzny najwa¿niejszych prac historyków litewskich. Pozosta³e referaty tego dnia dotyczy³y
kwestii szczegó³owych. Sesji popo³udniowej przewodniczy³ prof. E. Kizik.
Prof. dr Stefan Samerski z Ludwig-Maximilians Universität München wyg³osil referat pt.: Gdañski klasztor brygidek w czasach wczesnonowo¿ytnych jako
przestrzeñ komunikacji wyznaniowej miêdzy Szwecj¹, Polsk¹ i Prusami. Profesor przedstawi³ bardzo interesuj¹c¹ historiê zwi¹zków gdañskiego klasztoru brygidek ze szwedzkim klasztorem sióstr, od okresu wczesnej reformacji
a¿ do pierwszej po³owy XVII w. Moglimy us³yszeæ te¿ o losach kilku szwedzkich sióstr wypêdzonych w 1590 r. ze Szwecji, które zamieszka³y w klasztorze gdañskim, o dziele reformy ¿ycia klasztornego siostry Katarzyny Engelsdorf pochodz¹cej z Braniewa i o pewnym buncie przeciw tej reformie sióstr
szwedzkich. Kolejny prelegent, to Samuel Feinauer z Universität Stuttgart,
który w referacie: Tylko dwa sposoby interpretacji? Tumult toruñski w 1724 r.
 wizerunek zakonu jezuitów w historiografii, nie tylko przypomnia³ tragiczne
wydarzenia, ale odniós³ siê do stanowiska historiografii XIX i XX w. Prelegent pokrótce przypomnia³ przebieg wydarzeñ, dwie ró¿ne oceny wydarzeñ
i dwa ówczesne oficjalne dokumenty w tej sprawie: akt oskar¿enia i dokument rady miejskiej. Odniós³ siê do dwu przeciwstawnych g³osów: Jacobiego
i Kujota w XIX w. oraz do nowego podejcia do tematu w XX w., m.in.
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Stanis³awa Salmonowicza. Dr El¿bieta Paprocka z Polskiego Towarzystwa
Historycznego Oddzia³ w Elbl¹gu w referacie pt. Dyskryminacja spo³eczna
czy wyznaniowa? Katolicy elbl¹scy w XVIII w. przypomnia³a losy mniejszoci
katolickiej w protestanckim Elbl¹gu. Nie by³o ani jednej dzielnicy, gdzie
ludnoæ katolicka by³aby grup¹ dominuj¹c¹. Pozycja spo³eczna by³a niska,
nieliczne by³y przypadki otrzymania obywatelstwa miejskiego, nie by³o równie¿ przedstawicieli wyznania katolickiego w radzie miejskiej, katolicy mieli
trudnoci w dostêpie do szpitali i przytu³ków, panowa³a dyskryminacja
w przyjêciu do cechów. Prelegentka nie odpowiedzia³a na zadane w tytule
referatu pytanie, pozostawiaj¹c je do dyskusji. Problem sporów w ³onie m³odego Kocio³a protestanckiego przybli¿y³ dr Henning P. Jürgens z Instytut für
Europäische Geschichte Mainz, w referacie Uczestnictwo Prus w sporach po
interim augsburskim. Przypomnia³ postaæ Andrzeja Osiandra, który swoj¹
nauk¹ o usprawiedliwieniu tak skonfliktowa³ strony, ¿e spory od jego imienia
nazwane osiandrycznymi toczy³y siê jeszcze przez kilkanacie lat po jego
mierci. Naukê A. Osiandra potêpili m.in. Filip Melanchton i Maciej Flacius,
natomiast ca³kowite poparcie znalaz³ u ksiêcia Albrechta, co mia³o konsekwencje nie tylko religijne, ale i polityczne. Dr Henning przywo³a³ te¿ osobê
polemisty Benedykta Morgensterna, zwolennika skrajnego od³amu luteranizmu wyznawanego przez Macieja Flaciusa. Przekonania religijne B. Morgensterna i ostre wyst¹pienia przeciwko innym od³amom religijnym, zw³aszcza
kalwinom i braciom czeskim by³y powodem konfliktów, i co za tym idzie,
zmian miejsca pobytu. Morgenstern pracowa³ w Gdañsku, nastêpnie w Toruniu. Spór o Wieczerzê Pañsk¹, a cilej jak traktowaæ resztki wina i chleba
pozostaj¹ce po komunii, doprowadzi³ do nowych sporów i podzia³ów i da³
pocz¹tek od³amowi tzw. filipistów. W konkluzji referent podkreli³, i¿ w spory
teologiczne kocio³a luterañskiego w³¹czy³y siê obie czêci Prus. Odpowied,
dlaczego dochodzi³o do takich swarów jest prosta  Biblia w rêkach ludzi
i subiektywna interpretacja tekstów biblijnych. Na pocz¹tku XVII w. w Prusach Ksi¹¿êcych swoje istnienie zaznaczy³ inny od³am protestantyzmu, mianowicie kalwinizm. Sta³o siê to za spraw¹ elektora Jana Zygmunta, który
w 1612 r. przeszed³ na kalwinizm. Ten problem podj¹³ dr Ulrich Schoenborn
z Philips-Universität Marburg, w referacie: Kalwinizm w Prusach Ksi¹¿êcych
 uwagi dotycz¹ce wspó³zale¿noci i transformacji w ujêciu religijno-historycznym. Prelegent przedstawi³ teologiê Jana Kalwina i pojêcie Kocio³a w jego
rozumieniu. Nastêpnie ukaza³ skutki konwersji elektora Jana Zygmunta.
Kolejni elektorzy byli równie¿ kalwinami, ale kalwinizm w Ksiêstwie Pruskim nie mia³ wiêkszego znaczenia, a nawet by³ uwa¿any za sektê. Prelegent
przedstawi³ równie¿ politykê wobec tej religii elektorów Jerzego Wilhelma
i Fryderyka Wilhelma. Ostatni referat tego dnia wyg³osi³ dr hab. Rainer
Bendel z Universität Tübingen pt. Historia stosunków wyznaniowych i historia Kocio³a w dialogu. Prelegent skupi³ siê bardziej na stronie metodologicznej historii Kocio³a. Mówi³ o mo¿liwociach historiograficznych, zaproponowa³ inne spojrzenia na historiê Kocio³a, zwróci³ uwagê na wyniki kooperacji
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w badaniach historii sacrum i profanum. Uzna³, ¿e w opracowaniu historii
Kocio³a powinno siê sk³aniaæ w stronê historii duszpasterstwa. Drugi dzieñ
obrad zakoñczy³a dyskusja.
Wtorek 22 wrzenia by³ trzecim i ostatnim dniem konferencji. Wys³uchalimy szeciu wyst¹pieñ. Sesji porannej przewodniczy³ prof. K. Puchowski.
Jako pierwszy wyst¹pi³ Kolja Lichy z Giessener Zentrum Õstliches Europa,
Justus-Liebig Universität Giessen, który przedstawi³ dotychczasowe wyniki
swoich badañ prowadzonych w ramach wiêkszego projektu. Prelegent odniós³
siê do pism ulotnych drukowanych w czasie drugiej wojny szwedzkiej, jak
równie¿ do sprawy psalmów Lobvassera i sytuacji konfesyjnej Elbl¹ga w tym
okresie. Dr Irena Makarczyk z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie wyg³osi³a referat pt. Obrona przywilejów Kocio³a warmiñskiego
w Rzeczpospolitej. W 1454 r. diecezja warmiñska wraz z czêci¹ ziem pruskich zosta³a w³¹czona do Rzeczpospolitej. Wówczas ujawni³y siê odrêbnoci
wynikaj¹ce z charakteru ustrojowego. Warmia zawsze katolicka, chcia³a
w strukturach polskiego Kocio³a katolickiego zachowaæ odrêbnoæ, byæ na
pewnych p³aszczyznach niezale¿n¹. Przede wszystkim broni³a prawa obywatelstwa dzielnicy i to¿samoci dzielnicowej przy obsadzie kanonii w kapitule
warmiñskiej i przy nominacji biskupów warmiñskich. Broni³a równie¿ prawa
do wyboru biskupa. Kolejny przywilej, to egzempcja i status bezporedniej
podleg³oci Stolicy Apostolskiej. Rz¹dcom Warmii, kapitule i biskupowi uda³o
siê równie¿ zachowaæ prawo s¹dzenia w sprawach wieckich, bez mo¿liwoci
odwo³ania siê od wyroków do wy¿szych instancji, króla czy papie¿a. Prof.
Edmund Kizik z Uniwersytetu Gdañskiego wyg³osi³ referat pt. Bud¿ety kocio³ów wiejskich z terytorium Gdañska XVIXVIII w. Na wstêpie profesor
przedstawi³ bazê ród³ow¹ badanej problematyki, wskazuj¹c na niekompletnoæ róde³ dla czasów wczeniejszych i ich kompletnoæ dla okresu od schy³ku XVIIXVIII w. Omówi³ równie¿ rodzaj wykorzystanych róde³, zw³aszcza
tzw. ksiêgi g³ówne, czyli kilkustronicowe poszyty szczegó³owe prowadzone
wed³ug ustalonych schematów. Na podstawie takich ksi¹g prelegent przedstawi³ bud¿et, a wiêc ród³a dochodów oraz rodzaje wydatków jednej z parafii
z terenów Gdañska. Dr Piotr Birecki z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu w swoim wyst¹pieniu mówi³ o losach wi¹tyñ protestanckich
w Prusach. Pod koniec XVI w. luteranie musieli opuciæ wiele wi¹tyñ i adaptowaæ obiekty wieckie na potrzeby religijne. Najczêciej by³ to ratusz miejski albo wnêtrza kamienic bogatych mieszczan. Prelegent omówi³ szczegó³owo
losy wi¹tyñ protestanckich w kilku miastach na terenie Prus, m.in. w Grudzi¹dzu, Nowym Miecie Lubawskim, Toruniu. Sesjê ostatni¹ poprowadzi³ dr
Jürgens. Wyst¹pi³ dr Jerzy M. £apo z Muzeum Kultury Ludowej w Wêgorzewie, który w referacie, pt.: W mrokach zabobonu. O prze¿ytkach pogañskich
w obyczajowoci i obrzêdowoci Prus epoki nowo¿ytnej przytoczy³ bardzo wiele
konkretnych przyk³adów zwyczajów pruskich kultywowanych jeszcze w czasach nowo¿ytnych. Wyst¹pienie wspar³ materia³em fotograficznym. Na zakoñczenie konferencji prof. Jacek Wijaczka z Uniwersytetu Miko³aja Koper-
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nika z Torunia wyst¹pi³ z referatem Ludnoæ ¿ydowska w Prusach Ksi¹¿êcych
i Brandenburskich w czasach wczesnonowo¿ytnych. Mielimy okazjê poznaæ
stosunek w³adców pruskich do ludnoci ¿ydowskiej od czasów reformacji a¿
do XVIII w. Najczêciej by³y to decyzje zabraniaj¹ce osiedlania siê w Prusach, a nawet reskrypty ograniczaj¹ce pobyt. Od po³owy XVII w. ludnoæ
¿ydowska otrzyma³a wiêksz¹ swobodê, dwóch ¯ydów nawet studiowa³o
w Królewcu, pewna grupa osiedli³a siê tu na sta³e i wybudowa³a bo¿nicê. Na
pocz¹tku XVIII w. nast¹pi³ spory nap³yw ludnoci ¿ydowskiej do miasta.
W 1714 r. w Królewcu mieszka³o czternacie rodzin ¿ydowskich, a w 1738 r.
trzydzieci osiem. Na pobyt w Prusach pozwala³y ¯ydom tylko wzglêdy gospodarcze.
Ostatniego dnia konferencji uczestnicy mieli okazjê zwiedziæ koció³ w.
Miko³aja, o odzyskanie którego katolicy z protestantami prowadzili spór przez
sto lat. Oprowadza³ ks. infu³at Mieczys³aw Józefczyk, wieloletni proboszcz.
Opowiedzia³ historiê wi¹tyni i innych cennych obiektów. Historycy mieli te¿
okazjê zwiedziæ Galeriê El mieszcz¹c¹ siê w dawnym kociele dominikañskim.
Trzydniow¹ konferencjê zakoñczy³a krótka dyskusja. Podsumowania dokona³ prof. H. Bömelburg. Podziêkowa³ organizatorom za wspania³e przyjêcie, serdeczne s³owa skierowa³ do t³umaczy, dziêkuj¹c za trud przek³adów na
bie¿¹co. Z kurtuazj¹ odniós³ siê do referentów. Bogata problematyka konferencji daje nadziejê na dalsz¹ kontynuacjê badañ i kolejne spotkania. Materia³y
z konferencji zostan¹ opublikowane w kolejnym tomie czasopisma: Zeitschrift
für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands.

Irena Makarczyk

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

MITGLIEDERVERSAMMLUNG UND WISSENSCHAFTLICHE
TAGUNG DER HISTORISCHEN VEREIN FÛR ERMLAND.
MÛNSTER, 1718 OKTOBER 2009
Spotkanie Warmiñskiego Towarzystwa Historycznego odby³o siê
w dniach 1718 padziernika 2009 r. w Münster. W spotkaniu udzia³ wziêli
cz³onkowie towarzystwa oraz zaproszeni gocie z Niemiec i Polski. Spotkanie
mia³o charakter naukowy i organizacyjny.
Pierwszego dnia odby³a siê sesja naukowa z udzia³em historyków polskich i niemieckich. Zebranych powita³ i w tematykê sesji wprowadzi³ prezes
Towarzystwa dr Hans-Jürgen Karp. W tym dniu Instytut Historii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego reprezentowali: dr hab. Grzegorz Jasiñski, któ-
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ry wyg³osi³ referat: Der Protestantismus im Ermland auf dem Hintergrund
des Kreissynodal-Berichtes von 1865 oraz dr Irena Makarczyk z referatem:
Tomasz Ujejski, Bischof von Kiew, ermländischer Dompropst und Jesuit. Ponadto referaty wyg³osili: dr S³awomir Kocielak z Uniwersytetu Gdañskiego,
Ermland in Danzig. Verbindungen der katholischen Kirche in Danzig mit
dem konfessionellen Hinterland des Ermlands im 16.-18. Jahrhundert oraz
ks. dr Wojciech Zawadzki, dyrektor Archiwum Diecezji Elbl¹skiej z referatem: Das Offizialat Pomesanien. Z historyków niemieckich wyst¹pi³ Kolja
Lichy z Uniwersytetu w Giessen, który wyg³osi³ referat: Die Reformierten in
Elbing und der polnisch- litauische reformierte Adel. Moderatorami sesji byli:
prof. Sven Tode oraz prof. Hans-Jürgen Bömelburg. Na zakoñczenie sesji
uczestnicy obejrzeli film powiêcony historii Kwidzyna, przygotowany przez
dr. Christofera Hermanna, pracownika UWM w Olsztynie.
Drugiego dnia spotkali siê cz³onkowie oraz zarz¹d Towarzystwa. Podsumowano dzia³alnoæ oraz omówiono sprawy bie¿¹ce. Warto podkreliæ, ¿e po
raz pierwszy w historii do w³adz Towarzystwa weszli historycy polscy. Wiceprezesem Historische Verein für Ermland zosta³ aktualny dyrektor Instytutu
Historii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, ks. prof. dr hab. Andrzej
Kopiczko. Cz³onkiem zarz¹du zosta³ prof. Robert Traba z Olsztyna. Od pocz¹tku swojej dzia³alnoci Towarzystwo wydaje czasopismo: Zeitschrift für die
Geschichte und Altertumskunde Ermland. Do rady wydawniczej tego czasopisma weszli: dr hab. Grzegorz Jasiñski (Instytut Historii UWM) oraz ks. dr
Wojciech Zawadzki (dyrektor Archiwum Diecezji Elbl¹skiej).

Roman Jurkowski

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

VI KONFERENCJA NAUKOWA
MIÊDZY IRREDENT¥ A KOLABORACJ¥.
POSTAWY SPO£ECZEÑSTWA POLSKIEGO W LATACH
NIEWOLI  W OBCYM MUNDURZE.
KIELCE 1718 LISTOPADA 2009 R.
Organizatorami VI konferencji z cyklu Miêdzy irredent¹ a kolaboracj¹,
której problemem wiod¹cym by³ stosunek Polaków do s³u¿by w obcych armiach, byli: Wydzia³ Humanistyczny Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie i Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dwudniow¹ konferencjê podzielono na
trzy bloki problemowe, za drugi dzieñ dodatkowo na dwie sekcje, realizuj¹ce
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odpowiednie tematy. I tak w pierwszym dniu referaty mieci³y siê dwu krêgach tematycznych: Wokó³ powstañ narodowych i W obcej s³u¿bie. W drugim
dniu, w pierwszej sekcji, kontynuowano drugi z wymienionych tematów, natomiast w sekcji drugiej referaty podporz¹dkowano zagadnieniu W czasie
wojny i miêdzy wojnami. Tak skonstruowany uk³ad konferencji okaza³ siê
bardzo korzystny z kilku powodów. Po pierwsze, stworzenie sekcji drugiej
pozwoli³o na rozszerzenie formu³y konferencji i przeniesienie problematyki
irredenty i kolaboracji, tradycyjnie odnosz¹cej siê do czasów zaborów, na lata
I wojny wiatowej, ale tak¿e i II wojny wiatowej, o czym wiadczy³ interesuj¹cy referat dr hab., prof. UWM Piotra Majera. Po drugie uczestnicy konferencji mieli zaprezentowany ca³y ci¹g chronologiczny tytu³owego zjawiska
irredenty i kolaboracji od pocz¹tków XIX w. a¿ po³owy wieku XX. Zaowocowa³o to ciekawymi i inspiruj¹cymi wnioskami koñcowymi tak w sekcjach jak
i w zakoñczeniu konferencji.
Obrady otworzy³ prof. dr hab. Wies³aw Caban, prorektor Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, który
powita³ referentów i s³uchaczy, krótko informuj¹c obecnych o g³ównej idei
ca³ego cyklu konferencji zainicjowanych jeszcze w olsztyñskiej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej, a kontynuowanych w Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim. Po gospodarzu konferencji g³os zabra³ drugi z organizatorów, dziekan
Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, dr hab.
prof. U.W-M Norbert Kasparek, jeden z pomys³odawców podjêcia badañ nad
postawami spo³eczeñstwa polskiego wobec zaborców i okupantów. W bardzo
emocjonalnej formie wspomina³ on niedawno zmar³ego prof. dr hab. S³awomira Kalembkê, swego Mistrza, ale te¿ szefa i przyjaciela, dyrektora Instytutu Historii WSP i UW-M, którego rola w rozwoju badañ nad XIX w. tak
w kraju, jak i w Olsztynie jest nie do przecenienia. Prof. N. Kasparek
z sobie tylko w³aciwym talentem po³¹czy³ osobiste wspomnienia o prof.
S. Kalembce z ocen¹ jego ogromnych osi¹gniêæ naukowych. Nastêpnie wszyscy zebrani minut¹ ciszy uczcili pamiêæ tego wybitnego polskiego historyka,
zmar³ego 12 padziernika 2009 r.
Problematyce kolaboracji i irredenty w dobie powstañ narodowych z XIX
wieku powiecono 7 referatów pierwszej czêci konferencji. Cztery z nich
zwi¹zane by³y z wydarzeniami powstania listopadowego, trzy  styczniowego. Rozpocz¹³ prof. Norbert Kasparek wyst¹pieniem pt. ¯o³nierze powstania
listopadowego w s³u¿bie rosyjskiej. Pos³uguj¹c siê dok³adnymi danymi liczbowymi wykaza³ on, i¿ bardzo ma³y odsetek oficerów polskich, uczestnicz¹cych
w powstaniu listopadowym, wst¹pi³ do wojska rosyjskiego, lecz przyczyny
tego zjawiska nie tkwi³y w patriotyzmie oficerów, ale g³ównie w tym, ¿e
niezbyt chêtnie przyjmowano do armii rosyjskiej tych, którzy wczeniej zbuntowali siê przeciw carowi. Wprawdzie w wiêkszoci przypadków motywy indywidualnych decyzji s¹ obecnie nie do zweryfikowania, ale z dostêpnego
materia³u, zdaniem referenta, nie otrzymujemy bohaterskiego i pe³nego
chwa³y obrazu zachowañ oficerów, uczestników powstania krótko po nim.
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Ale jeli konstatacje prof. Kasparka dotycz¹ce zachowañ ca³ej masy oficerów powstania po jego upadku nie by³y zbyt optymistyczne, to postawa
genera³a Jana Krukowieckiego wobec s³u¿by w armii rosyjskiej, zaprezentowana przez mgr Micha³a Swêdrowskiego by³a pe³na godnoci i odpowiedzialnoci. Referent wykaza³, ¿e dotychczasowy obraz dzia³alnoci J. Krukowieckiego pod koniec powstania i krótko po nim by³ uproszczony, a zdaniem mgr.
Swêdrowskiego, nawet tendencyjny. W ciekawym referacie autor przedstawi³
popowstaniowe losy tego oficera, który mimo wszelkich utrudnieñ i szykan
ze strony w³adz rosyjskich nie przekroczy³ tak wówczas cienkiej linii kolaboracji z rosyjskim zaborc¹.
Dr Tomasz Osiñski z Lublina w referacie Kariery urzêdnicze oficerów
armii Królestwa Polskiego po powstaniu listopadowym na przyk³adzie urzêdników Rz¹du Gubernialnego Lubelskiego pokaza³ inn¹ stronê rzeczywistoci
popowstaniowej  jak koniecznoci dnia codziennego wp³ywa³y na zachowania polityczne by³ych ju¿ oficerów armii powstañczej. Ubieganie siê o stanowiska, awanse i odznaczenia doprowadza³o w wielu wypadkach do serwilizmu politycznego i obywatelskiego.
Referat mgr Kingi Jackowskiej z Olsztyna (Na drugiej linii frontu. Powstanie listopadowe w oczach ¿on oficerów) by³ jednym z dwóch na tej sesji
powiêconych postawom kobiet¿on oficerów walcz¹cych w powstaniu listopadowym i kobiet Polek zwi¹zanych ma³¿eñstwami z Rosjanami  wysoko
postawionymi przedstawicielami biurokracji rz¹dowej. Mgr Kinga Jackowska
na przyk³adzie Heleny Krukowieckiej, Benigny Ma³achowskiej i Natalii Kickiej pokaza³a aktywnoæ polityczn¹ i patriotyczn¹ 3 kobiet, ¿on wybitnych
oficerów z powstania listopadowego. Zwróci³a uwagê na silny, ale bardzo
literacki, patriotyzm w postêpowaniu swoich bohaterek, posiadaj¹cy niejako
dwa wymiary, osobisty, prywatny objawiaj¹cy siê np. w radach udzielanych
mê¿owi przez Helenê Krukowieck¹, czy zabiegach Benigny Ma³achowskiej
u dyktatora powstania o zmianê przydzia³u wojskowego dla mê¿a i wymiar
publiczny m. in. w dzia³alnoci w takich towarzystwach, jak Zwi¹zek Dobroczynnoci Patriotycznej Warszawianek, czy Komitecie Opiekuj¹cym siê ¯onami i Dzieæmi Powo³anego do Obrony Ojczyzny Rycerstwa.
Jak skomplikowane by³y losy Polaków s³u¿¹cych w armii rosyjskiej po
powstaniu listopadowym pokaza³ interesuj¹cy referat mgr Marii Domañskiej-Nogajczyk z Kielc (Miêdzy Petersburgiem a Kurskiem. Jan Stella-Sawicki pu³kownik armii carskiej).
Prof. dr hab. Wies³aw Caban z Kielc w referacie Stanowisko oficerów
polskiego pochodzenia z carskiego korpusu wobec powstania styczniowego.
Patrioci-realici-zdrajcy opieraj¹c siê na dok³adnych szacunkach liczby polskich oficerów, którzy walczyli w powstaniu, a przed jego wybuchem poprosili
o przeniesienie do garnizonów azjatyckich, lub poddali siê do dymisji przed
powstaniem, b¹d te¿ walczyli przeciw powstañcom  wysuwa wniosek, ¿e
najwiêksza grupê stanowili ci, którzy w momencie wybuchu powstania znajdowali siê poza jego obszarem. By³a to, jego zdaniem, kategoria realistów, za
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patriotów mo¿na uznaæ tych prawie 300 (na 1800 oficerów Polaków) którzy
uczestniczyli w powstaniu. Zdrajców by³o najmniej. Zdaniem prof. W. Cabana
czynnikiem decyduj¹cym o stosunku Polaków oficerów do powstania by³a
kwestia przysiêgi sk³adanej monarsze.
Dr Adam Bu³awa z Warszawy szuka³ elementów wallenrodyzmu w motywacjach polskich oficerów s³u¿¹cych w armii rosyjskiej w okresie powstania
styczniowego. W ciekawym, ale te¿ i kontrowersyjnym referacie (Teraz stan¹³em u ¿yczeñ mych celu. Mogê siê zemciæ na nieprzyjacielu.... Droga do
powstania styczniowego oficerów polskiego pochodzenia z armii carskiej) opieraj¹c siê na przyk³adzie Zygmunta Sierakowskiego postawi³ on tezê, ¿e chêæ
szkodzenia wrogowi by³a g³ówn¹ przyczyn¹ wstêpowania Polaków do korpusu
oficerskiego w armii rosyjskiej. Jak wykaza³a dyskusja, teza ta nie wytrzyma³a
krytyki, zw³aszcza ¿e jednostkowy przyk³ad podany przez autora potwierdza³
raczej ca³kiem odmienne ród³a karier oficerskich Polaków w armii rosyjskiej.
O stosunku polskiej arystokracji do s³u¿by w carskiej armii mówi³ dr
hab. prof. Uniwersytetu £ódzkiego Jaros³aw Kita. (Arystokraci Królestwa
polskiego w carskich mundurach  wybrane przyk³ady) Okreli³ on trzy elementy, które zawsze nale¿y uwzglêdniaæ przy ocenie stosunku arystokracji
polskiej do armii rosyjskiej: kategoria mentalnoci i tradycji szlacheckiej,
korzyci osi¹ganych poprzez s³u¿bê wojskow¹ i aprobata lub potêpienie polskich rodowisk opiniotwórczych. Zwróci³ on tak¿e uwagê na wprawdzie
ma³o patriotyczny, lecz czêsty powód nak³aniania przez rodziców swych synów, m³odych arystokratów do wstêpowania do wojska  rygor wojskowy
mia³ ustatkowaæ korzystaj¹cych z ¿ycia m³odych mê¿czyzn.
Zdaniem dr Jacka Legiecia z Kielc (Powszechna s³u¿ba wojskowa w armii
carskiej jako element polityki rusyfikacyjnej w Królestwie Polskim) rusyfikacja nie by³a najwa¿niejszym celem, jaki chciano osi¹gn¹æ w stosunku do
rekrutów Polaków z Królestwa. W wojsku rosyjskim, zawsze sk³adaj¹cym siê
z ró¿nych narodów, rusyfikacja nie mia³a charakteru dobrze zaplanowanego
systemu  wynika³a raczej z koniecznoci u¿ywania jêzyka rosyjskiego
i uznawania prawos³awia jako religii panuj¹cej - choæ nie nale¿y zapominaæ,
¿e oba te czynniki ju¿ same z siebie by³y elementami rusyfikacji.
Dr Mariusz Kulik z Warszawy próbowa³ usystematyzowaæ Motywacje
Polaków wstêpuj¹cych do rosyjskich szkó³ wojskowych w latach 18651914.
Swoje wyst¹pienie rozpocz¹³ od charakterystyki rosyjskiego szkolnictwa wojskowego, by nastêpnie ogólnie omówiæ powody, dla których m³odzi Polacy
wstêpowali do armii rosyjskiej. Jego zdaniem najbardziej typowymi by³y:
chêæ zrobienia kariery wojskowej w Rosji i podniesienia standardu ¿yciowego, brak rodków na inne formy kszta³cenia, poci¹gaj¹ca m³odych mê¿czyzn
romantyczna wizja wojska. Niemniej, co skonstatowa³ referent, trudno pokusiæ siê o bardziej udokumentowane wnioski, gdy¿ badania nad tym zagadnieniem s¹ niezwykle pracoch³onne i zaledwie rozpoczête.
Losy kilkudziesiêciu uczniów i absolwentów Gimnazjum i Liceum Wo³yñskiego w Krzemieñcu, którzy odbywali s³u¿bê w wojsku rosyjskim (Krzemieñ-
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czanie w armii carskiej) przedstawi³ dr Andrzej Szmyt z Olsztyna. Zwróci³ on
uwagê, ¿e liczba absolwentów, którzy wybrali karierê wojskow¹ by³a tylko
niewielkim procentem ca³ej rzeszy m³odzie¿y szlacheckiej koñcz¹cej uczelniê
w Krzemieñcu. Podobnie jak poprzedni referent, dr A. Szmyt podniós³ problem trudnoci w badaniach nad motywacjami Polaków wstêpuj¹cych do
wojska, choæ jego zdaniem w przypadku m³odzie¿y drobnoszlacheckiej stanowi¹cej wiêkszoæ uczniów Gimnazjum i Liceum w Krzemieñcu  czynnik
materialny bardzo czêsto by³ decyduj¹cy.
Referat dr Marii Korybut-Marciniak z Olsztyna (Przy obcym mundurze
 ¿ony carskich oficerów) by³ drugim w ca³ej sesji, pokazuj¹cym stanowisko
Polek wobec pañstwa zaborczego, widzianego z perspektywy ¿on wysokich
rosyjskich dygnitarzy i wojskowych. Na przyk³adzie g³onych w rodowisku
wileñskim na pocz¹tku XIX w. ma³¿eñstw Tekli Walentynowiczówny
z P³atonem Zubowem i Marii Katarzyny Andrzejkowicz z Leoncjuszem Beningsenem, autorka przedstawi³a stosunek Polaków wileñskich do nielicznych wprawdzie, a przez to zauwa¿anych i ocenianych ma³¿eñstw osób
z polskiego towarzystwa z Rosjanami. Po³¹czenie elementów ówczesnej obyczajowoci z interesuj¹c¹ analiz¹ postaw wileñskich rodowisk opiniotwórczych wobec tych dwu przypadków zwi¹zków Polek z Rosjanami zaowocowa³o ciekawym referatem, na co w mi³ych s³owach uznania (prof. J. Kita)
zwrócono uwagê w dyskusji.
Ostatnim referentem pierwszego dnia obrad by³ dr Roman Jurkowski
z Olsztyna, który w referacie Czy tylko armia zaborcza? Kilka refleksji
o obrazie armii rosyjskiej i s³u¿bie w niej w II po³owie XIX i pocz¹tku XX
wieku we wspomnieniach i pamiêtnikach polskich ziemian kresowych pokaza³
wielce znamienn¹ ewolucjê stosunku do wojska rosyjskiego, widoczn¹ w memuarystyce ziemiañskiej. Z kilkudziesiêciu pamiêtników, zdaniem autora,
wy³oni³ siê z³o¿ony obraz, znacznie odbiegaj¹cy od wydawaæ by siê mog³o
oczywistego schematu: po represjach Murawiewowskich w guberniach zachodnich stosunek ziemian Polaków do wojska rosyjskiego powinien byæ jednoznacznie negatywny. Tymczasem poddane analizie opinie ziemian o powstaniu
styczniowym, wojnie rosyjsko-japoñskiej, rewolucji 19051907 i wybuchu Wielkiej Wojny pokazywa³y, i¿ nawet w spisywanych po latach wspomnieniach, w
miarê oddalania siê od powstania styczniowego, obraz armii rosyjskiej i s³u¿by
w niej stawa³ siê coraz bardziej ³agodny, a j¹ sam¹ traktowano jako naturalny
organ pañstwa, w którym przysz³o ¿yæ polskim ziemianom.
Drugi dzieñ obrad zgodnie z programem zosta³ podzielony na dwie sekcje. W pierwszej, W obcej s³u¿bie, obrady rozpocz¹³ dr Damian Szymczak
z Poznania referatem Miêdzy Galicj¹ a Wiedniem. Ministrowie dla Galicji
w latach 18711918. Zdaniem prelegenta, co te¿ udowodni³ w swoim wyst¹pieniu, problem irredenty i kolaboracji u elit politycznych Galicji zanika³ po
uzyskaniu autonomii. Polacy uzyskali mo¿liwoæ legalnego wejcia w struktury w³adzy monarchii habsburskiej i skrzêtnie z tego skorzystali, zw³aszcza
po 1871 roku, gdy powsta³o Ministerstwo dla Galicji.
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Kolejnym referentem by³a mgr Marta Zbrzeniak z Olsztyna. W referacie Miêdzy nadziej¹ a proz¹ ¿ycia. Losy Polaków we W³oszech w formacjach
wojskowych (I po³owa XIX wieku) pokaza³a, ¿e dylematy zwi¹zane z naczelnymi has³ami konferencji dotyka³y tak¿e Polaków w Legionach. Opieraj¹c siê
na relacjach dwóch genera³ów Józefa Grabiñskiego i Amilkara Kosiñskiego
pokaza³a rolê epizodu w³oskiego w ich ¿yciu. Autorka skoncentrowa³a siê na
stosunku, bardzo krytycznym, swoich bohaterów do u¿ywania Polaków do
t³umienia buntów ludnoci rzymskiej, opisa³a ich w¹tpliwoci (katolik przeciw katolikowi) i poczucie przedmiotowego traktowania ich przez dowództwo
francuskie.
Dr Henryk Ba³abuch z Lublina przedstawi³ postaæ Polaka (Dzia³alnoæ
Józefa E. Przec³awskiego w centralnych urzêdach Rosji w okresie reform
18601865), jak powiedzia³ o nim idealnie pasuj¹cego zarówno do grona
irredentystów, jak i kolaborantów. Wydawca Tygodnika Petersburskiego,
ale jednoczenie wysoki urzêdnik G³ównego Komitetu Cenzury czynnie
uczestnicz¹cy w reformach tej instytucji, zdeklarowany konserwatysta, który,
o dziwo, bardzo wiele zrobi³ dla rosyjskiej myli liberalnej, oskar¿any o kolaboracjê, ale drukuj¹cy publikacje Józefata Ohryzki, których nie puci³a cenzura warszawska. Postaæ ciekawa, intryguj¹ca, bardzo niejednoznaczna
w ocenach wielu mu wspó³czesnych. Referat interesuj¹cy równie¿ dlatego, i¿
dr H. Ba³abuch opinie o J. Przec³awskim zebra³ przede wszystkim ze wspomnieñ wspó³czesnych mu Rosjan, co pozwoli³o jednoczenie poznaæ ich stosunek do tego Polaka.
Podobnie ró¿nie oceniana przez wspó³czesnych by³a Dzia³alnoæ oficera
carskiego Józefa Jodkowskiego na rzecz restytucji polskiego dziedzictwa kultury w Rosji, barwnie naszkicowana przez dr. hab. Dariusza Matelskiego
z Poznania. Znawca sztuki, archeolog, prowadz¹cy inwentaryzacjê zabytków
w polskich dworach i rosyjskich muzeach na kresach wschodnich, by³ zarazem
lojalnym oficerem i pos³usznym urzêdnikiem rosyjskim, co wielu mu wypomina³o. Ale jednoczenie jego zas³ugi dla restytucji polskich dóbr kultury z Rosji
po traktacie ryskim i póniej dla muzealnictwa na kresach wschodnich, jak
wykaza³ prelegent, s¹ ogromne. Jak zatem oceniaæ dzia³alnoæ takich ludzi?
 dr hab. D. Matelski ponawia pytanie postawione przez dr H. Ba³abucha.
O tym, jak konsekwencje przegranej powstania styczniowego dotknê³y
kadrê urzêdników w Królestwie Polskim, mówi³ dr hab. Stanis³aw Wiech
z Kielc. Spraw¹ odsuwania polskich urzêdników od pracy w administracji
zajmowa³a siê ¿andarmeria rosyjska i tak np. w 1866 r. wykrelono ok. 600
nazwisk, w 1867 r. 650. Codziennoci¹ by³o przenoszenie polskich urzêdników do innych miast, co przecie¿ destabilizowa³o ¿ycie rodzinne i spo³eczne.
Referent przedstawi³ tak¿e sposoby i formy obrony Polaków przed zwolnieniami i translokacjami, zawieraj¹ce siê w ocenach moralnych miêdzy pragmatyzmem i serwilizmem.
Mottem wypowiedzi gocia z dalekiego syberyjskiego Abakanu, mgr. Artioma Czernyszewa, by³o syberyjskie powiedzenie: ïîëÿê ýòî íàöèîíàëíîñòü,
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åâðåé, ãðóçèí çòî ïðoôåññèÿ, ÷óõ÷à ýòî ìåäèöíñêèé àñïåêò, ðóññêèé ýòî ñóäüáà.
W referacie pt. Polscy inteligenci w guberni jenisejskiej na prze³omie XIX i XX
wieku  edukacyjna i medyczna dzia³alnoæ Polaków pokaza³ wk³ad polskich
zes³añców w rozwój spo³eczeñstwa syberyjskiego. Wed³ug jego danych w 1926 r.
w tej guberni do polskoci przyznawa³o siê 14 512 mieszkañców.
Obrady drugiej sekcji W czasie wojny i miêdzy wojnami rozpoczê³a dr
Agnieszka Kidziñska z Lublina referatem Postawy cz³onków Stronnictwa Polityki Realnej wobec s³u¿by Polaków w armiach zaborczych w latach I wojny
wiatowej. Wed³ug ustaleñ autorki, w okresie I wojny wiatowej to w³anie
realici okazali siê najbardziej przewiduj¹cymi politykami polskimi. Ich wyczekuj¹ca i wstrzemiêliwa polityka wobec d¹¿eñ do jednoznacznego zaanga¿owania militarnego Polaków po stronie Rosji, potem Niemiec okaza³a siê najbardziej realistyczna w zmieniaj¹cej siê sytuacji politycznej w latach 19141918.
Mgr Piotr Kowalski z £odzi pokaza³ skomplikowane i tragiczne losy
podpu³kownika Ludwika Morawskiego (ladem podpu³kownika Ludwika Morawskiego 18681920  z armii Habsburgów do Wojska Polskiego), wybitnego
oficera wywiadu austriackiego, którego wiedza o agenturalnej wspó³pracy
z tym wywiadem niektórych oficerów Komendy Legionów, doprowadzi³a, zdaniem referenta, do jego zagadkowej mierci.
Kadra oficerska i ¿o³nierze krakowskiej 12 Dywizji Piechoty armii austriackiej stanowi³a przedmiot rozwa¿añ dr. Mariusza Patelskiego z Opola.
Przedstawi³ on nie tylko szlak bojowy tej dywizji z³o¿onej g³ównie z Polaków,
ale tak¿e losy wojenne i powojenne wybitniejszych oficerów. Zwróci³ on uwagê na wiele aspektów odmiennoci s³u¿by wojskowej Polaków w armii rosyjskiej i austro-wêgierskiej jak np. nie wystêpuj¹cy w Rosji tzw. zaci¹g i s³u¿ba
terytorialna, oznaczaj¹ca, i¿ poborowi z Galicji s³u¿yli na terenie Galicji.
Drugi zagraniczny uczestnik konferencji, dr Sergiusz Leoñczyk z Abakanu, przedstawi³ epilog walk Syberyjskiej Dywizji Strzelców Polskich w 1919 r.
(Syberyjska Dywizja Strzelców Polskich w 1919 roku. Ostatnie dni armii na
ziemi jenisejskiej). Opieraj¹c siê na niewykorzystanych jeszcze przez polskich
badaczy materia³ach archiwalnych z Irkucka pokaza³ tragiczne losy polskich
¿o³nierzy opuszczaj¹cych Rosjê, pogr¹¿on¹ w zamêcie wojny domowej. Podkrela³, ¿e bolesn¹ spraw¹ jest zaniedbanie cmentarza polskich ¿o³nierzy we
W³adywostoku, w przeciwieñstwie do podobnego cmentarza ¿o³nierzy czechos³owackich.
Dr hab. Piotr Majer z Olsztyna (Kolaboracja z obowi¹zku. Policja polska
w Generalnym Gubernatorstwie) uzna³ polsk¹ policjê w Generalnym Gubernatorstwie za formacjê kolaboruj¹c¹ z hitlerowcami, zastrzegaj¹c, ¿e tej generalnej oceny nie mo¿na rozci¹gn¹æ na indywidualnych policjantów. Wielu
z nich nale¿a³o do ruchu oporu, wielu by³o skierowanych do pracy w policji
granatowej. Wed³ug referenta w okresie okupacji przez tê formacjê przewinê³o siê oko³o 12 000 osób.
Ostatnim referentem w tej sekcji by³ dr Witold Soka³a z Kielc, którego
referat (Polacy w obcych s³u¿bach wywiadu i kontrwywiadu w XX wieku) by³
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prób¹ zilustrowania obecnoci Polaków w s³u¿bach specjalnych pañstw zaborczych u kresu ich istnienia, jednak nie wyszed³ on poza publicystyczne
ogólniki.
* * *
Godnym podkrelenia elementem konferencji by³y d³ugie dyskusje zarówno w pierwszym, jak i drugim dniu obrad. Przyznaæ trzeba, i¿ tematyka
XIX w. zdominowa³a ca³¹ dyskusjê po pierwszym dniu i znaczn¹ czêæ dnia
drugiego. O¿ywiona wymiana pogl¹dów pytañ i opinii, co wcale nie jest
codziennoci¹ wielu konferencji, skupi³a siê na kilku zasadniczych problemach: 1. Ocenach liczbowych  ilu oficerów polskich walczy³o przeciw powstañcom listopadowym (W. Caban, N. Kasparek); 2. Ilu by³o patriotów, ilu
realistów, a ilu zdrajców (i co rozumieæ pod tymi kategoriami?) wród Polaków,oficerów rosyjskich uczestnicz¹cych w powstaniu styczniowym (A. Bu³awa, W. Caban, J. Kita, M. Kulik); 3. Czy tylko patriotyzm, ów wallenrodyzm
podniesiony przez dr A. Bu³awê by³ g³ówn¹ motywacj¹ wstêpowania do rosyjskiego korpusu oficerskiego? (W. Caban, R. Jurkowski, A. Bu³awa, J. Kita,
D. Matelski); 4. Jaki wp³yw, ci¹gle niedoceniany w badaniach historycznych,
na decyzje mê¿czyzn mia³y ¿ony i matki póniejszych uczestników powstañ
narodowych (J. Kita, N. Kasparek); 5. Trudnoci w jednoznacznych ocenach
zmieniaj¹cego siê postêpowania wielu bohaterów referatów, jak np. Jana
Stella-Sawickiego, Józefa E. Przec³awskiego, Józefa Jodkowskiego (M. Domañska-Nogajczyk, R. Jurkowski, H. Ba³abuch, D. Matelski); 6. Koniecznoci badañ porównawczych niektórych form represji po powstaniu styczniowym i prób obrony przed nimi na Ziemiach Zabranych i w Królestwie Polskim (R. Jurkowski, S. Wiech).
Jak siê mo¿na by³o spodziewaæ, dyskusja wy³oni³a wiêcej pytañ ni¿ da³a
odpowiedzi, co wiadczy³o nie tylko o niedostatku wielu badañ zasygnalizowanych w referatach, ale tak¿e o wcale nie zanikaj¹cej, w miarê postêpu w
nauce historycznej, trudnoci w definiowaniu wielu pojêæ, wród których
dwa, bêd¹ce przewodnimi w tej i innych konferencji, nale¿¹ do najwa¿niejszych. Konferencje z cyklu Miêdzy irredent¹ a kolaboracj¹ pozwalaj¹ nam
bowiem zmierzyæ siê z wieloma mitami polskiej (i nie tylko polskiej) historiografii, daj¹c mo¿liwoæ jeli ju¿ nie weryfikacji wielu ocen, to przynajmniej
ukazania badanych zjawisk w ca³ej ich z³o¿onoci i wieloznacznoci, jak chocia¿by postêpowanie Romualda Traugutta, bohatera powstania styczniowego,
walcz¹cego przeciw Rosji o wolnoæ Polski i Polaków, a w 1848 r. w mundurze armii carskiej t³umi¹cego powstanie wêgierskie? Koniecznoæ i celowoæ
dalszych badañ na zjawiskiem irredenty i kolaboracji w podsumowaniu podkrelili organizatorzy konferencji: prof. W. Caban i prof. N. Kasparek. Ten
ostatni poinformowa³ o planach dotycz¹cych kolejnej sesji naukowej z tego
cyklu, w maju 2011 r. w Olsztynie.
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Anna Ambrochowicz

Biblioteka Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie

POLSKA DYPLOMACJA NA WSCHODZIE W XX
ORAZ POCZ¥TKACH XXI WIEKU.
SPRAWOZDANIE Z MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
NAUKOWEJ, CHARKÓW 45 CZERWCA 2010 ROKU
Osiemdziesiêciopiêciolecie ustanowienia Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie w 1924 r., oraz piêtnastolecie jego odnowienia w 1994 r., sta³o siê okazj¹ do wiêtowania tego wspania³ego jubileuszu i
zorganizowania konferencji naukowej w dniach 45 czerwca 2010 r.
Konferencja naukowa odby³a siê w murach Narodowego Uniwersytetu
w Charkowie im. W. N. Karazina. Uroczyste rozpoczêcie obrad konferencji
naukowej poprzedzone zosta³o otwarciem wystawy pt. Historia polskiej s³u¿by
dyplomatyczno-konsularnej. Organizatorami konferencji by³y Konsulat Generalny RP w Charkowie, Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM,
Centrum Badañ Europy Wschodniej UWM, Charkowski Narodowy Uniwersytet im. W.N. Karazina oraz Stowarzyszenie Uczonych Polskich Ukrainy.
Jako pierwszy przywita³ zebranych goci Konsul Generalny RP w Charkowie dr Grzegorz Seroczyñski. Pokrótce przypomnia³ dzieje powo³ania do
¿ycia i funkcjonowania konsulatu w Charkowie. W kolejnym przemówieniu
okolicznociowym zabra³ g³os rektor Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. W. N. Karazina  Wi³ Bakirov, a nastêpnie Ambasador RP na
Ukrainie  Jacek Kluczkowski. Kolejnymi mówcami byli przedstawiciele
w³adz lokalnych. Nastêpnie g³os zabra³ prof. dr hab. Henryk Stroñski reprezentuj¹c Stowarzyszenie Uczonych Polskich Ukrainy. W imieniu w³adz Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego wyst¹pili dr Krzysztof £o¿yñski  zastêpca dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych, dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM, dziekan Wydzia³u Humanistycznego UWM. Jako
ostatni zabra³ g³os Jaros³aw Ksi¹¿ek  Konsul Generalny RP w Brzeciu,
by³y konsul w Charkowie.
Obrady plenarne, którym przewodniczy³ prof. dr hab. Henryk Stroñski,
rozpocz¹³ swoim wyst¹pieniem Aleksander Wasilewski, reprezentuj¹cy Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Przedstawi³ problematykê dziejów polskich konsulatów na Wschodzie w okresie miêdzywojennym (19181939). Historiê Konsulatu
Generalnego w Charkowie zaprezentowa³ dr Jaros³aw Ksi¹¿ek  Konsul Generalny RP w Brzeciu. W kolejnym wyst¹pieniu g³os zabra³ prof. dr hab. Henryk
Stroñski reprezentuj¹cy Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski i Stowarzyszenie
Uczonych Polskich Ukrainy, omawiaj¹c losy ludnoci polskiej na Ukrainie
Sowieckiej na tle dzia³alnoci dyplomacji polskiej w latach 19211939.
Ta czêæ konferencji zakoñczy³a g³ówne obrady plenarne, odbywaj¹ce siê
w Sali Aktowej uniwersytetu charkowskiego. Po przerwie, w czasie której
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dokonano otwarcia Centrum Polskiego w Charkowskim Uniwersytecie Narodowym, toczono dalsze obrady ju¿ w ramach czterech posiedzeñ w Sali Senatu uniwersytetu. W tej czêci zaprezentowano 30 referatów autorstwa pracowników reprezentuj¹cych kilka orodków akademickich: Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Wroc³awskiego, Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Pomorskiej w S³upsku oraz Akademii
im. J. D³ugosza w Czêstochowie. Stronê ukraiñsk¹ reprezentowali pracownicy naukowi Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. W.N. Karazina
oraz Kijowskiego Uniwersytetu Slawistycznego.
Pierwsze posiedzenie powiêcone by³o sprawom funkcjonowania placówek dyplomatyczno-konsularnych w Charkowie. W roli moderatora wyst¹pi³
pocz¹tkowo prof. dr hab. Henryk Stroñski, a jako pierwszy swój referat
wyg³osi³ mgr Tomasz Graj¿ul (doktorant UWM), który omówi³ sprawy personalno-organizacyjne Poselstwa RP w latach 19211923 oraz Konsulatu RP
w Charkowie w latach 19231937. W przerwie przed kolejnym wyst¹pieniem
obowi¹zki moderatora przej¹³ dr hab. Maciej Mróz, prof. UWr, a swój pogl¹d
na aspekt wywiadowczej dzia³alnoci konsulatu RP w Charkowie przedstawi³
dr Andrzej Michalski (AP w S³upsku). Przed przerw¹ wyst¹pi³ dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. URz. Tytu³em jego referatu by³ Konsulat Generalny
Rzeczypospolitej Polski w Charkowie w wietle Internetu. Po tym ostatnim
wyst¹pieniu rozpoczêto ¿yw¹ dyskusjê, przekraczaj¹c¹ ramy czasowe w bardzo napiêtym programie konferencji naukowej.
Po przerwie rozpoczêto drugie posiedzenie zatytu³owane Pocz¹tki, w której g³os zabra³a Tatiana Lichaczowa (Charkowski Uniwersytet). Referat powiêcony by³ polskim organizacjom nios¹cym pomoc ofiarom wojny w systemie pañstwa i opieki socjalnej w latach 19141921. Nastêpne wyst¹pienie
prelegentki Liubov ¯vanko dotyczy³o reewakuacji polskich uchodców z terytorium Ukraiñskiej Republiki Ludowej, w okresie rz¹dów Paw³a Skoropadskiego w latach 19171918. Nastêpnie s³uchacze mogli wys³uchaæ wyst¹pienia dyrektor Biblioteki Charkowskiego Uniwersytetu Iriny ¯urawliewy, która przedstawi³a informacje na temat historii i wspó³czesnoci biblioteki oraz
przechowywanych w niej starodrukach polskich. Interesuj¹ce wyst¹pienie
wsparte zosta³o ciekaw¹ prezentacj¹ multimedialn¹. Dzia³alnoæ dyplomacji
polskiej na Ukrainie w latach wojny domowej 19171919 oraz rolê Polskiej
Organizacji Wojskowej przedstawi³ dr Aleksander Holiczenko (UWM). Referat pt. Dyplomacja polska wobec prób zbli¿enia watykañsko-sowieckiego
w latach 19181926 przedstawi³ dr hab. Maciej Mróz, prof. UWr. Kolejny
prelegent dr Jaros³aw Suchoples (USz) poruszy³ kwestiê udzia³u dyplomacji
polskiej w budowie antyradzieckiego bloku pañstw frontowych regionu Morza Ba³tyckiego w pocz¹tkach lat 20. XX w. Funkcjonowanie i dzia³alnoæ
Konsulatu Generalnego RP w Odessie w latach 19181919 i 20032009 bardzo precyzyjnie omówi³ dr hab. Tomasz Ciesielski (UO). Osobowoæ i dzia³al-
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noæ Seweryna Potockiego, jednego z za³o¿ycieli Uniwersytetu Charkowskiego, zosta³a zaprezentowana przez mgr Barbarê Klimczyk (UO). Na zakoñczenie tej czêci obrad swój referat, traktuj¹cy o historii i dzia³alnoci Konsulatu
Generalnego RP w Sankt-Petersburgu wyg³osi³a Olga Kasperczyk (Konsulat
Generalny RP w Sankt-Petersburgu). Nastêpnie rozpoczê³a siê dyskusja, która podobnie jak przy wczeniejszych okazjach przekroczy³a czas formalnie na
ni¹ przeznaczony. Tym ostatnim akcentem zakoñczono obrady pierwszego
dnia konferencji.
Drugi dzieñ obrad (5 czerwca) rozpoczê³o trzecie posiedzenie zatytu³owane Na s³u¿bie II Rzeczypospolitej. Tej czêci konferencji przewodniczy³ dr hab.
Norbert Kasparek, prof. UWM. Jako pierwszy zabra³ g³os dr hab. Henryk
Æwiêk, prof. AJD w Czêstochowie. Zaprezentowa³ referat powiêcony zagro¿eniu bezpieczeñstwa II RP ze strony Zwi¹zku Sowieckiego w wietle rozpoznania wywiadu. Prof. dr hab. Jan Rzoñca, wspó³autor artyku³u wraz
z dr Markiem Bia³okurem (UO), zaprezentowa³ polsko-radziecki uk³ad o nieagresji z 25 lipca 1932 r., w wietle publicystyki politycznej dzia³aczy obozu
narodowego. W tej czêci nie zabrak³o tak¿e prezentacji multimedialnej, któr¹ wspomaga³a swoje wyst¹pienie mgr Barbara Klimczyk (UO) o karykaturze dyplomatyczno-politycznej Polaków i Rosjan w okresie miêdzywojennym.
O Polskim Konsulacie w Miñsku w latach 19211939 opowiedzia³ prof.
dr hab. Miko³aj Iwanow (UO). Ostatni, tu¿ przed przerw¹, zabra³ g³os dr
Witalij Rosowski. Scharakteryzowa³ stanowisko i dzia³ania polskiej dyplomacji wobec kwestii obrony Kocio³a rzymskokatolickiego na Ukrainie Radzieckiej. Po przerwie jako pierwsza wyst¹pi³a mgr Aleksandra Sheybal-Rostek
prezentuj¹c pobyt rz¹du polskiego w Krzemieñcu we wrzeniu 1939 r. w drodze do Rumunii. Dzia³alnoæ pp³k. dypl. Stanis³awa Kary w roli attaché
wojskowego na £otwie i dalsze jego losy w okresie miêdzywojennym przedstawi³a mgr Anna Ambrochowicz (Biblioteka Uniwersytecka UWM) w referacie przygotowanym wspólnie z dr. Tomaszem Gajownikiem (UWM). W kolejnym wyst¹pieniu zabra³ g³os mgr Miros³aw £awrynowicz (UE w Krakowie)
prezentuj¹c osobê Jerzego Niezbrzyckiego oraz jego rolê i wk³ad w kszta³towanie polskiej polityki wschodniej. Dr Igor Iljuszin (Kijowski Uniwersytet
Slawistyczny) poruszy³ w swym referacie kwestiê ukraiñsk¹ w polityce
i dyplomacji polskiego rz¹du emigracyjnego w czasie II wojny wiatowej.
Przed przerw¹ wyst¹pi³o jeszcze dwóch prelegentów, których referaty
przewidziane by³y w programie ostatniego posiedzenia zatytu³owanego Po
drugiej wojnie wiatowej i po upadku ZSRR. Dr Arkadiusz Czwo³ek (UMK)
omówi³ strukturê i funkcjonowanie Konsulatu Polskiego w Miñsku w latach
19721979, natomiast dr Katarzyna Jêdraszczyk (UAM) scharakteryzowa³a
kwestiê dyplomacji polskiej wobec niepodleg³oci Ukrainy (19901993). Trzecie posiedzenie zakoñczy³o siê krótk¹ dyskusj¹.
Po przerwie obiadowej nast¹pi³ czas na otwarcie czwartego, ostatniego
ju¿ posiedzenia, któremu przewodniczy³ prof. dr hab. Miko³aj Iwanow (UO).
Obrady otworzy³a swoj¹ prezentacj¹ dr Agnieszka Sawicz ((WSGK w Kut-
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nie). Prelegentka nawi¹za³a w swym wyst¹pieniu do dzia³alnoci Konsulatu
Polskiego we Lwowie u schy³ku lat 80. XX w. Dr Adam Oleksiuk (UWM)
scharakteryzowa³ polsk¹ dyplomacjê gospodarcz¹ na Wschodzie uwzglêdniaj¹c zagadnienia zwi¹zane z problematyk¹ ukraiñsk¹. Kolejny prelegent
z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie dr Krzysztof Sidorkiewicz w wyst¹pieniu zwróci³ uwagê na dzia³alnoæ polskich placówek dyplomatycznych we wspó³czesnej Litwie. Reprezentantka Zwi¹zku Polaków na
Bia³orusi z Brzecia mgr Hanna Paniszewa zaprezentowa³a referat pt. Dzia³alnoci brzeskiego oddzia³u Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi oraz kontakty
z KG RP w Brzeciu w latach 19942009. Przedostatni prelegent, mgr Zbigniew Cierpiñski (UWr) omówi³ zagadnienie polskiej dyplomacji wobec europejskiego wektora polityki zagranicznej Ukrainy. Po tym wyst¹pieniu moderator og³osi³ dyskusjê, która by³a na tyle o¿ywiona, ¿e trwa³a ponad godzinê.
Jako ostatni wyst¹pi³ dr Igor Poliszczuk (Charkowski Uniwersytet im. W.N.
Karazina), porównuj¹c transformacjê Ukrainy i Polski w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia.
Dwudniowe obrady konferencji swoim wyst¹pieniem podsumowa³ Konsul Generalny RP w Charkowie dr Grzegorz Seroczyñski, który podziêkowa³
prelegentom, uczestnikom i s³uchaczom za przybycie i wyg³oszenie ciekawych spostrze¿eñ oraz uwypuklenie pewnych problemów, z jakimi boryka siê
polska dyplomacja na wschodzie. Podziêkowa³ tak¿e prof. dr. hab. H. Stroñskiemu, jednego z organizatorów, za przygotowanie i opublikowanie ksi¹¿ki
pokonferencyjnej, który równie¿ zabra³ g³os i dokona³ podsumowania obrad
konferencji naukowej. S³owa podziêkowania tak¿e skierowane by³y w stronê
Wicekonsul RP w Charkowie Anity Staszkiewicz, Edyty Wodzyñskiej-Andreevay. W zakoñczeniu zabra³ tak¿e g³os i podsumowa³ obrady Aleksander
Wasilewski (MSZ), który podkreli³, jak wa¿na jest s³u¿ba dyplomatycznokonsularna, jak równie¿ podniós³ fakt, ¿e warto organizowaæ tak bogate
w program konferencje naukowe.
Nie wszystkie prezentowane na konferencji referaty znalaz³y siê w publikacji, któr¹ uda³o siê przygotowaæ w czasie poprzedzaj¹cym jubileusz1.
Z drugiej strony nie wszyscy autorzy zamieszczonych w ksi¹¿ce tekstów
przybyli do Charkowa. W pierwszym przypadku przygotowane do druku
maszynopisy zostan¹ zgodnie z wol¹ ich autorów zamieszczone w periodykach polskich lub ukraiñskich.
Godnym odnotowania jest fakt, i¿ uczestnicy konferencji bior¹cy udzia³
w uroczystociach jubileuszowych mieli okazjê oddaæ ho³d zamordowanym
przez organa NKWD polskim oficerom, sk³adaj¹c kwiaty i wieñce pod dawn¹
siedzib¹ NKWD w Charkowie oraz pod pomnikiem polskich oficerówOfiar
Zbrodni Katyñskiej na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w CharkowiePiatichatkach. Wieniec w imieniu w³adz Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
z³o¿yli dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM i dr Krzysztof £o¿yñski.
1 Polska dyplomacja na Wschodzie w XX  pocz¹tkach XXI wieku, pod red. H. Stroñskiego
i G. Seroczyñskiego, OlsztynCharków 2010, ss. 656.
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UMOWA SUWALSKA: FAKTY I INTERPRETACJE
Suwalszczyzna ju¿ 500 lat temu by³a terenem wspólnego osadnictwa
ludnoci litewskiej i polskiej. Na jej obszarze szukali mo¿liwoci powiêkszenia swych fortun magnaci litewscy, by wspomnieæ tylko Radziwi³³ów, Paców,
Tyszkiewiczów, Winiowieckich, Ogiñskich. W okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów ziemia suwalsko-sejneñska nale¿a³a do Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i sta³a siê czêci¹ województwa trockiego. Pozostawa³a w nim a¿
do rozbiorów1.
Geneza wyodrêbnienia siê Suwalszczyzny jako regionu siêga III rozbioru
Polski, tj. 1795 r., wówczas ziemie te przypad³y Królestwu Pruskiemu i wesz³y w sk³ad tzw. Prus Nowowschodnich. Nastêpnie tereny te sta³y siê czêci¹ Ksiêstwa Warszawskiego (od 1807 r.) i Królestwa Polskiego (od 1815 r.).
W 1816 r. wyodrêbniono województwo augustowskie z siedzib¹ w³adz w Suwa³kach. W 1837 r. województwo augustowskie przekszta³cono na guberniê
augustowsk¹, któr¹ z kolei w 1866 r. przedzielono na guberniê ³om¿yñsk¹
i suwalsk¹ w ramach reformy administracyjnej Królestwa. Guberniê suwalsk¹ tworzy³y powiaty: augustowski, kalwaryjski, mariampolski, sejneñski,
suwalski, wo³kowyski i w³adys³awowski2.
Gubernia suwalska, której czêci¹ sk³adow¹ by³a ziemia sejneñsko-suwalska, w drugiej po³owie XIX w. stanowi³a swoist¹ mozaikê narodowociow¹. Zamieszkiwali j¹ Litwini, Polacy, ¯ydzi, Niemcy, Bia³orusini i Rosjanie.
W powiecie sejneñskim biega³a granica etnograficzna polsko-litewska, rozdzielaj¹ca go na dwie czêci: wiêksz¹ pó³nocno-wschodni¹ o przewadze ludnoci litewskiej i mniejsz¹ po³udniowo-zachodni¹ z przewag¹ ludnoci polskiej.
W miarê przyjazne stosunki miedzy Polakami i Litwinami zaczê³y ulegaæ
wyranemu os³abieniu pod koniec XIX w. Wynika³o to z tego, i¿ powsta³
wówczas na Litwie ruch narodowy i zaczê³a budziæ siê wiadomoæ narodowa
Litwinów.
Rozwijaj¹cy siê litewski ruch narodowy od samego pocz¹tku pragn¹³ maksymalnie rozszerzyæ granice przysz³ego pañstwa litewskiego i wybiega³ daleko
poza granice etnograficznej Litwy oraz nabra³ charakteru antypolskiego. Ma³o
by³ sk³onny do kompromisów politycznych, g³ównie przed Polsk¹, jako s¹siadem silniejszym i nie pozbawionym praw do spornych terenów3.
1 Wspólne dziedzictwo archiwalne. Suwalszczyzna w archiwaliach z Polski i Litwy, Archiwum Pañstwowe w Suwa³kach, marzec-maj 2006, s. 3.
2 S. Buchowski, Konflikt polsko-litewski o ziemiê sejneñsko-suwalsk¹ w latach 19181920,
Sejneñskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Sejny 2009, s. 11.
3 Ibidem, s. 1629.
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Ziemia sejneñsko-suwalska sta³a siê terem spornym pomiêdzy Polakami
a Litwinami pod koniec I wojny wiatowej, gdy oba narody odzyskiwa³y
niepodleg³oæ i zabiega³y o przy³¹czenie tego obszaru do swych pañstw.
W konflikcie polsko-litewskim o przynale¿noæ pañstwow¹ ziemi suwalskosejneñskiej niema³¹ rolê odegrali Niemcy, którzy nie chcieli dopuciæ do przejêcia tych terenów przez Polskê. Z tego powodu popierali litewskie roszczenia
terytorialne, podsycali konflikt polsko-litewski i jawnie popierali Litwinów.
Podwójna okupacja niemiecko-litewska w 1918 r. oraz jawne wspó³dzia³anie
obu stron budzi³o sprzeciw ludnoci polskiej, powodowa³o reakcjê w³adz polskich i czynników miêdzynarodowych. Doprowadzi³o w koñcu do walk zbrojnych.
¯eby w³aciwie zrozumieæ znaczenie konfliktu polsko-litewskiego, polskiego zrywu niepodleg³ociowego z tego okresu  powstania sejneñskiego
oraz podpisan¹ umowê suwalsk¹, historycy z Polski i Litwy w dniach 1011
wrzenia 2010 r. byli organizatorami konferencji naukowej na temat: Umowa
suwalska. Fakty i interpretacje. Data i wybór miejsca obrad konferencji nie
by³o przypadkowe. Organizatorzy chcieli uczciæ rocznicê podpisania umowy
suwalskiej koñcz¹cej konflikt polsko-litewski, któr¹ 90 lat temu podpisano
w tym samym budynku w Suwa³kach 7 padziernika 1920 r.
Miejscem obrad konferencji by³ budynek Archiwum Pañstwowego i Hotel
Wigry w Orodku Sportu i Rekreacji w Suwa³kach.
Organizatorem konferencji by³ Prezydent Miasta Suwa³ki, Archiwum
Pañstwowe i Muzeum Okrêgowe w Suwa³kach, Instytut Historii Litwy oraz
Polskie Towarzystwo Historyczne  Oddzia³ w Bia³ymstoku. Honorowy patronat nad konferencj¹ objê³a Wicemarsza³ek Sejmu RP Pani Ewa Kierzkowska.
Organizatorom swojego wsparcia udzielili Departament Dziedzictwa Kulturowego Republiki Litwy i Fundacja Wspierania Kultury przy Ministerstwie
Kultury Litwy.
Na konferencjê przybyli przedstawiciele rodowisk naukowych ze szkó³
wy¿szych i instytucji pañstwowych, miêdzy innymi: Zastêpca Prezydenta Miasta Suwa³ki Marek Buczyñski, Dyrektor Instytutu Historii Litwy dr Rimantas
Miknys, Prezes Zarz¹du Fundacji Wspierania Wspó³pracy Litewsko-Polskiej
im. A. Mickiewicza Graþina Dremaitë, reprezentuj¹ca Departament Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Litwy, G³ówny Inspektor Pañstwowy Audronë Vyðniauskaitë, Dyrektor Archiwum Powiatowego w Mariampolu Rimvydas Urbonavièius, Dyrektor Instytutu Pamiêci Narodowej Oddzia³u
w Bia³ymstoku prof. dr hab. Cezary Kuklo, Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu w Bia³ymstoku prof. dr hab. Wojciech leszyñski, Zastêpca Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu w Bia³ymstoku dr hab. Jan Snopko.
Uroczyste otwarcie konferencji odby³o siê o godzinie 16.00 w Archiwum
Pañstwowym. Wyst¹pienia powitalne wyg³osili Zastêpca Prezydenta Miasta
Suwa³ki Marek Buczyñski, dr Jan Jerzy Milewski prezentuj¹cy Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Bia³ymstoku oraz Dyrektor Archiwum Pañstwowego Tadeusz Radziwonowicz. W swoich wyst¹pieniach podkrelili, ¿e choæ
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wiedza o faktach z 1920 r., czyli z trudnego, wrêcz dramatycznego okresu
konfliktu polsko-litewskiego jest nadal niewystarczaj¹ca, to umowa suwalska
i ³¹czone z ni¹ zajêcie przez zbuntowane wojska gen. Lucjana ¯eligowskiego Wilna i Wileñszczyzny przez dziesiêciolecia mia³y niezwykle istotny
wp³yw na kszta³t stosunków polsko-litewskich w wymiarze pañstwowym
i spo³ecznym. Zaznaczyli, ¿e chodzi nie tylko o rozstrzygniêcia terytorialne,
ale te¿ o to, ¿e w wiadomoci wielu Litwinów i Polaków, zamiast wiedzy
funkcjonowa³y i jeszcze funkcjonuj¹ ukszta³towane po 1920 r., zbyt czêsto
szkodliwe mity. Licz¹, ¿e w trakcie konferencji podjêty zostanie rzeczowy
i konstruktywny dialog w trudnych i budz¹cych wiele kontrowersji, a nawet
emocji sprawach.
W toku obrad wyg³oszone zosta³y referaty przez naukowców z ró¿nych
orodków akademickich. Mgr Krzysztof Sk³odowski z Suwa³k mówi³ o Radzie
Ludowej Okrêgu Suwalskiego jako reprezentacji polskiej spo³ecznoci na Suwalszczynie w okresie lipiec  wrzesieñ 1920 r., a dr Èeslovas Laurinavièius
z Wilna zaprezentowa³ Kwestie sporne w historii stosunków litewsko-polskich
w r. 1920. Nastêpnie mgr Tadeusz Radziwonowicz, Dyrektor Archiwum Pañstwowego z Suwa³k, zabra³ g³os na temat Polsko-litewskich rokowañ w Suwa³kach 30 wrzenia  7 padziernika 1920 r., z kolei dr Edmundas Gimauskas z Wilna mówi³ o Rokowaniach w Suwa³kach i umowie suwalskiej we
wspomnieniach: M. Biriki i B.K. Balutisa, a dr Rymantas Miknys z Wilna
podj¹³ kwestiê Umowy suwalskiej w dzienniku i ocenach publiczno-prawnych
Micha³a Römera. Prof. dr hab. Alvydas Nikentaitis z Wilna mówi³ na temat
Kultura pamiêci jako obiekt polityki zagranicznej w regionie Europy rodkowo-Wschodniej, za dr Vladas Siratavièius z Wilna o Roli ocen umowy suwalskiej w przygotowaniu umowy polsko-litewskiej r. 1994 w Litwie. Referat
prof. dr hab. Grzegorza Nowika z Warszawy pt. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego koncepcja prowadzenia wojny z bolszewick¹ Rosj¹ przedstawi³
dr hab. Jan Snopko, a referat prof. dr hab. Krzysztofa Buchowskiego
z Bia³egostoku pt. Recepcja konfliktu polsko-litewskiego (19191920) w polskim spo³eczeñstwie w latach miêdzywojennych i wspó³czenie zaprezentowa³ dr Jan Jerzy Milewski.
Problematyka konfliktu polsko-litewskiego na konferencji by³a te¿ prezentowana przez historyków z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dr Wies³aw Boles³aw £ach w referacie na temat Rola Ligi Narodów
w próbie rozstrzygniêcia polsko-litewskiego sporu terytorialnego i wytyczeniu
wspólnej granicy  próba oceny, podkreli³, i¿ w relacjach polsko-litewskich po
I wojnie wiatowej rozpocz¹³ siê okres pasywnego i chronicznego konfliktu,
który na wiele lat mia³ pozostaæ nierozwi¹zany. Odpowiedzialnoci¹ za ch³odne stosunki mo¿na obarczyæ zarówno Polaków, jak i Litwinów. Ch³odne stosunki nie tylko pogarsza³y sytuacjê, ale równie¿ eskalowa³y dalsze napiêcia
miêdzy narodami. Z powodu braku zgody miêdzy stronami, sprawami kszta³tu przysz³ej granicy zajê³a siê Liga Narodów, tym samym doprowadzaj¹c do
umiêdzynarodowienia konfliktu, ale i ona nie doprowadzi³a do pojednania
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miêdzy pañstwami chocia¿ sprawê granicy rozwi¹za³a arbitralna decyzja
Rady Ambasadorów.
Natomiast dr Halina £ach z uniwersytetu z Olsztyna zaprezentowa³a
temat Od linii Focha do ustanowienia wspó³czesnej polsko-litewskiej granicy
pañstwowej. Mówi³a, ¿e wspó³czesna polsko-litewska granica pañstwowa jest
najstarszym fragmentem polskiej granicy wschodniej, gdy¿ pochodzi z 1919 r.
(tzw. linia Focha). Ustanowiona zosta³a na ziemi sejneñsko-suwalskiej po
I wojnie wiatowej. W okresie miêdzywojennym granica sta³a siê barier¹
przestrzenn¹ i ukazywa³a bardzo napiêty stan stosunków polsko-litewskich.
Po 1989 r. granica polsko-litewska jest instrumentem polityki zagranicznej
obu pañstw i zadaniem jej jest integrowanie pogranicza oraz budowanie
dobros¹siedzkich stosunków miêdzy tak bliskimi narodami.
Treci zawarte w referatach oraz dyskusje wykaza³y, ¿e konferencja powiêcona umowie suwalskiej i innym wydarzeniom z historii stosunków polsko-litewskich w okresie miêdzywojennym, a tak¿e problemom wykraczaj¹cym poza cis³¹ jej tematykê, by³a bardzo potrzebna.
Na zakoñczenie konferencji wyst¹pi³ Dyrektor Instytutu Pamiêci Narodowej Oddzia³u w Bia³ymstoku prof. dr hab. Cezary Kuklo, który zaznaczy³,
¿e przedstawienie burzliwych dziejów konfliktu polsko-litewskiego powinno
przyczyniæ siê do lepszego zrozumienia fragmentu przesz³oci i s³u¿yæ powinno przezwyciê¿aniu nagromadzonych nieporozumieñ we wzajemnych stosunkach. Z kolei dr Èeslovas Laurinavièius z Wilna podkreli³, ¿e nale¿y rozwijaæ wspó³pracê naukow¹ miedzy historykami Polski i Litwy, dokonywaæ okresowych podsumowañ badañ z okresu konfliktu polsko-litewskiego, aby nabieraæ zaufanie do siebie, gdy¿ w tym jest si³a i potencja³. Natomiast dr Jan
Jerzy Milewski na zakoñczenie z³o¿y³ serdeczne podziêkowania uczestnikom
i organizatorom konferencji za trud i pracê w³o¿on¹ w jej przygotowanie, po
czym konferencja zosta³a zamkniêta.
Warto nadmieniæ, ¿e w zwi¹zku z konferencj¹ pracownicy Archiwum
Pañstwowego w Suwa³kach przygotowali niewielk¹ wystawê materia³ów archiwalnych oraz ich kopii, dotycz¹cych obecnych terenów Litwy, a zw³aszcza
stosunków polsko-litewskich, w okresie od XVII w. po czasy nam wspó³czesne.
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X OGÓLNOPOLSKIE FORUM
HISTORYKÓW WOJSKOWOCI
POZNAÑ 1718 WRZENIA 2010 ROKU
Wojsko, sztuka wojenna i wojna s¹ powi¹zane z ca³okszta³tem ¿ycia gospodarczego, spo³ecznego, politycznego i ideologicznego spo³eczeñstwa. Z tego wynika, ¿e s¹ one równoczenie czêci¹ dziejów spo³eczeñstwa1. Generalna dyrektywa metodologiczna badañ historyczno-wojskowych wskazuje koniecznoæ
rozpatrywania dziejów wojskowych w cis³ej ³¹cznoci z ca³ym procesem dziejowym2.
Problematyka metodologii i metodyki badañ historyczno-wojskowych
by³a i jest sygnalizowana jako potrzebny temat dla warsztatu badawczego
historyka wojskowego. Czym taka potrzeba jest uzasadniona? Odpowiedzi¹
na to pytanie jest powstanie i zorganizowanie w cywilnych uczelniach wy¿szych zak³adów i zespo³ów naukowych historii wojskowej oraz nieustanny
rozwój badañ i prac nad dziejami wojskowymi. Badania i studia historycznowojskowe podejmowane s¹ nie tylko przez historyków wojskowych, ale te¿
przez m³odych cywilnych pracowników naukowych. Zachodzi wiêc potrzeba
nieustannego wypracowywania podstaw metodologicznych nauki historyczno-wojskowej.
Zainteresowanie naukowców metodologi¹ i metodyk¹ badañ historycznowojskowych jest du¿e i podyktowane potrzeb¹ praktycznego ich wykorzystania w poznawaniu militarnej dzia³alnoci cz³owieka. Dzia³alnoæ ta cile
powi¹zana by³a i jest z ca³okszta³tem rozwoju ¿ycia spo³ecznego wiêzami
ekonomicznymi, spo³eczno-politycznymi, ideologicznymi i kulturowymi. Nale¿y do najbogatszych form dzia³alnoci ludzkiej.
Wspó³czesna historiografia nie wypracowa³a jasnej podstawy metodologicznej w badaniach historyczno-wojskowych. Poszukuj¹c nowych podstaw
metodologicznych i sposobu podzielenia siê wiedz¹ na ich temat oraz chc¹c
zaprezentowaæ dorobek metodyczny i dokonaæ oceny stanu dotychczasowych
metod badawczych, rodowisko historyków wojskowoci Zak³adu Historii
Wojskowej Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
w dniach 1718 wrzenia 2010 r. by³o organizatorem X Ogólnopolskiego
1 B. Mikiewicz, O przedmiocie nauki historyczno-wojskowej, Myl Wojskowa 5/1958,
s. 8290.
2 Idem, Wprowadzenie do badañ historyczno wojskowych, Poznañ 2001.
3 IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowoci. Polska myl wojskowa na przestrzeni
dziejów, red. W.B. £ach, wspó³udzia³ T. Gajownik, D. Radziwi³³owicz, Olsztyn 2008, s. 768.
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Forum Historyków Wojskowoci na temat: Metodologia i metodyka badañ
historyczno-wojskowych. Wybór miejsca obrad forum i tematu nie by³ przypadkowy. Ju¿ w wrzeniu 2007 r. na zakoñczenie IX Ogólnopolskiego Forum
Historyków Wojskowoci zorganizowanego przez Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie3, rodowisko naukowe z prof. dr. hab. Karolem Olejnikiem zaprosi³o na
kolejne forum do Poznania. Miejscem obrad X Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowoci by³a Aula im. Lubrañskiego w budynku Rektoratu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Collegium Historicum.
Organizatorem forum byli pracownicy i naukowcy Zak³adu Historii Wojskowej Instytutu Historii Wydzia³u Historycznego.
Na obecne forum przybyli przedstawiciele rodowisk naukowych szkó³
wy¿szych z ca³ego kraju zajmuj¹cy siê naukowo i dydaktycznie problematyk¹
dziejów wojskowych oraz pracownicy naukowi Akademii Obrony Narodowej.
Uroczyste otwarcie forum odby³o siê o godzinie 11.00 w Auli im. Lubrañskiego. Wyst¹pienia powitalne wyg³osi³ Prorektor Uniwersytetu im A. Mickiewicza prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk i Dziekan Wydzia³u Historycznego
Pani prof. dr hab. Hanna Koæka-Krenz. Po uroczystym i oficjalnym powitaniu goci prof. Pilarczyk odniós³ siê do tematu forum, uzasadniaj¹c powody,
które zadecydowa³y o jego wyborze. Mówi³, ¿e to w³anie w Poznaniu problematyka metodologiczna by³a zawsze w centrum uwagi badawczej Zak³adu
Historii Wojskowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Podkreli³ ogromny
wk³ad w rozwój tej problematyki p. prof. dr hab. Benona Mikiewicza, który
uwa¿any jest za prekursora metodologii i metodyki badañ z historii wojskowej. Obecnie, kiedy nie ma ju¿ profesora wród nas, wybór takiego tematu
mia³ byæ wielkim uk³onem w jego kierunku. Ponadto profesor Mikiewicz
zapocz¹tkowa³ formê narodowej debaty na temat stanu i rozwoju historii
wojskowoci4. W dalszej czêci prof. Pilarczyk poruszy³ kwestiê opracowanego Ogólnopolskiego Informatora Historyków Wojskowoci5. Informator jest
pokanym wydawnictwem, zawieraj¹cym spis badaczy historii wojskowoci
w polskich uczelniach wy¿szych.
4 Cykliczne debaty przedstawicieli nauki historyczno-wojskowej zapocz¹tkowane zosta³y
przed laty w Poznaniu w 1994 r. przez prof. dr. hab. Benona Mikiewicza na temat stanu
i kierunków rozwoju histografii i prognoz badawczych nad histori¹ wojskowoci. Jest ono g³ównym forum dyskusji i informacji o pracach badawczych nad histori¹ wojskowoci. Kolejne mia³y
miejsce w Warszawie w 1995 r. w Wojskowym Instytucie Historycznym Akademii Obrony
Narodowej, w Toruniu na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w 1996 r., w Koszalinie w Politechnice Koszaliñskiej w 1998, w Gdyni w Akademii Marynarki Wojennej w 1999 r., w Filii
Akademii wiêtokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim w 2001 r., w Siedlcach w Akademii
Podlaskiej  2003 r., Czêstochowie w Akademii im. J. D³ugosza w 2005 r. i w Olsztynie na
Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w 2007 r. Szerzej zob. IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowoci. Polska myl wojskowa na przestrzeni dziejów.
5 Ogólnopolski Informator Historyków Wojskowoci, przygotowa³ Zak³ad Historii Wojskowej Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznañ 2010.
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W dalszym wyst¹pieniu prof. Pilarczyk poruszy³ kwestiê podejmowania
badañ historyczno-wojskowych przez m³odych naukowców. rodowisko historyków wojskowoci powiêksza siê, jest coraz wiêcej osób zajmuj¹cych siê badaniami, to im nale¿y daæ pogl¹d na podstawy metodologiczne i metodykê badañ
historyczno-wojskowych, gdy¿ ró¿nica miêdzy metodologi¹ historyczn¹ a historyczno wojskow¹ jest istotna ze wzglêdu na specyfikê materia³u badawczego.
Wyst¹pienie powitalne wyg³osi³a równie¿ Dziekan Wydzia³u Historycznego,
prof. dr hab. Hanna Koæka-Krenz. Podkreli³a wagê tematu forum
i odnios³a siê do wydarzeñ militarnych z przesz³oci, które s¹ obecnie powszechnie rekonstruowane. Zwróci³a uwagê na takie stosowanie metod badawczych
przy odtwarzaniu przesz³oci, aby uzyskaæ obiektywn¹ i niezak³aman¹ wiedzê
o przesz³oci i w³aciwie wykorzystaæ j¹ w organizacji rekonstrukcji historycznych.
Po uroczystym otwarciu forum, w dalszej jego czêci, wyg³oszone zosta³y
referaty wprowadzaj¹ce w tematykê konferencji. Jako pierwszy zabra³ g³os
prof. dr hab. Karol Olejnik, który w wyst¹pieniu na temat Metodologia badañ historyczno-wojskowych czasów redniowiecza, zwróci³ uwagê na wa¿ny
aspekt w metodologii. Badacz historii wojskowoci wiadom braku dostatecznej iloci zachowanych róde³ i opracowañ specjalistycznych powinien siêgaæ
do badañ porównawczych, aby odtworzyæ stan wojskowoci czasów odleg³ych
oraz powinien uwzglêdniaæ badania terenowe, ustrojowe, prawne, spo³eczne,
wzorce kulturowe, organizacyjne innych pañstw. Kolejnym prelegentem by³
prof. dr hab. Miros³aw Nagielski. Przedstawiaj¹c Metodologiê badañ historyczno-wojskowych doby nowo¿ytnej, zwróci³ uwagê na wojny w Europie tego
okresu. Badaj¹c dzieje wojenne epoki nowo¿ytnej nale¿y uwzglêdniaæ specyfikê podokresów oraz dokonywaæ porównañ wojska polskiego z francuskim,
angielskim, niemieckim oraz badaæ stosunki armii ze spo³eczeñstwem. Natomiast prof. dr hab. Lech Wyszczelski zabieraj¹c g³os na temat Metodologia
badañ historyczno-wojskowych czasów najnowszych mówi³ o z³o¿onoci badañ
wojskowoci okresu najnowszego tj. XX i pocz¹tków XXI w. Zaznaczy³, ¿e jest
to okres specyficzny. Wyst¹pi³y dwie wojny wiatowe i dwie epoki ró¿ne dla
badaczy. Podkreli³, ¿e od czasów odzyskania niepodleg³oci przez Polskê do
1989 r. zorganizowana by³a armia masowa, nastêpnie po 1990 r. mo¿emy
mówiæ o armii profesjonalnej. Zmiana systemu obronnego Polski wymusza
poniek¹d inne podstawy metodologiczne badañ historii wojskowoci Polski.
Podkreli³, ¿e w latach piêædziesi¹tych za³o¿enia metodologiczne badañ
historyczno-wojskowych by³y wzorowane na ustaleniach nauki radzieckiej
i podporz¹dkowane ideologii marksistowskiej. W dalszej czêci wyst¹pienia
podkreli³ dokonania metodologiczne orodka poznañskiego, jako najaktywniejszego w dziedzinie studiów nad metodologi¹ historii wojskowej. Zwróci³
uwagê na dokonania Stanis³awa Herbsta6 i Benona Mikiewicza. Zaznaczy³,
6 B. Mikiewicz, Studia nad metodologi¹ nauki historyczno-wojskowej, X Ogólnopolskie
forum historyków wojskowoci, Metodologia i metodyka badañ historyczno-wojskowych, Poznañ,
1718 wrzenia 2010; Zob. te¿ S. Herbst, Historia wojskowa: treæ, dzieje, metodyka, metodologia, Zeszyty Naukowe WAP, Seria Historyczna, VII, nr 5, Warszawa 1961, s. 3031.
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¿e S. Herbst przywi¹zywa³ du¿¹ wagê do studiowania terenu i obszaru
w badaniach dzia³añ wojennych. Dlatego by³ zwolennikiem podró¿y historyczno-wojskowych w postêpowaniu badawczym. Profesor Wyszczelski podobnie jak wczeniejsi przedmówcy równie¿ podkreli³ dokonania B. Mikiewicza
na polu metodologii historii wojskowoci. Mówi³ o jego sztuce ³¹czenia metod
dedukcyjnych i indukcyjnych w procesie metodologicznym.
W dwudniowym forum uczestniczy³o czynnie ponad 70 naukowców (wyg³oszono oko³o 50 referatów), archiwistów i przedstawicieli instytucji pañstwowych. Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê zg³oszonych referatów, ka¿dy z uczestników móg³ tylko zaprezentowaæ swoje badania w du¿ym skrócie nad ró¿nymi zagadnieniami z dziejów militarnych Polski. Mimo to uda³o siê w miarê
ca³ociowo zaprezentowaæ aktualny stan badañ w poszczególnych dziedzinach i epokach historycznych, i na tej podstawie okreliæ kierunki badañ na
przysz³oæ, postuluj¹c wypracowanie podstaw metodologicznych. Najwa¿niejszym osi¹gniêciem X Forum by³o zaznaczenie du¿ego postêpu w badaniach
historyczno-wojskowych w Polsce.
Problematyka metodologiczna na forum by³a te¿ zaprezentowana przez
historyków wojskowoci Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Prof. dr hab. Norbert Kasparek podj¹³ temat Kiedy brak ród³a? Baza ród³owa do powstania listopadowego na ziemiach litewskich, nastêpnie dr hab.
Dariusz Radziwi³³owicz mówi³ o Metodyce badañ ród³owych nad histori¹ polskich formacji zbrojnych na Powo³¿u i Syberii w latach 19181920, dr Wies³aw
£ach Metodyka opracowania rodków symbolicznych (mapy, szkice, schematy)
przy analizie systemu obronnego Polski pó³nocnej okresu przedwojennego,
a dr Halina £ach zaprezentowa³a temat Metodologia badañ przemian systemu ochrony granic Polski po 1989 r. Referaty ukaza³y ró¿ne problemy metodologiczne nauki historycznowojskowej w orodku olsztyñskim, a w szczególnoci wiele potrzeb badawczych, co prowadzi do dalszego umocnienia historii
wojskowej na uniwersytecie, jako wa¿nej dziedziny badañ historycznych.
Wys³uchanie referatów i komunikatów da³o podstawê do wymiany pogl¹dów i dyskusji, która skupi³a siê na problemach metodologii badañ historyczno-wojskowych. Podkrelono koniecznoæ korzystania w procesie metodologicznym z metod badawczych innych nauk (socjologii, psychologii, prawa,
ekonomii, demografii, geografii statystyki, techniki) oraz uwzglêdnianie
w badaniach uwarunkowañ organizacyjnych, spo³ecznych i kulturowych innych pañstw. Ponadto zwrócono uwagê na potrzebê wykszta³cenia siê orodka badañ metodologicznych i wiêkszego przekazu wiedzy metodycznej m³odym adeptom nauki oraz podnoszenie poziomu prac kwalifikacyjnych wykonywanych na rzetelniejszych podstawach metodologicznych.
Dwudniowe obrady zosta³y podsumowane przez prof. dr. hab. Zbigniewa
Pilarczyka. Zaznaczy³, ¿e z optymizmem patrzy na badania z historii wojskowej
po zaprezentowaniu metod badawczych przez rodowiska naukowe. Referaty
wnios³y du¿¹ wartoæ poznawcz¹ do metodologii historii wojskowej i zapowiedzia³, ¿e wszystkie zostan¹ opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym.
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Na zakoñczenie wyst¹pienia z³o¿y³ serdeczne podziêkowania wszystkim
uczestnikom forum i organizatorom za trud i pracê w³o¿on¹ w przygotowanie
konferencji. Tym samym X Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowoci
zosta³o zamkniête.
Nastêpne forum zostanie zorganizowane w 2012 r. przez Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Jan Ch³osta
Olsztyn

CMENTARZE NA WARMII
Zorganizowana 18 X 2010 r. w Olsztynie konferencja na temat cmentarzy na Warmii by³a trzecim z kolei tego typu spotkaniem naukowym, powiêconym stanowi zabytkowych nekropolii w regionie. Po cmentarzach lenych
w 2008 r., cmentarzach ewangelickich na Mazurach w 2009 r., Spo³eczny
Komitet Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach wspólnie
z Muzeum Warmii i Mazur oraz Oddzia³em Okrêgowym Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Olsztynie, tym razem podj¹³ ten temat. Na
konferencji referaty wyg³osili: dr Jan Ch³osta (Cmentarze na Warmii), ks.
prof. dr hab. Andrzej Kopiczko (Pochówki warmiñskich ksiê¿y), prof. dr hab.
Janusz Jasiñski (Z dziejów cmentarza wiêtego Krzy¿a w Olsztynie).
Wyodrêbnienie cmentarzy na historycznej Warmii, a wiêc w dawnych
powiatach: braniewskim, lidzbarskim, reszelskim i olsztyñskim, mia³o charakter wy³¹cznie umowny. Podobnie, jak na dawniej ewangelickich Mazurach, nekropolie poza obrêbem miejscowoci tworzono, zgodnie z zarz¹dzeniami w³adz pruskich w miastach w koñcu XVIII w., a we wsiach  w drugiej
po³owie XIX w. Decydowa³y o tym przede wszystkim wzglêdy sanitarne.
Skupienie wokó³ kocio³a znacznej iloci grobów sprawia³o wra¿enie przygnêbiaj¹ce: unosz¹cy siê fetor rozk³adaj¹cych zw³ok, walaj¹ce ludzkie koci sk³oni³y w³adze do zmiany. Zaprzestano zatem grzebania zmar³ych na terenie
otaczaj¹cym kaplice i kocio³y, przyjête postanowieniami Soboru Rzymskiego
z 1059 r. Wtedy zasada ta nakazywa³a pozostawienie przestrzeni grzebalnej
wokó³ kocio³a 60 kroków oraz kaplic 30 kroków. W³aciwie obszar i proporcje dawnego cmentarza wyznacza³ cieñ rzucony przez sakralna budowlê.
Przestrzeñ tê jakby identyfikowano z sakralnym wnêtrzem kocio³a. By³ on
uznawany za przestrzeñ wiêt¹, nienaruszaln¹. Zmarli wiêc spoczywali
w cieniu wi¹tyni, pod piecz¹ jej patronów. Dlatego te¿ obowi¹zywa³ katego1 P. Turowski, Historia parafii Bart¹g. Diecezja warmiñska, s. 42, rêkopis w posiadaniu
autora tekstu.

Kronika naukowa

485

ryczny nakaz ogradzania cmentarzy przykocielnych. Mia³o byæ oddzielone
miejsce wiête czyli sacrum od profanum.
Pocz¹tkowo samo wyznaczenie terenu pod nowe pochówki zmar³ych poza
miejscowoci¹ nie spotka³o siê z aprobat¹ parafian. Napisa³ o tym Warmiak
Pawe³ Turowski w dot¹d niewydajnym opracowaniu Historia parafii Bart¹g:
Do siódmej dziesi¹tki lat XIX w. zmar³ych chowano na cmentarzu przykocielnym. By³o ciasno, chocia¿ przestrzeñ cmentarza kilka razy powiêkszono.
Nowe groby kopano w miejscach starych mogi³. Z tego powodu naruszano
trumny, znajduj¹ce siê pod ziemi¹. W ten sposób wykopane ludzkie szcz¹tki
umieszczone zosta³y w przygotowanej trumnie cynkowej, znajduj¹cej siê
w kostnicy, potem sta³a ona opodal p³otu plebañskiego ogrodu. Jak trumnê
wype³niono, to odbywa³ siê uroczysty pogrzeb. Trumnê ustawiono pod trzema
krzy¿ami przed kapelani¹ tj. wikarówk¹. Po odprawionej w intencji zmar³ych
Mszy wiêtej i zwyczajnych ceremoniach pogrzebowych, trumnê zakopywano
w bliskoci murów kocio³a. W takim obrzêdzie brali udzia³ niemal wszyscy
wierni z parafii. Ka¿dy mia³ przecie¿ tu kogo pochowanego. Jak w latach
miêdzywojnia rozbudowano bart¹ski koció³, to odgrzebane koci zosta³y
przeniesione na nowy cmentarz1. Turowski nie omieszka³ dodaæ, ¿e za³o¿enie nowego cmentarza oko³o 1872 r. na gruncie plebañskim, oddalonym
o 300 metrów od kocio³a, spotka³o siê z niezadowoleniem parafian. Z ¿alem
i gniewem przyjmowali to zarz¹dzenie, ¿e bez czci i mi³oci wyrzuca siê
ukochanych zmar³ych na zap³ocie, z dala od kocio³a jak zdech³ych psów na
po¿arcie wilków. Mówiono, ¿e nasi zmarli musz¹ po pogañsku spoczywaæ,
kiedy przed tym spoczywali w bliskoci Pana Boga. D³u¿szy czas to trwa³o
a¿ siê ludzie do tych nowych porz¹dków przyzwyczaili. Nale¿y s¹dziæ, ¿e
podobnie by³o równie¿ w innych wsiach kocielnych. Inaczej sytuacja przedstawia³a siê w samym Olsztynie. Tutaj po prostu powiêkszono przykocielny
cmentarz, na dzisiejszym placu Jana Paw³a II i ulicach: 1 Maja, Wyzwolenia
i Ratuszowej, na który cieñ rzuca³ rozebrany w 1801 lub 1806 r. koció³ pod
wezwaniem wiêtego Krzy¿a.
Nie mamy dot¹d pe³nej inwentaryzacji cmentarzy w województwie warmiñsko-mazurskim, ale zak³ada siê, ¿e znajduje siê w nim blisko 3000 nekropolii, z tego na Warmii zaledwie trzysta. Wszystkie wymagaj¹ naszej troski.
Zadbaæ nale¿y równie¿ o cmentarze poewangelickie i dworskie, których opieka przypisana jest samorz¹dom terytorialnym.
Ksi¹dz prof. dr hab. Andrzej Kopiczko omówi³ zapisy prawne obowi¹zuj¹ce w ceremoniale pogrzebowym duchownych, wyznaczenie miejsca na cmentarzu, formach nagrobków, testamentów, kazañ pogrzebowych, klepsydr,
wskaza³ na rozszerzaj¹cy siê ich zakres w ró¿nych okresach jeli chodzi
o udzia³ w pogrzebach duchownych, odpowiedzialnoci za pogrzeb konfratra.
Po II wojnie wiatowej utrwali³ siê zwyczaj, ¿e g³ówna msza wiêta pogrzebowa po mierci kap³ana sprawowana jest przez biskupa ordynariusza lub
biskupa pomocniczego. Nadto zwróci³ uwag¹ na wiadectwa po zmar³ych
kap³anach, jak tekst nekrologów, drukowanych wspomnieñ. Innym wia-
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dectwem po zmar³ych kap³anach s¹ groby oraz nagrobki, p³yty i epitafia jako
stosunkowo trwa³e oznaczenia miejsca pochówków. Ich forma jest bardzo
zró¿nicowana, ale mo¿na wysnuæ pewne wnioski natury ogólnej. Zasadniczo
na Warmii bardzo rzadko spotyka siê nagrobki/tablice/epitafia umieszczone
na lub przy samych cianach zewnêtrznych wi¹tyñ (popularna forma np.
w Bawarii). Nie zachowa³o siê te¿ zbyt du¿o grobów (i nagrobków) na cmentarzach przykocielnych, ale wystêpuj¹ one jeszcze przy niektórych kocio³ach.
Czasem umieszczano je przy murowanych ogrodzeniach (m.in. Miêdzylesie,
wiêtego Krzy¿a w Lidzbarku Warmiñskim, ¯egoty). Zamordowany przez ¿o³nierzy radzieckich proboszcz z Klebarka Wielkiego ks. Pawe³ Chmielewski zosta³
pochowany przed plebani¹ obok figury Matki Bo¿ej, a wiadek objawieñ gietrzwa³dzkich ks. Augustyn Weichsel te¿ przy plebanii w Gietrzwa³dzie obok grobu
swojej matki. Najwiêcej jednak grobów przed 1945 r. usytuowano w niewielkiej odleg³oci od wi¹tyni, przy cianach bocznych lub za prezbiterium.
O z³o¿onych dziejach cmentarza wiêtego Krzy¿a mówi³ prof. dr hab.
Janusz Jasiñski. Istnienie tego cmentarza, podobnie jak kocio³a wiêtego
Krzy¿a, potwierdza³ dokument z 1565 r. Koció³ zapewne powsta³ wczeniej.
Na tym cmentarzu grzebano ubo¿szych mieszkañców Olsztyna. Obok po
1772 r. utworzono nekropoliê dla ewangelików. Cmentarze przedzielono najpierw drewnianym p³otem, a po 1843 r. z inspiracji za³o¿onego przez burmistrza Jakuba Rarkowskiego Towarzystwa Upiêkszania Miasta, lipow¹ alej¹.
Ze wzglêdu na powiêkszaj¹ce siê miasto cmentarz katolicki trzeba by³o kilka
razy powiêkszaæ. Mimo tego wci¹¿ siê zape³nia³. Jak stwierdzi³ w 1869 r.
miejscowy lekarz, w ci¹gu 300 lat ka¿de miejsce by³o wykorzystane do pochówku 30 razy. Po wyznaczeniu innego miejsca na cmentarz w 1870 r., przy pocz¹tku dzisiejszej alei Wojska Polskiego (cmentarz parafialny w. Jakuba), nekropolia wiêtokrzyska zosta³a zamkniêta. Teren cmentarza ks. dziekan Józef Teschner sprzeda³ magistratowi Olsztyna, który zobowi¹za³ siê dokonaæ ekshumacji
grobów. Najpierw w 1907 r. now¹ ulicê w stronê Jakubowa przemierza³ tramwaj, a dwa lata póniej podjêto decyzjê o wzniesieniu ratusza. W trakcie zabudowy tej czêci Olsztyna raz po raz odkrywano resztki tam pochowanych, co nie
najlepiej wiadczy o przeprowadzonej ekshumacji.
W drugiej czêci konferencji na placu Jana Paw³a II przed olsztyñskim
ratuszem odby³a siê uroczystoæ ods³oniêcia p³yty pami¹tkowej z nastêpuj¹cym napisem:
W tym miejscu wznosi³ siê koció³ wiêtego Krzy¿a,
po raz pierwszy wymieniony w dokumencie za czasów
Stanis³awa Hozjusza w 1565 r. Koció³ ten istnia³
ju¿ wczeniej, a przetrwa³ do pocz¹tków XIX wieku.
Na przyleg³ej do niego nekropolii pochowano
kilkanacie pokoleñ mieszkañców Olsztyna.
R.I.P. Olsztyn 2010 r.

Dokonali tego Prezydent Miasta Olsztyn dr Piotr Grzymowicz oraz Arcybiskup dr Edmund Piszcz, który tak¿e tê p³ytê powiêci³.
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Irena Makarczyk

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

PROMOCJE WYDZIA£U HUMANISTYCZNEGO UWM
(20082010)
NADANIE TYTU£U DOKTORA HONORIS CAUSA
Prof. dr hab. JANUSZ MA££EK
Rada Wydzia³u Humanistycznego UWM w Olsztynie w dniu 25 listopada
2008 r. podjê³a uchwa³ê (Nr 16), na podstawie wniosku Dziekana Wydzia³u
Humanistycznego i wyników g³osowania, w sprawie z³o¿enia wniosku do
Senatu UWM w Olsztynie o nadanie tytu³u doktora honoris causa prof. dr.
hab. Januszowi Ma³³kowi oraz wyznaczenia promotora i recenzentów. Na
promotora zaproponowano ks. prof. dr. hab. Alojzego Szorca (UWM w Olsztynie), na recenzentów: prof. dr hab. Janusza Jasiñskiego (em. prof. UWM
w Olsztynie), prof. dr. hab. S³awomira Kalembkê (UMK w Toruniu), prof. dr.
hab. Wojciecha Wrzesiñskiego (Uniwersytet Wroc³awski). Senat Uniwersytetu wniosek przyj¹³. Uroczystoæ nadania tytu³u doktora honoris causa prof.
Ma³³kowi odby³a siê 17 wrzenia 2009 r., podczas trwania XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie.
Profesor Janusz Ma³³ek ur. siê 24 maja 1937 r. w Dzia³dowie. Jego ojciec,
Karol, to znany dzia³acz mazurski, pisarz, nauczyciel i publicysta. Janusz
Ma³³ek w Mr¹gowie ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne i w 1955 r. rozpocz¹³
studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu, gdzie trafi³ do profesora mediewistyki  Karola Górskiego, pod
którego kierunkiem napisa³ magisterium oraz rozprawê doktorsk¹. Pozosta³
na uczelni w Toruniu. Kontynuowa³ tam prace badawcze, prowadzi³ zajêcia
dydaktyczne oraz pe³ni³ ró¿ne funkcje administracyjne. Jego zainteresowania
naukowe koncentrowa³y siê g³ównie na historii Prus Królewskich i Ksi¹¿êcych. Korzysta³ ze stypendiów zagranicznych, które umo¿liwi³y mu kwerendê
m.in. w archiwach w Oslo, Sztokholmie, Wiedniu, Berlinie. W 1975 r. uzyska³
stopieñ doktora habilitowanego, w 1988 r. tytu³ profesora. Wypromowa³ 156
magistrów i dwunastu doktorów. Zajêcia dydaktyczne prowadzi³ te¿ za granic¹: we Florencji i Moguncji. W latach 19751978 by³ wicedyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki, w latach 19931999 dziekanem Wydzia³u Nauk
Humanistycznych, a w latach 19992002 pe³ni³ urz¹d prorektora uczelni do
spraw organizacji i rozwoju nauki. Profesor J. Ma³³ek jest cz³onkiem wielu
organizacji i stowarzyszeñ naukowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. W 2007 r. przeszed³ na emeryturê.
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KOLOKWIA HABILITACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
Dr RYSZARD TOMKIEWICZ, Olsztyñski Rok 1956. Rola studentów
w wydarzeniach, Olsztyn 2007.
Praca jest pierwsz¹ monograficzn¹ prób¹ przedstawienia wydarzeñ roku
1956 w Olsztynie. Zajmuje siê postawami i dzia³aniami studentów Wy¿szej
Szko³y Rolniczej i s³uchaczy Studium Nauczycielskiego. Inspiracj¹ wyst¹pieñ
olsztyñskich studentów by³y wydarzenia wêgierskie jesieni¹ 1956 r. M³odzi
ludzie w Olsztynie odwa¿nie wyst¹pili z ¿¹daniami politycznymi. Odwa¿yli
siê 30 padziernika samowolnie zmieniæ nazwê jednego z placów w Olsztynie
 z placu Armii Czerwonej na plac Powstañców Wêgierskich. Autor przedstawi³ reakcje lokalnych w³adz, spo³eczeñstwa, dziennikarzy na bunt olsztyñskich studentów. Podda³ analizie stopniowe odchodzenie od zdobyczy Padziernika 1956, procesu dokonuj¹cego siê w ca³ym kraju.
Kolokwium odby³o siê 30 listopada 2009 r. na Wydziale Humanistycznym
UWM w Olsztynie.
Recenzenci: Prof. dr hab. Wojciech Wrzesiñski, Uniwersytet Wroc³awski
Dr hab. Bohdan £ukaszewicz, prof. UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, PAN Warszawa
Prof. dr hab. Stanis³aw Jankowiak, UAM w Poznaniu
Temat wyk³adu habilitacyjnego: W ho³dzie wyzwolicielom. Uwarunkowania polityczne budowy pomników wdziêcznoci dla Armii Czerwonej w latach 50. i 60. na Warmii i Mazurach.
Rada Wydzia³u przyjê³a kolokwium habilitacyjne oraz wyk³ad i podjê³a
uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Dr TADEUSZ ZYCH, Tarnobrzeg pod okupacj¹ niemieck¹ 19391944,
Tarnobrzeg 2008.
Autor analizuje postawy  pojedyncze i zbiorowe  ludnoci Tarnobrzega
podczas okupacji niemieckiej. Z jednej strony skrajnoci, takie jak mêstwo,
odwaga, zdrada i kolaboracja, z drugiej za zwyczajne ¿ycie ludzi, którzy
chcieli godnie prze¿yæ ten szczególny okres. W pracy przedstawiono te¿ politykê okupanta niemieckiego, przemiany w strukturze ludnociowej miasta,
w tym zag³adê ¯ydów w Tarnobrzegu. Kluczowym zagadnieniem jest obraz
dnia codziennego okupacyjnej rzeczywistoci, m.in. sytuacji patologicznych:
pijañstwa, prostytucji, kolaboracji, zagadnienia tzw. czarnego rynku, ale te¿
przedstawienie np. przemian w religijnoci spo³eczeñstwa czy zagadnienia
wzajemnej, zarówno indywidualnej jak i zbiorowej samopomocy. Pracê zamyka opis arystokratycznej rodziny Tarnowskich z Dzikowa.
Powy¿sza rozprawa by³a podstaw¹ w staraniach o uzyskanie stopnia
doktora habilitowanego nauk humanistycznych.
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Kolokwium habilitacyjne odby³o siê w dniu 6 padziernika 2009 r. na
Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Recenzenci: Prof. dr hab. Janusz Cisek, Uniwersytet Jagielloñski
Dr hab. Piotr Majer, prof. UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyñski, Uniwersytet Pedagog. im. KEN
w Krakowie
Prof. dr hab. Marian Mroczko, Akademia Pomorska w S³upsku
Temat wyk³adu habilitacyjnego: Rola arystokracji polskiej w XIX i XX
wieku na przyk³adzie rodziny Tarnowskich z Dzikowa.
Rada Wydzia³u Humanistycznego przyjê³a kolokwium habilitacyjne oraz
wyk³ad i przyjê³a uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Dr DARIUSZ RADZIWI££OWICZ, Polskie formacje zbrojne we
wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie 19181920,
Olsztyn 2009.
Autor podj¹³ temat ma³o znany w polskiej historiografii wojskowej, mianowicie problematykê zwi¹zan¹ z 5 Dywizj¹ Strzelców Polskich. Oddzia³y
zosta³y sformowane na ziemiach Rosji Wschodniej i Syberii latem 1918 r.
Sta³ym miejscem dyslokacji by³ Nowoniko³ajewsk nad rzek¹ Ob. Na prze³omie 1918 i 1919 r. zdo³ano utworzyæ oddzia³ w sile dywizji. Oddzia³y polskie
bra³y udzia³ w walkach w czerwcu 1919 r. w obronie magistrali transsyberyjskiej. Najwiêksz¹ bitwê stoczy³y 23 grudnia 1919 r. na stacji Tajga. 10 stycznia dowództwo polskie, wbrew opinii czêci oficerów, zdecydowa³o o kapitulacji oddzia³ów. W lutym tr. zorganizowano powrót batalionu do kraju. Na
podstawie licznie zebranego materia³u ród³owego, zarówno w archiwach
polskich jak i zagranicznych, autor zaprezentowa³ te¿ dzia³alnoæ polskich
polityków, dowódców wojskowych oraz ¿o³nierzy.
Kolokwium habilitacyjne odby³o siê w dniu 12 stycznia 2010 r. na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Recenzenci: Prof. dr hab. Lech Wyszczelski, AP w Siedlcach
Prof. dr hab. Jan Sobczak, em. prof. UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Mieczys³aw Tanty, em. prof. UW w Warszawie
Prof. dr hab. Artur Kijas, UAM w Poznaniu
Temat wyk³adu habilitacyjnego: Ewolucja pogl¹dów na wykorzystanie
wojsk pancernych i zmechanizowanych w latach 19181939.
Rada Wydzia³u Humanistycznego przyjê³a kolokwium habilitacyjne oraz
wyk³ad i podjê³a uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
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Dr ROMAN JURKOWSKI, Sukcesy i pora¿ki. Ziemiañstwo polskie
Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Pañstwowej i Rady Pañstwa
19061913, Olsztyn 2009.
Praca jest prób¹ ukazania skutecznego wykorzystania przez ziemiañstwo
polskie mo¿liwoci zaistnienia w ¿yciu politycznym imperialnej Rosji przez
udzia³ w pracy w dwóch izbach parlamentu. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki
dobremu przygotowaniu i udzia³owi ziemian polskich w wyborach w 1906 r.
Sukcesu wyborczego Polacy nie powtórzyli w kolejnych wyborach, w których
spotkali siê z barierami carskiej administracji. Autor przedstawia te¿ pozycje
spo³eczne, wykszta³cenie oraz zawodowe i polityczne kariery polskich cz³onków parlamentu rosyjskiego.
Kolokwium habilitacyjne odby³o siê w dniu 2 lutego 2010 r. na Wydziale
Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Recenzenci: Prof. dr hab. Wies³aw Caban, WSP Kielce
Prof. dr hab. Jan Sobczak, em. prof. UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Micha³ liwa, Uniwersytet Pedag. im. KEN w Krakowie
Prof. dr hab. Stanis³aw Nicieja, Uniw. Opolski
Temat wyk³adu habilitacyjnego: Kainie Grabski có¿e uczyni³ ze swych
braci bia³oruskich. Prawnuk Tadeusza Rejtana i ziemianie z Bia³orusi wobec
traktatu ryskiego.
Rada Wydzia³u Humanistycznego przyjê³a kolokwium habilitacyjne i wyk³ad oraz podjê³a uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Dr ANDRZEJ SZMYT, Gimnazjum i liceum Wo³yñskie w Krzemieñcu
w systemie owiaty Wileñskiego Okrêgu Naukowego w latach 18051833,
Olsztyn 2009.
Celem monografii jest, jak pisze autor we Wstêpie, opisanie miejsca
i roli szko³y krzemienieckiej funkcjonuj¹cej w tej czêci Imperium Rosyjskiego, która odnosi³a siê do ziem litewsko-ruskich i obejmowa³a osiem guberni
zachodnich, utworzonych w wyniku kolejnych rozbiorów Polski. Przede
wszystkim za chodzi o ukazanie wyj¹tkowej roli i znaczenia Gimnazjum
i Liceum Wo³yñskiego w strukturze Wileñskiego Okrêgu Naukowego (Szkolnego). By temu zadaniu sprostaæ, autor przedstawi³ temat w ujêciu problemowym i w kontekcie stanu polskiego szkolnictwa na tym terenie po utracie
pañstwowoci oraz wp³ywu idei Owiecenia na jego funkcjonowanie w warunkach niewoli. Autor omówi³ strukturê szkolnictwa rosyjskiego, organizacjê i strukturê szko³y krzemienieckiej, jej unikalny program nauczania,
przedstawi³ osoby ksiêcia Adama Jerzego Czartoryskiego i Tadeusza Czackiego, którzy mieli ogromny wp³yw na powstanie szko³y krzemienieckiej. Przedstawi³ warunki, w jakich funkcjonowa³a szko³a, czyli bazê lokalow¹, system
finansowania, zaplecze naukowo-dydaktyczne, kadry nauczycielskie oraz
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uczniów. Cezura czasowa, zawarta w tytule pracy, obejmuje faktyczny okres
istnienia Gimnazjum i Liceum Wo³yñskiego w Krzemieñcu. Pracê koñczy
problem zwi¹zany z zamkniêciem placówki i likwidacj¹ ca³ego systemu.
Kolokwium habilitacyjne odby³o siê w dniu 9 marca 2010 r. na Wydziale
Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Recenzenci: Prof. dr hab. Wies³aw Caban, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
Dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM w Olsztynie
Dr hab. Krzysztof Jakubiak, Uniwersytet Gdañski
Prof. dr hab. Artur Kijas, UAM Poznañ
Temat wyk³adu habilitacyjnego: Kresy Wschodnie w polskiej tradycji historycznej i kulturowej. (Dziedzictwo i legenda Kresów Po³udniowo-Wschodnich).
Rada Wydzia³u Humanistycznego przyjê³a kolokwium habilitacyjne i wyk³ad oraz podjê³a uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

OBRONY DOKTORSKIE W DYSCYPLINIE HISTORIA
W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010
Mgr KATARZYNA KUBICKA, Akta miasta Gdañska do 1793 r. Procesy
aktotwórcze.
Promotor: Prof. dr hab. Bohdan Ryszewski, em. prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Dr hab. Waldemar Chor¹¿yczewski, UMK w Toruniu
Prof. dr hab. Andrzej Wa³kówski, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Kubickiej odby³a siê w dniu
3 listopada 2009 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr S£AWOMIR SKOWRONEK, Dzia³ania wojenne w miêdzyrzeczu
£yny i Pas³êki 412 czerwca 1807 r.
Promotor: Dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, UMK w Toruniu
Dr hab. Tomasz Strze¿ek, UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. S³awomira Skowronka odby³a siê w dniu
9 lutego 2010 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr MARIUSZ TOMASZ KOREJWO, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza na Warmii i Mazurach 1948-1990. Struktury, organizacja,
kadry, oddzia³ywanie na aparat administracji pañstwowej.
Promotor: Dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM w Olsztynie
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Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, Instytut Studiów Politycznych PAN
Dr hab. Piotr Majer, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Mariusza Tomasza Korejwo odby³a siê
w dniu 10 marca 2010 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr PRZEMYS£AW HUBERT DORSZEWSKI, Uposa¿enie i dzia³alnoæ gospodarcza klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie
do pocz¹tku XVI wieku.
Promotor: Dr hab. Andrzej Wa³kówski, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. Kazimierz Bobowski, Uniwersytet Zielonogórski
Obrona pracy doktorskiej mgr. Przemys³awa Huberta Dorszewskiego odby³a siê w dniu 8 czerwca 2010 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie
historia.
Mgr EWA SEMENOWICZ, Kreacja to¿samoci kulturowej Litwy
w pracach cz³onków Wileñskiej Komisji Archeologii i Muzeum Staro¿ytnoci w Wilnie w latach 30.-70. XIX stulecia.
Promotor: Dr hab. El¿bieta Znamierowska-Rakk, IH PAN Warszawa
Recenzenci: Dr hab. Krzysztof Buchowski, Uniwersytet w Bia³ymstoku
Dr hab. Maria Ankudowicz-Bieñkowska, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Semenowicz odby³a siê w dniu
15 czerwca 2010 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.

ECHA PRZESZ£OCI XI, 2010
ISSN 1509-9873

PO¯EGNANIA

DOC. DR ZDZIS£AW TABIERSKI (19282010)
Doktor Zdzis³aw Tabierski zmar³ 20 czerwca
2010 r. w Olsztynie w wieku 82 lat, po d³ugiej
i ciê¿kiej chorobie.
Urodzi³ siê w biednej rodzinie 29 czerwca 1928 r.
w kujawskim W³oc³awku, sk¹d przeszed³ doæ d³ug¹, bardzo trudn¹, a przy tym piêkn¹ drogê ¿yciow¹  od m³odocianego robotnika we w³oc³awskiej
Fabryce Maszyn Rolniczych i Odlewni ¯elaza Wis³a (gdzie od 13 czerwca 1944 r., a wiêc jeszcze za
okupacji hitlerowskiej, zacz¹³ fizycznie pracowaæ)
poprzez stanowisko nauczyciela szkó³ rednich
w powojennej Polsce do statusu nauczyciela akademickiego Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie.
Jego dzieciñstwo trwa³o10 lat, do wybuchu II wojny wiatowej we wrzeniu 1939 r. Ojciec do wojny prowadzi³ ma³y warsztat, rêcznie produkuj¹c
meble. Jego dzia³alnoæ zaspokaja³a niezbêdne potrzeby materialne piêcioosobowej rodziny (Zdzis³aw mia³ dwóch braci). Jeszcze przed wybuchem wojny Tabierski ukoñczy³ cztery oddzia³y Szko³y Powszechnej nr 2 we W³oc³awku. W grudniu 1939 r. ojca wywieziono na roboty przymusowe w III Rzeszy,
gdzie ok. 15 wrzenia 1940 r. trafi³ do Bad Oldesloe (ko³o Lubeki), do pracy
w gospodarstwie (i firmie budowlanej) E. Hillebranda (oficera SA) jako robotnik placowy i stolarz. Równie¿ tutaj Arbeitsamt-Leslau (W³oc³awek) skierowa³ do przymusowej pracy Zdzis³awa wraz z m³odszym bratem i matk¹
w sierpniu 1942 r. Po tragicznej mierci ojca, 26 sierpnia 1943 r., E. Hillebrand
zgodzi³ siê we wrzeniu tego roku na powrót pozosta³ej rodziny do W³oc³awka, gdzie najpierw zamieszkali k¹tem u znajomych, a potem z trudem
otrzymali jedn¹ izbê w starej wielorodzinnej kamienicy, która s³u¿y³a im za
mieszkanie. Nêdzne warunki mieszkaniowe, chora matka, g³odowe racje
¿ywnociowe ciê¿ko wtedy dowiadczy³y Zdzis³awa. Pewn¹ zmian¹ na lepsze
by³o podjêcie przez Tabierskiego pracy zarobkowej. 12 czerwca 1944 r. otrzy-
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ma³ on ksi¹¿kê pracy (Arbeitsbuch) dla nie-Niemca i od nastêpnego dnia
rozpocz¹³ pracê we wspomnianej fabryce Wis³a jako pomocnik stolarza. Od
20 lipca do 31 sierpnia 1944 r. pod przymusem kopa³ rowy obronne wokó³
W³oc³awka przed atakiem czerwonych. W styczniu 1945 r., po ucieczce
z miasta Niemców, do W³oc³awka wkroczy³y oddzia³y Armii Czerwonej,
a wkrótce tak¿e polskie oddzia³y gen. Zygmunta Berlinga. Zakoñczenie okupacji hitlerowskiej zasta³o Zdzis³awa z rodzin¹ w trudnej sytuacji materialnej.
Zaczê³o siê nowe powojenne ¿ycie, pe³ne zarówno blasków, jak i cieni.
9 lutego 1945 r. Zdzis³aw powróci³ do pracy w Wile, w kurzu trocin, co te¿
by³o przyczyn¹ jego chorób. Najwa¿niejsz¹ spraw¹ dla Niego sta³o siê ukoñczenie szko³y powszechnej, a móg³ to uczyniæ tylko w systemie popo³udniowowieczorowym, czyli po pracy zawodowej. Musia³ przecie¿ ³o¿yæ równie¿ na
rodzinê. Najpierw zapisa³ siê 15 marca 1945 r. na szkolne kursy przygotowawcze m³odzie¿y pracuj¹cej. Dziêki wytê¿onemu wysi³kowi uda³o mu siê
zaliczyæ dwie klasy, szóst¹ i siódm¹, w ci¹gu 1945 r., uzyskuj¹c promocjê do
I klasy wieczorowego gimnazjum dla pracuj¹cych, gdzie Jego nauka trwa³a
od 1 padziernika 1945 r. do 26 czerwca 1948. Otrzyma³ wtedy, w wieku
dwudziestu lat, ma³¹ maturê wraz z promocj¹ do I klasy przedmaturalnej
liceum ogólnokszta³c¹cego.
Nadmieñmy tutaj, ¿e wczeniej, 12 listopada 1947 r. z³o¿y³ On egzaminy
czeladnicze w Wile, w zawodzie: stolarz-modelarz. Bêd¹c w III klasie gimnazjum, wyczerpany dotychczasowym godzeniem pracy z nauk¹, zacz¹³ staraæ siê o inne zajêcie, które pozwoli³oby mu dokoñczyæ gimnazjum i uzyskaæ
maturê liceum ogólnokszta³c¹cego. W rezultacie 25 wrzenia 1948 r. zosta³
zwolniony z Wis³y, przy okazji redukcji etatów i pozostawa³ przez jaki czas
bez pracy. Od 1 marca do 3 maja 1949 r. pracowa³ okresowo w biurze p³ac
Zarz¹du Miejskiego W³oc³awka, a nastêpnie uda³o mu siê znaleæ zatrudnienie w Ubezpieczalni Spo³ecznej we W³oc³awku (1.03-30.09.1950 r.). Natomiast bezustannie kontynuowa³ naukê w szko³ach, a w przerwie pomiêdzy
kolejnymi zatrudnieniami, 7 lutego 1950 r., uzyska³ maturê w wieczorowym
liceum ogólnokszta³c¹cym (z ogólnym wynikiem z egzaminów bdb). W ogóle
przez wszystkie lata nauki Zdzis³aw powiêca³ ka¿d¹ woln¹ chwilê na naukê
szkoln¹, z regu³y nie maj¹c czasu na jakie rozrywki pozaszkolne, choæ równie¿ powodem ich nieomal ca³kowitego wyrzeczenia siê by³ chroniczny brak
pieniêdzy. Ale w rezultacie od szko³y podstawowej a¿ do ukoñczenia redniej
uzyska³ On od nauczycieli wiele pochwa³ i wyró¿nieñ. Jego ambicj¹ sta³o siê
dawanie sobie samemu rady w szkole. Natomiast chêtnie udziela³ bezinteresownie pomocy kolegom, maj¹cym trudnoci w opanowaniu materia³u
szkolnego.
wiadectwo dojrza³oci III Pañstwowego Koedukacyjnego Liceum dla
Doros³ych we W³oc³awku (wraz z wyró¿nieniem za osi¹gniête wyniki w nauce) by³o  jak siê okaza³o  pierwszym krokiem na Jego drodze do wymarzonego zawodu nauczyciela. Drugim za  ukoñczenie trzyletnich stacjonarnych studiów wy¿szych I stopnia w zakresie historii w Pañstwowej Wy¿szej
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Szkole Pedagogicznej w Warszawie, gdzie studiowa³ od 1 padziernika 1950
do koñca czerwca 1953 r. Nie tu miejsce na opis ca³kiem barwnych, pasjonuj¹cych studiów Tabierskiego, którym  maj¹c wreszcie czas (gdy¿ nie pracowa³ wówczas zawodowo, a po raz pierwszy i ostatni w swoim ¿yciu uczy³ siê
stacjonarnie)  móg³ siê ca³kowicie powiêciæ. Inna sprawa, ¿e jako by³y
robotnik i syn robotnika otrzymywa³ przez okres tej nauki wszelkie mo¿liwe
ówczenie stypendia, akademik i sto³ówkê, co pozwala³o mu na skromn¹, ale
samodzieln¹ egzystencjê podczas pobytu w Warszawie. Ponadto dorabia³ sobie p³atnymi korepetycjami, zw³aszcza dla s³abszych uczniów szko³y redniej.
Z braku innych róde³ dochodu uczelnia niejednokrotnie finansowa³a Zdzis³awowi rozmaite formy wypoczynku i to mimo Jego fideizmu. By³ bowiem
wierz¹cy  chodzi³ w Warszawie do kocio³a, o czym w³adze uczelni wiedzia³y
i bywa³ za to niekiedy szykanowany. Np. z przedmiotu podstawy marksizmu-leninizmu stale otrzymywa³ ni¿sz¹ ocenê, mimo ¿e zna³ go na bardzo
dobrze. Równie¿ gdy zdawa³ koñcowy egzamin z tego przedmiotu egzaminator stwierdzi³: Towarzysz umie materia³ i odpowiada na pi¹tkê, ale stawiam
wam dobry, bo chodzicie do kocio³a (oczywicie Tabierski wówczas do partii
 PZPR  nie nale¿a³). W wiêkszoci jednak nauczali tutaj kompetentni historycy. Wielkim uznaniem cieszy³ siê u Niego m.in. redniowiecznik prof. dr
Józef Skrzypek, o du¿ej wiedzy, sumienny, troskliwy, ¿yczliwy studentom bez
wzglêdu na ich przekonania polityczne. W ka¿dym razie Zdzis³aw wiele skorzysta³ na warszawskiej uczelni. Dostrzega³ tak¿e, ¿e ka¿da uczelnia  niezale¿nie od swego zawodowego profilu  kszta³ci w³asn¹ kadrê stosownie do
panuj¹cego systemu spo³eczno-politycznego, wiatopogl¹dowego. To t³umaczy,
dlaczego, na przyk³ad, uczelnia w redniowieczu nie mog³a kszta³ciæ ateistów,
a w systemie wolnego rynku  komunistów czy absolwentów przeciwnych w³asnoci prywatnej. Przy tym wszystkim bardzo docenia³ dan¹ Mu szansê
kszta³cenia siê przez powojenn¹ rzeczywistoæ, mo¿liwoæ tê w pe³ni wykorzysta³, aby zmieniæ zarówno swoje ¿ycie na lepsze  godniejsze, jak i  bêd¹c
wykszta³conym  w wiêkszym zakresie s³u¿yæ swojemu rodowisku i ojczynie, o czym w pe³ni zawiadcza póniejsza dzia³alnoæ Tabierskiego. Wiele
przyk³adów znajdziemy w Jego autobiograficznej ksi¹¿ce pt. Droga przez
¿ycie (Olsztyn 2002).
Otrzymany dyplom 22 czerwca 1953 r. (wraz ze skierowaniem do pracy)
upowa¿nia³ Zdzis³awa do nauczania historii zarówno w szko³ach podstawowych, jak i rednich. By³o to wyró¿nienie Tabierskiego za aktywn¹ postawê
na zajêciach z historii, tym bardziej istotne, gdy¿ tylko czêæ absolwentów
z Jego grupy otrzyma³a tak¹ kwalifikacjê, jeli chodzi o szko³y rednie. Nale¿y podkreliæ, ¿e uzyska³ on j¹ mimo swojego fideizmu, jak napisa³ Mu
w opinii koñcowej za ca³e studia rektor tej uczelni. Czym by³y dla Zdzis³awa
ukoñczone dot¹d szko³y i wyró¿nienia  zrozumie tylko ten, kto prze¿y³
piek³o okupacji hitlerowskiej, drogê wojennego dzieciñstwa, g³odu podczas
okupacji i biedy powojennej czy zagro¿eñ m³odocianego robotnika w³oc³awskiej Wis³y.
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Z dyplomem i skierowaniem zg³osi³ siê On w sierpniu 1953 r. do w³adz
owiatowych w Olsztynie, gdzie dano Mu do wyboru trzy licea ogólnokszta³c¹ce: w Bartoszycach, Biskupcu (Reszelskim) i w Mr¹gowie; zdecydowa³ siê
na to ostatnie. Praktyczne ostrogi na drodze stawania siê nauczycielem
historii, dydaktykiem i wychowawc¹ m³odzie¿y, zdobywa³ przede wszystkim
solidn¹ prac¹ zawodow¹ w liceach kolejno: w Mr¹gowie (od 15.08.1953 r.),
w Gi¿ycku wraz z funkcj¹ zastêpcy dyrektora (2.10.195511.01.1956) i w Braniewie (12.01.195630.06.1974).
Podczas organizowanych przez Niego konferencji metodycznych w Mr¹gowie pozna³ pannê Zofiê Dziekoñsk¹, nauczycielkê z Rydw¹g (ok. 12 km od
Mr¹gowa), z któr¹ wzi¹³ lub kocielny na Wielkanoc 1955 r. Z ich zwi¹zku
urodzi³y siê dzieci: Andrzej (ur. 8.07.1956 r.) oraz Wanda-Ma³gorzata
(ur. 14.12.1959 r.). ¯ona by³a dla Zdzis³awa wielkim wsparciem podczas Jego
studiów czy robienia doktoratu, bowiem na jej przede wszystkim barki spada³o wychowanie dzieci. Dodajmy, ¿e z mr¹gowskim LO Tabierski po¿egna³
siê w nietypowy sposób. Otó¿ w trakcie Jego pobytu na æwiczeniach wojskowych (4.07.1.10.1955 r.), gdzie s³u¿y³ w artylerii jako szeregowy kanoniertopograf, zosta³ On przeniesiony s³u¿bowo z LO w Mr¹gowie do LO w Gi¿ycku na zastêpcê dyrektora i nauczyciela historii. W nowym miejscu zatrudnienia mia³ z ¿on¹ otrzymaæ mieszkanie, ale poniewa¿ go nie dosta³, ostatecznie
przeszed³ do LO w Braniewie (12.01.1956 r.). Tutaj otrzyma³ lepsze warunki,
w tym i mieszkaniowe, zapewniaj¹ce stabilizacjê Jego rodzinie, dlatego te¿
z nowym zapa³em podj¹³ swoje obowi¹zki zawodowe, nie stroni¹c od pracy
spo³ecznej.
Pracy nauczycielskiej oddawa³ siê z pasj¹, bez przesady mo¿na stwierdziæ, i¿ po prostu harowa³ od witu do wieczora, realizuj¹c nie tylko rozmaite
zajêcia, wchodz¹ce tradycyjnie w zakres obowi¹zków nauczyciela. Autentycznie te¿ anga¿owa³ siê spo³ecznie, czyni¹c wiele dobrego dla swojego rodowiska, bêd¹c m. in. kierownikiem sekcji historii w Powiatowym Orodku Dokszta³cania Kadr Owiatowych w Mr¹gowie, ³awnikiem w latach 60. czy
kierownikiem szkolenia zawodowego w strukturach Ognisk Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Braniewie, w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej;
wreszcie, pe³ni¹c spo³ecznie funkcjê kierownika internatu w liceum w Braniewie (19561967) z braku innej kandydatury. Na godzinach zleconych pracowa³ tak¿e jako nauczyciel jêzyka angielskiego w braniewskim Technikum
Ekonomicznym.
Wa¿n¹ rolê w podniesieniu kwalifikacji nauczycielskich spe³ni³y skoñczone przez Zdzis³awa zaoczne studia magisterskie w latach 19641966. Odby³
je w WSP w Krakowie. Pracê magistersk¹ napisa³ pod kierunkiem prof. dr.
Mariana Tyrowicza na temat: Stanowisko prezydenta Thomasa Wilsona wobec spraw polskich w wietle materia³ów brytyjskich i amerykañskich, uzyskuj¹c 29 czerwca 1966 r. dyplom magistra z ocen¹ bardzo dobr¹. Ponownie
wiêc godzi³ pracê zawodow¹ z nauk¹, doje¿d¿aj¹c do Krakowa (przez Warszawê 653 km, a przez £ód-Katowice  878 km). Dotychczasowe sukcesy
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w nauce zachêci³y Zdzis³awa do doktoryzowania siê w latach 19671972 pod
kierunkiem tak¿e prof. M. Tyrowicza w krakowskiej WSP. Tytu³ dysertacji
brzmia³: Opinia polityczna Anglii wobec spraw polskich w dobie rozbiorów
i wojen napoleoñskich (do 1807 roku). 25 padziernika 1972 r. obroni³ doktorat przed komisj¹ wydzia³ow¹ krakowskiej WSP, za 3 listopada tego roku
Rada Wydzia³u Humanistycznego tej¿e uczelni nada³a Mu jednog³onie stopieñ doktora nauk humanistycznych z zakresu historii. Potwierdzenie tego¿
stopnia przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki nast¹pi³o
29 stycznia 1973 r. By³ to znacz¹cy sukces Zdzis³awa w dzia³alnoci badawczej, mobilizuj¹cy Go do dalszej pracy naukowej. Warto nadmieniæ, ¿e
w uznaniu dotychczasowej pracy nauczycielskiej i spo³ecznej Tabierski
otrzyma³ decyzj¹ Kuratora Okrêgu Szkolnego w Olsztynie z 14 padziernika
1972 r. nominacjê na profesora szko³y redniej.
Zarazem dotychczasowa dzia³alnoæ owiatowo-wychowawcza i badawcza
Zdzis³awa spowodowa³a Jego zatrudnienie od 1 lipca 1974 r. na stanowisku
adiunkta w Zak³adzie Historii olsztyñskiej WSP, kierowanym przez doc. dr.
Stanis³awa Szostakowskiego. W tej uczelni pracowa³ do emerytury, na któr¹
przeszed³ 1 padziernika 1993 r. Pe³ni³ tutaj owocnie szereg rozmaitych
funkcji, m.in. wiele lat by³ spo³ecznym zastêpc¹ kierownika Zak³adu Historii
(19751984), opiekunem roczników i ca³ego kierunku historii (do 1985 r.),
pe³nomocnikiem rektora ds. studenckich, opiekunem praktyk przedmiotowometodycznych studentów historii (19761993), cz³onkiem ró¿nych komisji
w uczelni: dziekañskich, rektorskich i senackich, w latach 19781981 prodziekanem Wydzia³u Humanistycznego; wreszcie docentem kontraktowym
(19901993). Wypromowa³ 97 magistrów historii (oraz 7 z bibliotekoznawstwa), a ponad 100 prac magisterskich zrecenzowa³.
Warto powiêciæ trochê uwagi Jego pracy naukowej, w której do g³ównych zainteresowañ nale¿a³y stosunki polsko-angielskie w XVI-XIX w.: relacje polsko-angielskie, protokó³ dyplomatyczny (ceremonia³) w tych¿e krajach
w ujêciu porównawczym, biografie dyplomatów tego okresu. Z ciekawszych
publikacji Tabierskiego nale¿y tu wymieniæ: Wielka Brytania wobec spraw
polskich w dobie rozbiorów i wojen napoleoñskich (do 1807 r.) (Olsztyn 1977,
s. 406), Ceremonia³ dworsko-dyplomatyczny w praktyce negocjacji Polski
z Angli¹ w XVIXVIII w. (Olsztyn 1986, s. 404), Wyst¹pienie prezydenta Thomasa Wilsona w sprawie polskiej (Olsztyn 1989, s. 66), Zwi¹zki Polski
z Angli¹ od schy³ku XIV do po³owy XVII w. (Olsztyn 1994, s. 144), Uwagi
o kontaktach handlowych Anglii z Polsk¹ od XV do XVIII w. w wietle literatury brytyjskiej (Rocznik Gdañski, t. 38, 1978, z. 1, s. 7796), Misja Paw³a
Dzia³yñskiego do Hagi i Londynu w 1597 r. na tle stosunków gospodarczych
polsko-angielskich za El¿biety Tudor (w wietle róde³) (Prace Historyczne,
Olsztyn 1981, s. 77103), Europejska polityka Williama Pitta w okresie rozbiorów (Kwartalnik Historyczny, R. 88, 1981, nr 5, s. 647-656), Zasady
pierwszeñstwa w ceremoniale biesiadnym podczas przyjmowania obcych pos³ów w Polsce (XVIXVIII w.) (Przegl¹d Humanistyczny, R. 25, 1981, nr 3,
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s. 2349), Sprawa Gdañska i Torunia w manewrze dyplomatycznym Williama
Pitta z Lig¹ Pañstw Europejskich przeciw Rosji (17891791) (Rocznik Gdañski, t. 42, 1982, z. 1, s. 189223), Z zagadnieñ handlu w strefie ba³tyckiej  w
kontekcie wymiany polsko-angielskiej w XVXVI wieku (Zeszyty Naukowe
WSP w Olsztynie, Prace Historyczne, z. II, Olsztyn 1998, s. 2240), Przyczyny niepowodzeñ zabiegów Stanis³awa Augusta o pomoc Wielkiej Brytanii
w okresie I rozbioru Polski (Echa Przesz³oci, t. 2, Olsztyn 2001, s. 153178)
czy Wielka Brytania a sprawa polska po III rozbiorze Rzeczypospolitej (do
1807 roku) (Echa Przesz³oci, t. 5, Olsztyn 2004, s. 3350). Publikowa³
tak¿e przewodniki metodyczne do nauczania historii (ogó³em 6), prace zarówno wspomnieniowe z okresu II wojny wiatowej i lat powojennych, jak
i publicystyczne oraz wiele innych opracowañ, których nie sposób tutaj wyszczególniaæ.
Zdzis³aw przez ca³e ¿ycie zawodowe odczuwa³ w sobie energiê dzia³ania,
która znalaz³a ujcie w aktywnej pracy m. in. w ZNP (zw³aszcza w Braniewie
i Olsztynie), a potem i w partii (g³ównie w olsztyñskiej WSP). Uznawa³, i¿ nie
powinien staæ z boku i krytykowaæ PRL, ale powinien próbowaæ oddzia³ywaæ
pozytywnie, naprawczo na dostrzegane braki, b³êdy i ró¿ne nieprawid³owoci.
Dlatego te¿ w 1956 r. w Braniewie wst¹pi³ do PZPR  partii, jak siê wówczas
wydawa³o, reformatorskiej, m.in. z has³ami budowania spo³eczeñstwa bez
wyzysku, opieki nad biednymi itp., przy tym robotniczej z nazwy (a Tabierski mia³ korzenie robotnicze)  poniesiony zosta³ fal¹ znanych wydarzeñ tego
roku. By³ cz³onkiem partii a¿ do jej rozwi¹zania w 1990 r., chocia¿ z up³ywem
lat zw¹tpi³ w reformowalnoæ PZPR. Jednak przynale¿noæ do partii wzmacnia³a Jego pozycjê wobec ró¿nych w³adz, co nierzadko wykorzystywa³ w obronie ludzi (kolegów), z którymi niekiedy w³adze w ogóle siê nie liczy³y. Zdzis³aw odwa¿nie stawa³ po ich stronie i najczêciej udawa³o siê im pomóc, a ju¿
na pewno w swoim ¿yciu stara³ siê nikomu nie wyrz¹dziæ krzywdy. Choæby
dlatego stosowa³ On metodê odcinania siê od poczynañ partii, które nosi³y
znamiona awanturnictwa i zak³amania zatwardzia³ych stalinowców. Z tego
powodu popada³ niekiedy w konflikty, np. w latach 60. XX w. z sekretarzami
Komitetu Powiatowego PZPR w Braniewie, nazywaj¹c bez ogródek ich dzia³ania awanturnictwem religijnym. Inny przyk³ad: oburzy³ siê g³ono-publicznie w 1976 r. na zebraniu w gmachu KW PZPR w Olsztynie, potêpiaj¹c
wypowied Edwarda Gierka, ¿eby inteligencja siê uspokoi³a. Nic dziwnego, ¿e
prze³o¿eni Tabierskiego w olsztyñskiej WSP, doc. dr hab. Stanis³aw Szostakowski oraz prof. dr hab. Tadeusz M. Gelewski oceniali Go w latach 80.
XX w. m.in. nastêpuj¹co: ambitny [ ] Do celu dochodzi w sposób prawy,
przede wszystkim sw¹ wytê¿on¹ i uczciw¹ prac¹ i w³asnym przyk³adem. Jest
odwa¿ny, potrafi w potrzebie powiedzieæ przykr¹ nieraz prawdê, ale zawsze
w dobrej intencji, w s³usznym przekonaniu. By³ po prostu cz³owiekiem wiernym sobie.
Za swoj¹ owocn¹ dzia³alnoæ nauczycielsk¹ i naukow¹ zosta³ wielokrotnie uhonorowany, m.in. z³ot¹ odznak¹ Zas³u¿onym dla Warmii i Mazur,
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Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi (1971), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1975), z³ot¹
odznak¹ ZNP (1972), Krzy¿em Kawalerskim OOP (1983), Medalem KEN
(1985), w 1987 r. tytu³em Zas³u¿ony Nauczyciel oraz w 2001 r. Srebrnym
Medalem za zas³ugi dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez
III Rzeszê. Otrzymywa³ równie¿ nagrody ministra NSzWiT (1978), Rektora
(1977, 1980, 1981, 1983, 1986, 1988, 1989, 1993). W 1979 r. uzyska³ wyró¿nienie honorowe w Ogólnopolskim Plebiscycie na Najlepszego Dydaktyka
i Wychowawcê, przyznane Mu przez ZG SZSP.
Niew¹tpliwie by³a to kariera zawodowa i dzia³alnoæ spo³eczna, z których
zmar³y Zdzis³aw powinien byæ dumny jako cz³owiek i nauczyciel, choæ On
sam pozostawa³ do koñca niezwykle skromny.
Pogrzeb odby³ siê 23 czerwca 2010 r. na cmentarzu komunalnym przy
ul. Poprzecznej w Olsztynie. Nad grobem Zdzis³awa Tabierskiego mowy
po¿egnalne m.in. wyg³osili: emerytowany dyrektor olsztyñskiej Wojewódzkiej
Biblioteki Pedagogicznej mgr Marian Filipkowski i prof. Józef liwiñski
 podkrelaj¹c, ¿e by³ On prawym, uczciwym, szlachetnym cz³owiekiem, wychowawc¹ m³odzie¿y, przyjacielem, koleg¹ oraz wspó³pracownikiem i takim
na zawsze pozostanie w naszej pamiêci.
¯egnaj drogi, m¹dry Przyjacielu!
Józef liwiñski
(Olsztyn)
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