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Miron Wolny

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
UWM w Olsztynie

MAHARBAL  PODDOWÓDCA KARTAGIÑSKI
W WOJSKU HANNIBALA (219216/215 R. P.N.E.)*
Perspektywa historycznego spojrzenia zwykle poddaje analizowane wydarzenia próbie jakiego rodzaju syntezy. Jest to jednak cenne jedynie wtedy,
gdy pomniejszane lub pomijane s¹ w niej elementy rzeczywicie nieistotne.
Znacznie czêciej dzieje siê jednak inaczej. Wojny i konflikty, zawi³e procesy
historyczne oraz donios³e wydarzenia maj¹ zawsze swoich g³ównych bohaterów w blasku których nie mo¿na ju¿ dostrzec innych, drugoplanowych postaci. Ich rola postrzegana jest zwykle jako znacznie mniej istotna, czy nawet
w ogóle nieistotna. Wemy przyk³ad Aleksandra Wielkiego, najbardziej chyba
znamienitego dowódcy czasów staro¿ytnych. Jego imiê przetrwa³o, ale czy
przy okazji tego wspomnienia równie czêsto pojawia siê chocia¿by wzmianka
o roli Parmeniona, Klejtosa, czy innych dowódców s³u¿¹cych pod rozkazami
Macedoñczyka? Z podobn¹ sytuacj¹ mamy równie¿ do czynienia w przypadku
Hannibala. We wspó³czesnych opracowaniach dosyæ rzadko wspomina siê o sztabie kartagiñskiego wodza, tak jakby Barkida dzia³a³ zupe³nie sam.
Wnikliwa analiza przekazów ród³owych dotycz¹cych drugiej wojny punickiej (218201 p.n.e.) wskazuje, ¿e sztab Hannibala tworzy³o kilku poddowódców, którzy wydatnie wspierali realizacjê jego planów. Trzeba w tym miejscu wymieniæ kilku najwa¿niejszych pomocników barkidyjskiego wodza. Bêdzie to przede wszystkim Hazdrubal  s³ynny zw³aszcza z powodu drugiej
* W tekcie zastosowano nastêpuj¹ce skróty tytu³ów czasopism i opracowañ naukowych:
AAASH  Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest); ANRW  Austieg und
Niedergang der römischen Welt (ed. H. Temporini, W. Haase); AW  Ancient World; CAH
 Cambridge Ancient History; DNP  Der Neue Pauly; DSM  DO-SO-MO Fascicula Mycenologica Polona (ed. S. Sharypkin); HRR  Historicorum Romanorum Reliquiae (ed. H. Peter); RE
 Realencyclopädie der classischen Altertumwissenschaft; EP  Echa Przesz³oci; HZ  Historische Zeischrift; REL  Revue des etudes latines; RhM  Rheinisches Museum.
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ofensywy na Italiê, na której czele stan¹³ w roku 207 p.n.e.1. Przypomnijmy,
¿e kampania ta zakoñczy³a siê tragicznie nad rzek¹ Metaurus, za po bitwie
Rzymianie przes³ali Hannibalowi osobliwy prezent w postaci odciêtej g³owy
jego brata Hazdrubala. Hannon, Magon oraz Maharbal s¹ ju¿ znacznie mniej
znanymi cz³onkami sztabu Hannibala. Warto te¿ nadmieniæ, ¿e z wyj¹tkiem
kilku krótkich przyczynków ¿adnemu z nich nie powiêcono jak dot¹d odrêbnego opracowania2.
Kilkuletnie badania dotycz¹ce problematyki barkidyjskiej sprowadzi³y
moje zainteresowania w kierunku elit w³adzy wojskowej, czyli osób ze sztabu
g³ównego dowódcy punickiego  Hannibala. W tym gronie Maharbal jest bez
w¹tpienia wyró¿niaj¹c¹ siê postaci¹. Celem tego artyku³u jest zarówno
przedstawienie rysu biograficzngo tego poddowódcy, jak te¿ próba ustalenia
jego statusu w wojsku Hannibala. Zagadkow¹ kwesti¹ wydaje siê byæ równie¿ stosunkowo wczesne znikniêcie Maharbala z areny wydarzeñ drugiej
wojny punickiej, które w po³¹czeniu z wysok¹ rol¹ tej postaci w wojsku
Barkidy mo¿e nasuwaæ pewne podejrzenia co do tego, czy w istocie nie mamy
tu do czynienia z morderstwem na tle rywalizacji o w³adzê.
Pochodzenie Maharbala
Rozpoczynaj¹c rozwa¿ania na temat pochodzenia Maharbala nie mo¿na
jednak pomin¹æ teorii mówi¹cej, i¿ cz³owiek ten w ogóle nie istnia³, a sta³ siê
jedynie wyobra¿eniem  wynikiem inwencji annalistów rzymskich. Twórca
tej teorii, K. J. Beloch, opar³ swoje ustalenie na wa¿kich podstawach. Chocia¿ wnikliwoæ badawcza tego uczonego jest do dzisiaj imponuj¹ca, to w ¿aden
sposób nie mo¿na zgodziæ siê z jego opini¹. Uczony stara³ siê bowiem przekonaæ, ¿e ilekroæ, z jakiegokolwiek powodu, annalici potrzebuj¹ do swojego
opisu oficera kartagiñskiego, wówczas najchêtniej nazywaj¹ go Maharbalem3. Trudno znaleæ argumentacjê na poparcie tego twierdzenia. Beloch by³
jednak konsekwentny i uparcie przekrela³ akcje, w których Hannibal wykorzystywa³ swoich oficerów. Przyk³adem jest tu chocia¿by bitwa nad Trebi¹
1 R. Oehler, Der letzte Feldzug des Barkiden Hasdrubal und die Schlacht am Metaurus,
Berlin 1897; L. M. Günther, Hasdrubal, DNP 5, Stuttgart 1998, kol. 172173.
2 T. Lenschau, Hanno, RE 7, Stuttgart 1912, kol. 23572358; V. Ehrenberg, Mago, RE
Hlbd 27, Stuttgart 1928, kol. 499505; V. Ehrenberg, Maharbal, RE Hlbd 27, Stuttgart 1928,
kol. 522523; L. M. Günther, Mago, DNP 7, Stuttgart 1999, kol. 700701; L. M. Günther,
Maharbal, DNP 7, Stuttgart 1999, kol. 705.
3 K. J. Beloch, Polybios Quellen im Dritten Buche, Hermes 50, 1915, s. 361. Fikcyjnoæ
pewnych opisów annalistycznych nie pozostawia w¹tpliwoci. Przewa¿nie dotycz¹ one jednak
raczej kwestii politycznych, poniewa¿ tymi znacznie zrêczniej mo¿na by³o manipulowaæ. Por.
M. Chassignet, Introduction, [w:] Lannalistique Romaine, t. 1, Paris 1996, s. LVI in.; H. Beck,
U. Walter (red., transl., kom.), Die frühen römischen Historiker, t. 1 (von Fabius Pictor bis Cn.
Gellius), Darmstadt 2001, s. 137; M. Wolny, Fragment przekazu Fabiusza Piktora w dziele
Polibiusza (III, 8, 1  8), EP V, Olsztyn 2004, s. 11 in.
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w roku 218 p.n.e. Wspomniany uczony wykluczy³ tutaj udzia³ oddzia³u Magona, przy czym uczyni³ to celem podtrzymania swoich za³o¿eñ topograficznych
dotycz¹cych lokalizacji tej bitwy4. Decyduj¹c siê na takie rozwi¹zanie niemiecki uczony nie móg³ potraktowaæ selektywnie róde³ i st¹d chyba wynik³a
potrzeba wykluczenia mo¿liwoci istnienia Maharbala. Na tym polega zreszt¹ najwiêksza aberracja jego teorii. W obliczu tak w¹t³ej pod wzglêdem merytorycznym podstawy, wspomniany pomys³ pozosta³ ca³kowicie odosobniony.
Obecnie w nauce nie próbuje siê ju¿ podwa¿aæ istnienia cz³owieka ze sztabu
Hannibala.
W istocie problemem jest ustalenie rodzinnego pochodzenia Maharbala.
Niestety ród³a jednoznacznie nie rozstrzygaj¹ tej kwestii. Wed³ug Liwiusza,
Maharbal mia³ byæ synem Hamilkona: Maharbale Hamilconis filio. Florus
przedstawia w tej sprawie odmienne stanowisko. Wed³ug jego relacji Maharbal mia³ byæ synem króla Bomilkara5. Trzeba tutaj jednak zaznaczyæ, i¿
przekaz Florusa zasadniczo dotyczy innego zagadnienia, za wskazanie kto
by³ ojcem Maharbala pojawia siê niejako przy okazji. Ponadto relacja Florusa
jest dosyæ pónym ród³em, st¹d w kwestiach szczegó³owych mo¿e byæ niedok³adna6. Pewniejszy w tym wzglêdzie pozostaje zatem przekaz Liwiusza,
dlatego id¹c za sugesti¹ W. Hussa zmuszony jestem przyj¹æ go za dobr¹
monetê7. Ze swojej strony chcia³bym jednak zwróciæ uwagê na pewn¹ wspóln¹ cechê obydwu informacji, zawartych w przywo³anych ród³ach. Zarówno
raport Liwiusza, jak i doniesienie Florusa upewniaj¹ bowiem w jednej kwestii: Maharbal nie by³ bezporednio spokrewniony z Hannibalem. Moim zdaniem, to ustalenie pozwala wnioskowaæ, i¿ poddowódca kartagiñski musia³
zaj¹æ miejsce przy Hannibalu jedynie z uwagi na w³asne talenty. Powi¹zania
rodzinne nie odgrywa³y zatem w tym wypadku decyduj¹cej roli. O miejscu,
jakie Maharbal zaj¹³ w wojsku kartagiñskim, zadcecydowa³y akcje militarne,
które prowadzi³.
4 K. J. Beloch K. J., Die Schlacht an der Trebia, HZ 114, 1915, s. 9. Daleko bardziej
przekonywaj¹ce rozwa¿ania przeprowadzi³ na ten temat E. Burck, Einführung in die dritte
Dekade des Livius, Heidelberg 1950, s. 75. Uczony ten zwróci³ uwagê, ¿e w swojej prezentacji
dotycz¹cej przygotowañ do bitwy nie przypadkiem Liwiusz tak szczegó³owo opisuje zabiegi
zwi¹zane organizacj¹ zasadzki, albowiem w ten sposób wskazuje na militarn¹ nieuczciwoæ
Hannibala (fraus Punica), a jednoczenie podkrela rzetelnoæ rzymskiego sposobu prowadzenia
wojny. Jest to, moim zdaniem, pewna granica sceptycyzmu badawczego, jaki mo¿emy w tej
sytuacji za³o¿yæ. Burck zasugerowa³ bowiem jedynie teoretyczn¹ mo¿liwoæ interpretacji przekazu Liwiusza, która podkrela celowoæ literackiej koloryzacji. Negacja postaci Magona, a przez
analogiê równie¿ Maharbala jest nieuprawnion¹ samowol¹. Por. G. Brizzi, I sistemi informativi
dei Romani. Principi e realtà nelletà delle conquiste oltremare (218168 a.C), Wiesbaden 1982,
s. 52.
5 Liv., XXI, 12, 1; Flor., I, 22, 19.
6 Por. K. Christ, Zur Beurteilung Hannibals, w: Hannibal (seria Wege der Forschung), ed.
K. Christ, Darmstadt 1974, s. 381; L. Bessone, La tradizione epitomatoria liviana, ANRW 30, 2,
1982, s. 12361237.
7 W. Huss, Geschichte der Karthager, München 1985, s. 283.
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Militarne akcje Maharbala
Po raz pierwszy Maharbal pojawia siê w ród³ach w momencie walk
o Sagunt w roku 219 p.n.e. W trakcie oblê¿enia tego miasta mia³ on zast¹piæ
Hannibala8, który zmuszony przez koniecznoæ musia³ rzekomo wyprawiæ siê
przeciwko Karpetanom i Oretanom9. Maharbal, jak informuje Liwiusz, mia³
dzielnie wywi¹zywaæ siê z obowi¹zków kieruj¹cego akcj¹. Doniesienia historyka ³aciñskiego s¹ jednak w tej kwestii dosyæ ogólnikowe. Niewiele wyjania
przecie¿ sformu³owanie pisarza z Patawium, w którym mówi on, ¿e Maharbal stoczy³ pomylnie kilka bitew oraz przy pomocy trzech taranów dokona³
wy³omu w murze miasta10. Na podstawie tego fragmentu nie mo¿na jeszcze
poznaæ zasadniczej preferencji militarnej Maharbala. Liwiusz nie daje odpowiedzi, w jaki sposób zosta³y stoczone wspomniane starcia. Lakoniczne sformu³owanie aliquot secunda fecit odnosi siê raczej do pewnego ogólnego stanu
rzeczy, który wyra¿a³ siê w przewadze kartagiñskiej. Dowództwo Maharbala
wydaje siê mieæ tutaj charakter nominalny, a wiêc raczej koordynuj¹cy akcjê
militarn¹ przeciwko Rzymianom. Dokonanie wy³omu w murze przy pomocy
trzech taranów (tribus arietibus) wyranie natomiast nawi¹zuje do sztuki
oblê¿niczej. Ponadto nale¿y tutaj zwróciæ uwagê na pewnego rodzaju dowolnoæ w t³umaczeniu s³owa aries. Przyjêcie w translacji terminu taran jest
oczywicie w³aciwe z filologicznego punktu widzenia, lecz kontekst historyczny podpowiada³by tu tak¿e nieco inne rozwi¹zanie. Trzeba przyznaæ, i¿
równie uzasadnione wydaje siê byæ t³umaczenie aries jako machina burz¹ca
mury11, czyli poniek¹d co wiêcej, ani¿eli zwyk³y taran. Poniewa¿ akcja rozgrywa³a siê stosunkowo niedaleko od hiszpañskich baz Punijczyków, przetransportowanie tam specjalnego sprzêtu wydaje siê prawdopodobne. Na
podstawie lektury Commentarii de bello Gallico Cezara mo¿emy oczywicie
poznaæ ró¿norodne rodzaje sprzêtu s³u¿¹cego do oblê¿eñ. Chocia¿by we fragmencie dotycz¹cym zmagañ z Nerwiami12 pada nastêpuj¹ce sformu³owanie:
8

Liv., XXI, 12, 1.
Liv., XXI, 11, 13; Sil. It., II, 392 in. Wspó³czesna nauka nie kwestionuje równoleg³ej do
oblê¿enia Saguntu akcji Hannibala skierowanej przeciwko Karpetanom i Oretanom zob. F. W.
Walbank, A Historical Commentary on Polybius, vol. I, Oxford 1957, s. 328; W. Huss, Geschichte der Karthager, s. 284; por. U. Händl-Sagawe, Der Beginn des 2. Punischen Krieges. Ein
historisch-kritischer Kommentar zu Livius Buch 21, München 1995, s. 86. Sceptycznie odniós³
siê do tych wydarzeñ W. Kolbe, Die Kriegsschuldfrage von 218 v. Chr. Geb., Heidelberg 1934, s.
8. Zdaniem tego badacza trudno uwierzyæ, aby Hannibal móg³ prowadziæ dwie akcje militarne.
Uwa¿am, ¿e w pewnym sensie mo¿na podzieliæ to stanowisko, bo szybka pacyfikacja buntu
wisz¹cego na w³osku (qui duo populi dilectus acerbitate consternati retentis conquisitoribus
metum defectionis cum praebuissent) istotnie wydaje siê byæ podejrzana. Wprawdzie krótka
nieobecnoæ Hannibala pod Saguntem rzeczywicie mog³a mieæ miejsce, tyle ¿e mog³y j¹ warunkowaæ nieco inne okolicznoci, ni¿ te, o których mówi Liwiusz.
10 Liv., XXI, 12, 2.
11 Por. S³ownik ³aciñsko-polski, t. 1, red. J. Korpanty, Warszawa 2001, s. 190.
12 Caes., B.G., V, 42.
9
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reliquisque diebus turres ad altitudinem valli, falces testudinesque, quas
idem captivi docuerant. Odzwierciedla ono fachowoæ opisu sprzêtu bojowego.
Wymienione w nim drabiny i szopy oblê¿nicze13 unaoczniaj¹ przede wszystkim
stan wiedzy autora, a ta w przypadku Cezara musia³a byæ imponuj¹ca14.
Niestety Liwiusz nie móg³ sobie pozwoliæ na tego rodzaju drobiazgowoæ, za
nie bêd¹c pewnym swojego ród³a, wola³ pos³u¿yæ siê wygodnym sformu³owaniem tribus arietibus, bez wzglêdu na to, jaki sprzêt mia³ kryæ siê pod tym
pojêciem. Za tym, ¿e przy oblê¿eniu Saguntu wykorzystany zosta³ bardziej
wymylny sprzêt, ani¿eli zwyk³e tarany, wydaje siê przemawiaæ liwiañska
fraza wieñcz¹ca komentowany opis. Rzymianin pisze w niej, i¿ kiedy Hannibal powróci³ pod Sagunt, Maharbal mia³ pokazaæ mu wszystko w ruinach:
omnia recentibus ruinis advenienti Hannibali ostendit15. Bior¹c pod uwagê znany fakt, ¿e mimo wszystko wojsko Hannibala nie by³o najmocniejsze
w trudnej sztuce prowadzenia oblê¿eñ, umiejêtnoci Maharbala wydaj¹ siê
szczególnie cenne. Jego krótkie i jedynie nominalne dowództwo sta³o siê przez
to owocne dla przebiegu konfliktu z Saguntem. Tym samym ów oficer musia³
byæ szczególnie wa¿nym cz³owiekiem w wojsku punickim.
Rozwiniêcie podjêtego motywu uniemo¿liwiaj¹ dosyæ skromne wiadomoci na temat póniejszych oblê¿eñ, jakie mog³y mieæ miejsce w czasie militarnej aktywnoci Maharbala. Mo¿emy oczywicie mieæ podejrzenia, i¿ istotnie
je prowadzono. Szczególnie interesuj¹cym zagadnieniem by³oby tutaj oblê¿enie stolicy Taurynów, ale ród³a przekazuj¹ na ten temat tak niewiele16, ¿e
stanowi³oby daleko id¹c¹ przesadê doszukiwanie siê w tych relacjach jakiejkolwiek roli Maharbala. Podobnie rzecz ma siê z prób¹ przypuszczenia przez
Hannibala ataku na spichlerze znajduj¹ce siê w okolicach Placencji, co mia³o
nast¹piæ zim¹ 218/217 r. p.n.e.17 Na podstawie tekstu Liwiusza wiemy, ¿e
13 Przy t³umaczeniu terminologii militarnej sugerowa³em siê opracowaniem E. Konika,
zob. Gajusz Juliusz Cezar, Wojna galijska, przek³. i oprac. E. Konik, Wroc³aw 2004, s. 193.
14 Kiedy Cezar mówi o taranie, wyra¿a siê w sposób niezwykle precyzyjny  szczególnie
zob. Caes., B. G., IV, 17: ac nihilo setius sublicae et ad inferiorem partem fluminis oblique
agebantur, quae pro ariete subiectae et cum omni opere coniunctae vim fluminis exciperent; por.
w sposób symboliczny Caes., B. G., II, 32: si prius quam murum aries attigisset se dedidissent.
15 Liv., XXI, 12, 2.
16 Pol., III, 60, 8  13; Liv., XXI, 39, 4 in.; App., Hann., 5, 17; zob. S. Gsell, Histoire
ancienne de lAfrique du Nord, t. III, Osnabrück 1972, s. 153.
17 Problem tzw. wypraw zimowych Hannibala (Liv., XXI, 57, 5  59, 10) jest kontrowersyjny, przede wszystkim dlatego, ¿e Polibiusz o nich nie wspomina. W sposób zagadkowy prezentuje siê natomiast relacja App., Hann., 7, 30, który mówi, i¿ zwanione strony roz³o¿y³y siê na
le¿a zimowe. Czy zachowa³y one wówczas swoj¹ mobilnoæ? Negacjê historycznoci tych wydarzeñ najdobitniej wyrazi³ O. Seeck, Der Bericht des Livius über den Winter 218/217 v. Chr.,
Hermes 8, 1874, s. 152 in., przeciwne stanowisko zaprezentowa³ natomiast F. Miltner, Zwischen
Trebia und Trasimen 218  217 v. Chr, Hermes 78, 1943, 1 in., który za pomoc¹ wyliczeñ
chronologicznych uzna³, ¿e wyprawy te by³y mo¿liwe. Badania dotycz¹ce chronologii lat 218
i 217 p.n.e. wydaj¹ sie potwierdzaæ to stanowisko, zob. G. Thoruet, Die Chronologie von 218/17
v. Chr., RhM 42, 1887, s. 427; P. S. Derow, The Roman Calendar, 218  191 B. C., Phoenix 30,
1976, s. 274; P. Marchetti, Histoire économique et monétaire de la deuxième querre punique,
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problematyczne w sensie lokalizacji miejsce zwane Victumulae18 by³o ogrodzone murem. Wynika to jednoznacznie z ³aciñskiej frazy: facta praesidium
intra moenia accepere19. Wiêc je¿eli Hannibal atakowa³ rzymskie bazy, musia³ liczyæ siê z koniecznoci¹ przeprowadzenia oblê¿eñ, za wtedy, w kontekcie tego co ju¿ powy¿ej zasugerowa³em, wódz punicki musia³ mieæ odpowiedniego cz³owieka w sztabie, który odpowiada³by za tego rodzaju praktyki.
W kontekcie powy¿szego wywodu wydaje siê, i¿ Maharbal móg³ byæ w³aciw¹ osob¹, do wykonania tego rodzaju zadania.
Jak postaram siê poni¿ej wykazaæ, to jednak dowodzenie jazd¹ by³o
g³ówn¹ powinnoci¹ Maharbala. Liwiusz mówi, i¿ przed starciem nad Ticinusem Hannibal wys³a³ swojego poddowódcê wraz z piêæsetosobowym oddzia³em jazdy numidyjskiej na pola rzymskich sprzymierzeñców, aby ci dokonali
tam spustoszeñ20. Akcja, o której mówi ³aciñski przekaz wydaje siê byæ
rutynow¹ operacj¹, której zaistnienie jako szczególnie nie dziwi21. Istotne
jest jednak to, w jaki sposób zakoñczy³o siê wykonywane zadanie. Kiedy
bowiem Hannibal zorientowa³ siê, ¿e chwila rozprawy z Rzymianami jest ju¿
bliska, natychmiast odwo³a³ Maharbala: revocatoque propere Maharbale
atque equitibus, cum instare certamen cerneret22. Moim zdaniem, jest to
kluczowe miejsce dla potwierdzenia taktycznej roli Maharbala. Hannibal nie
przypadkiem odwo³a³ ten niewielki oddzia³ operacyjny. Nie mog¹c przewidzieæ, jak¹ skalê bêdzie mia³o pierwsze starcie z Rzymianami, chcia³ mieæ
grupê Maharbala pod swoimi rozkazami. Uczyni³ to, gdy planowa³ taktyczny
przebieg operacji. Niestety nie wiemy, czy jednostka owego poddowódcy wziê³a udzia³ w pierwszym starciu. Nie to jest jednak najistotniejsze, poniewa¿
spraw¹ najwiêkszej wagi jest potencjalna mo¿liwoæ zastosowania tego odBruxelles 1975, s. 25 in. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e w obliczu przebywania Kartagiñczyków na
hostium agris konieczne by³o szukanie nowych baz zaopatrzeniowych, co determinowa³o aktywnoæ ludzi Hannibala. Ponadto nawet je¿eli uznamy za mo¿liwe istnienie zaoptrzenia ponad
Alpami, do czego przekonuje J. Seibert, Zur logistik des Hannibal-Feldzuges: Nachschub über
die Alpen?, [w:] Punic Wars. Proceedings of the Conference held in Antwerp from 23 th to 26 th
of November 1988 in cooperation with the Department of History of the Universiteit Antwerpen (U.F.S.I.A.). ed. H. Devijver, E. Lipiñski, SP 10, Leuven 1989, s. 213 in., to i tak penetracja
Niziny Padu przez Hannibala mia³aby swoje uzasadnienie logistyczne.
18 Problem lokalizacji tego miejsca jest z³o¿ony. Zajmujê siê nim w odrêbnym opracowaniu, zob. M. Wolny, Dasius aus Brundisium  ein historiographisches Rätsel, DSM 7, Piotrków
Trybunalski 2005 (w druku).
19 Liv., XXI, 57, 13.
20 Liv., XXI, 45, 2: Poenus hostibus opere occupatis Maharbalem cum ala Numidarum,
eqiutibus quingentis, ad depopulandos sociorum populi romani agros mittit; U. Händl-Sagawe,
Der Beginn, s. 273274.
21 G. B. Giani, Battaglia del Ticino tra Annibale e Scipione, Milano 1824, s. 124;
U. Kahrstedt, Geschichte der Karthager von 218  146, Berlin 1913, s. 166; Schmitt T., Hannibals Siegeszug, München 1991, s. 55; M. Wolny, Pierwsze starcie Kartagiñczyków z Rzymianami
w okolicach rzeki Ticinus w roku 218 p.n.e. Strategiczne i taktyczne znaczenie bitwy, DSM 3,
Olsztyn 2001, s. 82.
22 Liv., XXI, 45, 4.
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dzia³u. Z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa nale¿a³oby s¹dziæ, ¿e mo¿liwoæ
taka istnia³a równie¿ nad Trebi¹, chocia¿ ród³a w sposób spektakularny
prezentuj¹ jedynie akcjê oddzia³u Magona23.
Najbardziej spektakularne wydarzenia z udzia³em Maharbala zwi¹zane
s¹ z epilogiem bitwy trazymeñskiej (217 p.n.e.). Dowodzony przez niego oddzia³ mia³ tam dokonaæ pocigu za Rzymianami. ¯o³nierzom tym, po prze³amaniu kartagiñskiego szyku, uda³o siê bowiem wydostaæ z zasadzki. Z g³ównych róde³ dowiadujemy siê, i¿ owego prze³amania mia³o dokonaæ szeæ
tysiêcy ludzi z rozbitej armii konsula Flaminiusza.24 Ta czêæ wojska zwyczajnie chcia³a siê uratowaæ. ¯o³nierze ci musieli byæ wiadomi, ¿e nie ma ju¿
szansy na zorganizowanie akcji pomocniczej, poniewa¿ g³ówna bitwa zakoñczy³a siê definitywn¹ klêsk¹. Jednak¿e w trosce o w³asne bezpieczeñstwo
¿o³nierze rzymscy musieli znaleæ siê jak najdalej od pola walki. Zagro¿enie
przecie¿ nadal by³o aktualne. Liwiusz wyranie mówi o tym, ¿e istotnym
celem Rzymian by³o systematyczne kontynuowanie ucieczki. Obawiali siê oni
przecie¿ szybkiej konnicy Hannibala25. By³a to zreszt¹ obawa ca³kowicie uzasadniona, albowiem ju¿ po starciu w okolicach Ticinusu Rzymianie musieli
zmagaæ siê z pocigiem kartagiñskim26. Chocia¿ rzymscy ¿o³nierze pouczeni
tamtym dowiadczeniem zdawali sobie sprawê z niebezpieczeñstwa obecnej
sytuacji i przedsiêwziêli odpowiednie kroki, to i tak oddzia³ Maharbala zdo³a³
ich dogoniæ. wiadczy to zdecydowanej akcji znakomicie przygotowanej jednostki kartagiñskiej27. Wprawdzie ród³a nie mówi¹ o wczeniejszych przygotowaniach punickiej grupy operacyjnej do akcji, ale tego typu zabiegi wydaj¹
siê byæ oczywiste. Ponadto tak¿e i Hannibal musia³ liczyæ siê z koniecznoci¹
zorganizowania pocigu. Przecie¿ równie¿ i on musia³ wyci¹gn¹æ jakie wnioski dla siebie ze starcia, które rozegra³o siê w okolicach Ticinusu. Poniek¹d
potwierdza to tak¿e wy³o¿ona powy¿ej teoria mówi¹ca o potencjalnej gotowoci
militarnej jednostki Maharbala w pierwszym starciu z Rzymianami.
Akcja Maharbala zorganizowana na zakoñczenie batalii trazymeñskiej,
jako zagadnienie badawcze, stwarza nieco trudnoci. Ju¿ G. De Sanctis zg³osi³ powa¿ne zastrze¿enia wzglêdem wiarygodnoci przekazu liwiañskiego dotycz¹cego tej kwestii. W³oski badacz zwróci³ przede wszystkim uwagê na
sprzecznoæ pomiêdzy akcj¹ poddowódcy Hannibala a warunkami terenowymi. Ponadto, zdaniem tego uczonego, Maharbal nie móg³ zabraæ na akcjê
ca³ej konnicy kartagiñskiej. De Sanctis sformu³owa³ swój pogl¹d przeciwko
23 Szerzej na temat akcji Magona zob. M. Wolny, Operacyjny oddzia³ Magona w bitwie nad
rzek¹ Trebi¹ (218 p.n.e.), DSM 4-5, Piotrków Trybunalski 20022003, s. 167 in.
24 Pol., III, 84, 11 in.; Liv., XXII, 6, 7  10; J. Kromayer, Antike Schlachtfelder, t. III, 1,
Berlin 1912, s. 164; F. W. Walbank, Commentary, s. 420; J. Burian, Hannibal, Praha 1967,
s. 67; J. F. Lazenby, Hannibals War. A Military History of the Second Punic War, Warminster
1978, s. 64; T. Schmitt, Hannibals Siegeszug, s. 125.
25 Liv., XXI, 6, 10.
26 Pol. III, 66, 1 in.; Liv., XXI, 47, 2 in.; T. Schmidt, Hannibals Siegeszug, s. 63
27 Do pokonania by³o podejcie pod górê, bo tam znaleli siê ¿o³nierze rzymscy i spogl¹dali
na pogr¹¿one we mgle pobojowisko, zob. Pol., III, 84, 12; Liv., XXII, 6, 9.
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obowi¹zuj¹cemu wówczas stanowisku Th. Mommsena, który w pe³ni akceptowa³ historycznoæ przekazu Liwiusza28. Chocia¿ ujêcia prezentowane przez
badaczy reprezentuj¹cych szko³ê Mommsenowsk¹ stanowi¹ tutaj replikê
przekazu ród³owego, a wynikaj¹ce z tego refleksje nale¿y uznaæ za w¹tpliwe29, to nie mo¿na podtrzymaæ stanowiska, które wyrazi³ De Sanctis. S¹dzê,
¿e w kwestii sk³adu oddzia³u Maharbala nie ma racji ani Mommsen i jego
zwolennicy, ani sceptycznie nastawiony do ca³ego tego wydarzenia De Sanctis. Moim zdaniem De Sanctis w swojej krytyce róde³ poszed³ zbyt daleko.
Nale¿y przede wszystkim zauwa¿yæ, ¿e podstawa ród³owa tak przekazu
Polibiusza, jak i relacji Liwiusza wywodzi siê od annalistów30. Nie oznacza
to jednak, ¿e nale¿y ca³kiem zarzuciæ tê relacjê. Wed³ug Liwiusza Maharbal
ruszy³ w pocig wraz z ca³¹ konnic¹, co jest oczywicie niezrozumia³e w tej
relacji. Jednak¿e De Sanctis poj¹³ problematyczn¹ formu³ê Liwiusza zbyt
dos³ownie. Pisz¹c cum omnibus equestribus copiis Rzymianin nie móg³ mieæ
przecie¿ na myli ca³ej jazdy kartagiñskiej. To by³oby w istocie absurdalne.
Pisz¹c te s³owa Liwiusz musia³ wiedzieæ o czym, w co móg³ obfitowaæ przekaz annalistyczny, a przekaz ten móg³ zawieraæ informacje o oddziale Maharbala jako o samodzielnej jednostce. Zatem cum omnibus equestribus copiis
odnosi³oby siê w istocie do ca³ej jazdy, jednak¿e nie by³a to konnica ca³ego
wojska Hannibala, ale jedynie ca³a jazda jednostki znajduj¹cej siê pod rozkazami Maharbala. W takim ujêciu tego problemu warunki terenowe przestan¹
odgrywaæ kluczow¹ rolê dla przebiegu operacji. Mniejszy oddzia³ bez trudu
móg³by przecie¿ dokonaæ pocigu nawet w dosyæ trudnym terenie.
Nie jest to jednak koniec niejasnoci, jakie dotycz¹ tej akcji Maharbala.
Je¿eli wielkoæ jego oddzia³u by³a sta³a, to zgodnie z cytowanym ju¿ powy¿ej
fragmentem relacji Liwiusza, w sk³ad grupy Maharbala wchodzi³oby piêciuset jedców31. Nie wiadomo natomiast, ilu by³o Iberów i kopijników, o których mówi Polibiusz32. Jak zatem dysponuj¹c takimi si³ami Maharbal móg³by okr¹¿yæ i zmusiæ do kapitulacji szeciotysiêczne si³y Rzymian? Moim zdaniem, w¹tpliwoæ t¹ mo¿na wyjaniæ staraj¹c siê lepiej zrozumieæ sytuacjê,
jaka zaistnia³a po bitwie nad Jeziorem Trazymeñskim. Maharbal nie walczy³
z ludmi, których dogoni³, bo  jak nale¿y s¹dziæ  nie mia³by szans w otwartej
walce. Rzymianie tak¿e byli wiadomi, i¿ wkrótce za Maharbalem mog¹
pojawiæ siê posi³ki kartagiñskie. Maharbal stan¹³ w obliczu trudnej sytuacji;
zmuszony by³ nie dopuciæ do oddalenia siê Rzymian, a jednoczenie nie móg³
pozwoliæ sobie na konfrontacjê militarn¹. Musia³ wiêc wybraæ rozwi¹zanie
28 Th. Mommsen, Historya rzymska (przek³. T. Dziekoñskiego), t. 2, Warszawa 1880, s. 99;
por. G. De Sanctis, Storia dei Romani, vol. III, 2, Torino 1917, s. 42.
29 Szczególnie U. Kahrstedt, Geschichte der Karthager, s. 412.
30 Dla Pol., III, 67, 8  86, 7 K. J. Beloch, Polybios Quellen, s. 360361, 372 wnioskowa³
Fabiusza b¹d Postumiusza; dla Liv., XXII, 3, 7  7, 5 W. Soltau, Livius Geschichtswerk  seine
Komposition und seine Quellen, Leipzig 1897, s. 68 wywnioskowa³ Celiusza; por. P. Jal, Introduction au livre 21, w: Tite-Live. Histoire Romaine Livre XXI, B. XI, Paris 1991, s. XXIV XXV.
31 Liv., XXI, 45, 2.
32 Pol., III, 84, 14.
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porednie, dlatego z³o¿y³ obietnicê Rzymianom33. Dodajmy, i¿ by³a to obietnica, któr¹ Maharbal przekroczy³ swoje kompetencje poddowódcy. Problemem
tym zajmê siê jednak w odrêbnej czêci tego artyku³u.
Mimo swoich samowolnych decyzji Maharbal nie zosta³ odsuniêty w cieñ
g³ównych wydarzeñ. Operacja, w której mia³ on powtórnie siê pojawiæ, okrelana jest mianem bitwy nad jeziorem Plestia34. W sensie militarnym akcja
ta stanowi³a kontynuacjê batalii, jaka rozegra³a siê nad Jeziorem Trazymeñskim35. Nad Plesti¹ mia³o dojæ do konfrontacji oddzia³u punickiego z rzymsk¹ jednostk¹ dowodzon¹ przez Centeniusza36. Zwyciêstwo, które odnieli
tam Punijczycy, wedle Polibiusza i Appiana, mia³o byæ wy³¹czn¹ zas³ug¹
Maharbala37. Nieco inaczej wydarzenia te ujmuje Liwiusz. Wed³ug jego relacji, to sam Hannibal pokona³ Centeniusza. Wódz punicki mia³ tego dokonaæ
dziêki zastosowaniu w³aciwej sobie taktyki: okr¹¿y³ rzymskiego dowódcê (ab
Hannibale circumventa)38. Wyranie widaæ tutaj sprzecznoæ w relacjach ród³owych  jednak¿e jest ona tylko pozorna.
Je¿eli, w obliczu nierozstrzygalnoci problemu lokalizacyjnego, geograficzne po³o¿enie miejsca bitwy uznamy za sprawê drugorzêdn¹39, to i tak
33 W. OConnor Morris, Hannibal. Soldier, Statesmen, Patriot and the Crisis of the Struggle between Carthage and Rome, New York/London 1906, s. 150.
34 Nazwa ta nie zosta³a powiadczona ani przez Polibiusza, ani przez Liwiusza, wymienia j¹
jednak kilkakrotnie App., Hann., 9, 37  11, 45. Zob. K. Scherling, Plestinus Lacus, RE Hlbd 41,
Stuttgart 1951, kol. 235; F. W. Walbank, Commentary, s. 421; T. Schmitt, Hannibals Siegeszug, s. 130.
35 J. Kromayer, Antike Schlachtfelder, s. 193 in. Trzeba przyznaæ, i¿ zarówno opisany
powy¿ej epilog bitwy trazymeñskiej, jak i omawiana akcja na Plesti¹ s¹ bardzo do siebie
podobne. Nale¿y koniecznie przywo³aæ tutaj tzw. teoriê dubletów, która mówi o powtarzalnoci
pewnych motywów w ród³ach, zob. W. Sieglin, Zwei Dubletten im Livius, RhM 38, 1883,
s. 348369. Bior¹c pod uwagê logikê opisanych przez ród³a operacji oraz, jak postaram siê
dalej wykazaæ, wzajemne uzupe³nianie siê relacji antycznych, uwa¿am owe podobieñstwa za
przypadkowe, a tym samym podtrzymujê historycznoæ akcji nad jeziorem Plestia.
36 Centeniusz jest ró¿nie okrelany w ród³ach (Liv., XXII, 8, 1 okrela tego cz³owieka jako
propraetor; por. Nep., Hann., 4, 3: C. Centenium praetorem; inaczej App., Hann., 9, 37 uwa¿a go
za cz³owieka prywatnego, natomiast Zon., VIII, 25 u¿ywa terminu strathgÒj, którym w historiografii greckiej zwyk³o siê okrelaæ wodzów), co sta³o siê przyczyn¹ kontrowersji w nauce, zob.
por. F. W. Walbank, Commentary, s. 421. A. Klotz, Die römische Wehrmacht im 2. punischen
Kriege, Philologus 48, 1933, s. 56 oraz idem, Appians Darstellung des Zweiten Punischen Krieges,
Padeborn 1936, s. 35 twierdzi³, i¿ istnia³y dwie osoby o imieniu Centeniusz. Argumentacja Klotza
opiera siê na domyle, w którym du¿¹ rolê odgrywa pewnego rodzaju zbieg okolicznoci: Dass es
damals in Rom 2 Männer mit Namen Centenius gegeben hat, ist doch durchaus nicht unwahrscheinlich (Römische Wehrmacht, s. 56). Moim zdaniem, uproszczeniu w ród³ach uleg³y liczby
mówi¹ce o wielkoci oddzia³u, ale jest to jeden i ten sam oddzia³ oraz jeden i ten sam dowódca.
37 Pol., III, 86, 4  5; App., Hann., 9, 37  11, 47.
38 Liv., XXII, 8, 1.
39 Skomplikowana jest odpowied na pytanie, gdzie le¿a³o (obecnie wyschniête) jezioro
Plestia. Zdaniem G. De Sanctisa, Storia, III, 2, s. 122 in. jedyn¹ poprawn¹ dan¹, któr¹ zapamiêta³ przekaz annalistyczny jest Umber. Stwarza to ogromn¹ dowolnoæ w poszukiwaniu
miejsca bitwy, st¹d rozwi¹zanie De Sanctisa (Lacus Umber, le¿¹ce na skrzy¿owaniu Chiasco
i Topino, niedaleko Assisi) jest daleko id¹c¹ hipotez¹. Jednak¿e ostateczne rozwi¹zanie, jak
s³usznie zauwa¿y³ F. W. Walbank, Commentary, s. 421, pozostanie niepewne.
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nale¿y zwróciæ uwagê na topografiê terenu, na którym rozegra³o siê omawiane starcie. Wed³ug Polibiusza, oddzia³ kartagiñski pokona³ po³owê grupy
Centeniusza, za drug¹ po³owê zmusi³ do wycofania siê na jaki pagórek. Na
szczycie tego wzniesienia Rzymianie mieli zostaæ pokonani40. U Appiana
pominiêty jest z kolei wa¿ny etap walki. Wzgórze od razu zostaje otoczone
przez ludzi Maharbala, których z takim w³anie rozkazem wysy³a³ tam Hannibal. Z relacji Appiana nie wynika jednak, co sta³o siê ¿o³nierzami Centeniusza, stoj¹cymi w przejciu, ci¹gn¹cym siê pomiêdzy gór¹ a jeziorem41. Po
dokonaniu zestawienia tekstów ród³owych, widaæ, ¿e to, czego brakowa³o w relacji Appiana, mo¿e byæ uzupe³nione informacjami z przekazu Polibiusza.
Oddzia³y okupuj¹ce przejcie, id¹c w¹wozem musia³y wycofaæ siê na górê nie
inaczej, jak tylko w wyniku wczeniejszego starcia. Relacja Appiana zawiera
zatem pewne uproszczenie akcji. W ¿adnym wypadku nie mo¿na jednak
podejrzewaæ, ¿e ród³o, z którego korzysta³ historyk z Aleksandrii, nie zna³o
opowieci o zniszczeniu po³owy oddzia³u Centeniusza, które mia³o nast¹piæ,
zanim reszta wojowników wycofa³a siê na wzgórze. Uwa¿am zatem, ¿e tylko
przy wykorzystaniu Polibiusza mo¿na poprawnie zrozumieæ to, o czym pisze
Appian. Ponadto, wys³anie Maharbala nast¹pi³o wkrótce po tym, jak Hannibal dowiedzia³ siê o militarnej przeszkodzie w postaci oddzia³u Centeniusza42. Dopiero poprzez takie ustawienie róde³ zrozumia³y jest przekaz ³aciñski. Relacja Liwiusza, odleg³a od zapamiêtanych przez Polibiusza i Appiana elementów, wykazuje bowiem pewn¹ cechê wspóln¹ z omawianymi powy¿ej relacjami greckimi. Chocia¿, jak wspomnia³em, w relacji ³aciñskiej nie
wystêpuje Maharbal, to jednak poprzez sformu³owanie ab Hannibale circumventa historyk z Patawium nawi¹zuje do tego, co opisuj¹ Polibiusz i Appian. T. Schmitt nie ma w tym przypadku ¿adnych w¹tpliwoci. Zdaniem
niemieckiego badacza, Liwiusz, za spraw¹ swojej maniery kronikarskiej,
przekszta³ci³ tê wiadomoæ. Rozkaz Hannibala, który zosta³ skierowany do
Maharbala pisarz rzymski skondensowa³ do lakonicznego sformu³owania ab
Hannibale circumventa. Ponadto Schmitt s³usznie uwa¿a, ¿e kontekst opowieci Liwiusza tak¿e pozwala wnioskowaæ wspólne ród³o dla obydwu tych
relacji43.
Jest to bardzo wa¿ne ustalenie. Mówi ono, ¿e istnia³a przednia stra¿
konsularnej armii Serwiliusza. Mog³y j¹ tworzyæ wojska z jakiego kontyngentu pomocniczego. W³adzê nad nimi obj¹³ Gajusz Centeniusz, który znajdowa³ siê pod rozkazami Serwiliusza, posiadaj¹c imperium pro praetore. Do
takiego rozwi¹zania sk³ania siê G. De Beer44. Przy pomocy omiotysiêcznego
oddzia³u Centiusz usi³owa³ zagrodziæ drogê Hannibalowi. Jednak¿e wódz pu40

Pol., III, 86, 5.
App., Hann., 10, 44; 11, 45; mówi o tym równie¿ lakonicznie Nep., Hann., 4, 3: cum
delecta manu saltus occupantem; por. Zon., VIII, 25.
42 Pol., III, 86, 4; App., Hann., 11, 45.
43 T. Schmitt, Hannibals Siegeszug, s. 129.
44 G. De Beer, Hannibal. The Struggle for Power in the Mediterranean, London 1969, s. 197.
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nicki wykorzystuj¹c swoj¹ stra¿ przedni¹, dowodzon¹ przez Maharbala, zmusi³ go do defensywy. W wyniku akcji poddowódcy Hannibala po³owa rzymskiej jednostki zosta³a rozproszona i rozpierzch³a siê po w¹wozach lub te¿
zorganizowa³a odwrót i z powrotem po³¹czy³a siê z si³ami Serwiliusza. Druga
po³owa ludzi Centeniusza zosta³a pokonana w wyniku okr¹¿enia dokonanego
przez Maharbala na wzgórzu.
Odnonie sk³adu jednostki dowodzonej przez Maharbala, trzeba przyznaæ, i¿ relacje s¹ raczej zgodne. Rzecz jasna, dopiero po odpowiednim ich
potraktowaniu. Z lakonicznego sformu³owania Polibiusza: xapostllei
Ma£rban conta toÝj logcofÒrouj ka ti mroj tw~n ppwn dowiadujemy siê
o wys³aniu Maharbala z kopijnikami i czêci¹ jedców45. Chocia¿ informacja ta nie mówi zbyt wiele na temat liczebnoci oddzia³u, to mo¿na jednak
zrekonstruowaæ j¹ w sposób poredni. Wiadomo, i¿ Hannibal w bitwie nad
Trebi¹ mia³ osiem tysiêcy kopijników i Balearów (logcofÒrouj ka Baliarei~j)46. Gdybymy hipotetycznie uznali, ¿e Balearowie stanowili czwart¹
czêæ podanej liczby, a z owych (ewentualnie mo¿liwych do zaakceptowania)
szeciu tysiêcy kopijników pozosta³oby po bitwie nad Jeziorem Trazymeñskim piêæ tysiêcy, to chyba mamy tutaj do czynienia ze zbyt wysok¹ liczb¹
samej piechoty, któr¹ Hannibal móg³ powierzyæ Maharbalowi. Mówi¹c o kopijnikach, Polibiusz nie móg³ mieæ na myli wszystkich tego rodzaju ¿o³nierzy z wojska kartagiñskiego47. Nie zna³ te¿ konkretnej liczby tej grupy
wojsk. Podobnie rzecz ma siê z jazd¹. Na podstawie przekazu Polibiusza i
Appiana wyjania siê jednak inna bardzo wa¿na kwestia dotycz¹ca charakteru elitarnej grupy. Przekazy mówi¹ bowiem o wykorzystaniu oddzia³u lekkozbrojnego wojska48.
Wydaje siê, i¿ podstawie powy¿szych rozwa¿añ mo¿na pokusiæ siê o zrekonstruowanie liczebnoci grupy Maharbala. Je¿eli, owych wspomnianych
uprzednio, piêciuset jedców z relacji Liwiusza stanowi³oby sta³¹ grupê
znajduj¹c¹ siê pod rozkazami Maharbala, to w istocie stanowili oni czêæ
ogólnej liczby jedców. Nie musia³o to byæ problematyczne dla Polibiusza,
~n ppwn. Z przekazu historyktóry grupê tê rozumia³ jako ti mroj tw
ka greckiego wydaje siê jednak wynikaæ, i¿ Maharbal uda³ siê na miejsce
akcji przede wszystkim z kopijnikami (logcofÒroi), a zatem nale¿a³oby
wnioskowaæ, ¿e tak jak przy standardowo prowadzonych bitwach, si³y piechoty by³y zwykle wiêksze od si³ jazdy. W ka¿dym razie oddzia³ Maharbala
45 Pol., III, 86, 4. Na u¿ytek tego tekstu pozostaje przy terminie kopijnicy dla translacji
logcofÒroi. Obecnie logcofÒrouj zaleca siê t³umaczyæ jako oszczepnik, zob. S³ownik grecko-polski, t. II, oprac. O. Jurewicz, Warszawa 2001, s. 18. Uwagi na temat tego pojêcia oraz zadañ
realizowanych przez jednostki logcofÒroi zawieram w odrêbnym, przygotowywanym obecnie
artykule: M. Wolny, LogcofÒroi w bitwie pod Kannami (216 p.n.e.).
46 Pol., III, 72, 7; Liv., XXI, 55, 2.
47 By³o to szczególnie cenione wojsko ofensywne, zob. G. Brizzi, Larmée et la querre
(D. Armée dHannibal), w: La civilization phénicienne et punique, ed. V. Krings, Leiden/New
York/Köln 1995, s. 314.
48 Pol., III, 86, 3; App., Hann., 11, 46.
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musia³ byæ nieco mniejszy od przeciwników rzymskich, dowodzonych przez
Centeniusza. Kluczem do zrozumienia fenomenu pokonania tego stosunkowo licznego oddzia³u jest znakomite, w sensie taktycznym, wykonanie tej
operacji.
Uwa¿am, ¿e najbardziej prawdopodobny jest nastêpuj¹cy bieg wypadków. Maharbal wraz ze swoj¹ elitarn¹ grup¹ dokonuj¹ dyskretnego podejcia
do przeciwnika. Mówi o tym wyranie i przecie¿ nie przypadkowo Appian.
Autor ten daje do zrozumienia, jak dalece konspiracyjna i ostro¿na musia³a
byæ ta akcja. Lekkozbrojni dowodzeni przez Maharbala udaj¹ siê na miejsce
~n Ómwj pempe toÝj yiloÝj nÝktwr tÕ
noc¹, aby dokonaæ okr¹¿enia: di aÙtw
~n49. W pierwszej kolejnoci jednak
Ôroj periinai, ka Ma£rbal met aÙtw
oddzia³y rzymskie musia³y znaleæ siê na wzgórzu. Szybka i gwa³towana
szar¿a konnicy kartagiñskiej mia³a na celu zaskoczenie wojska Centeniusza,
które zgromadzi³o siê w w¹wozie. Rzymskie jednostki, jak ju¿ wspomnia³em,
w czêci uleg³y rozproszeniu, w czêci za postanowi³y wycofaæ siê na miejsce
stanowi¹ce dla nich lepszy punkt operacyjny. Wejcie na ow¹ górê nie by³o
b³êdem przy za³o¿eniu, ¿e wojska mog³yby na szczycie ulec przegrupowaniu
i w zmasowanym ataku ruszyæ z powrotem w dó³, na wchodz¹cych pod górê
przeciwników. Akcja Maharbala musia³a byæ jednak szybsza. Nim wojska
osi¹gnê³y wierzcho³ek wzniesienia, oficer kartagiñski zamkn¹³ piercieñ wokó³ wzgórza. Do akcji przyst¹pi³y oddzia³y kartagiñskiej piechoty, które
zmniejszaj¹c okr¹¿enie skróci³y liniê rzymskiej obrony. Bitwa zakoñczy³a siê
wtedy, gdy na szczycie góry pojawi³ siê Maharbal50. Tak wiêc za pomoc¹
powy¿szej rekonstrukcji mo¿na przekonaæ siê o wa¿nym zadaniu, jakie wykona³ Maharbal podczas szeroko rozumianego epilogu bitwy trazymeñskiej. Na
podstawie przeprowadzonego zestawienia tekstów ród³owych mo¿na te¿
w ca³ej okaza³oci dostrzec donios³oæ jego akcji. Jej szybkie przeprowadzenie
wiadczy o doskona³ej synchronizacji rozkazów pomiêdzy Hannibalem, jego
poddowódc¹ oraz ¿o³nierzami z elitarnej grupy operacyjnej.
Z pozoru wydaje siê, i¿ trudno jest jednoznacznie odpowiedzieæ na pytanie, czy Maharbal wzi¹³ udzia³ w bitwie pod Kannami. G³ówne ród³a wykazuj¹ bowiem niezgodnoæ w tej kwestii. Liwiañski opis ustawieñ jednostek
wojskowych na polu bitwy zgodny jest w sensie konceptualnym z relacj¹
Polibiusza. Przekaz Rzymianina przypomina matrycê, która uleg³a pewnym
modyfikacjom, ale rozpoznawalne s¹ w niej lady tego samego pierwowzoru,
jaki pos³u¿y³ za podstawê relacji historyka z Megalopolis. Odnonie miejsc
zajmowanych na skrzyd³ach Polibiusz mówi w sposób rzeczowy, i¿ lewe
~n d
skrzyd³o kartagiñskiego szyku zaj¹³ Hazdrubal, a prawe Hannon: tw
Karcedon on tÕ mn eÙènumon AsdroÚbaj ece, tÕ d deziÕn Annwn. Raport
Liwiusza ró¿ni siê jedynie tym, i¿ miejsce Hannona zajmuje Maharbal: duces
cornibus praeerant sinistro Hasdrubal, dextro Maharbal. Obydwaj pisarze
49
50

App., Hann., 11, 46.
App., Hann., 11, 47.
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zgadzaj¹ siê natomiast co do tego, ¿e rodek szyku zaj¹³ Hannibal ze swoim
bratem Magonem51.
Wychodz¹c z tych przes³anek mo¿na by sugerowaæ pomy³kê którego
z pisarzy. Problem jednak skomplikuje siê, kiedy wemiemy pod uwagê doniesienie Appiana. W nim zbyt wiele elementów stoi ze sob¹ w sprzecznoci.
Wed³ug historyka z Aleksandrii, dowództwo prawego skrzyd³a Hannibal powierzy³ Magonowi, dowódc¹ lewego skrzyd³a ustanowi³ Hannona, sam natomiast pozosta³ w rodku szyku52.
Podejrzanych o pomy³kê jest zatem wiêcej. Uwa¿am, ¿e nie by³oby w³aciwym za³o¿enie, ¿e prawdziwa jest jedna z wersji, czyli myli siê dwóch
autorów. O wiele bardziej wydaje mi siê byæ prawdopodobne, i¿ w kwestii
szczegó³ów myl¹ siê oni wszyscy. Znaj¹ aktorów, ale nie znaj¹ ich ról. W przekazie Polibiusza pojawiaj¹ siê: Hazdrubal, Hannon i Magon, u Liwiusza: Hazdrubal, Maharbal i Magon, wreszcie u Appiana wzmiankowani s¹ Magon
i Hannon. W takim uk³adzie wczeniejsze zró¿nicowania ulegaj¹ wyranemu
zniwelowaniu. Wniosek, jaki wyp³ywa z takiego potraktowania róde³, wydaje siê byæ oczywisty  w bitwie pod Kannami wziêli udzia³ wszyscy najwa¿niejsi cz³onkowie sztabu Hannibala53.
W tym miejscu nasuwa siê oczywiste pytanie: sk¹d Polibiusz, Liwiusz
i Appian czerpali swoj¹ wiedzê na temat osób wystêpuj¹cych w bitwie pod
Kannami po stronie kartagiñskiej? K. J. Beloch udzieli³ tutaj zadowalaj¹cej
odpowiedzi. Jego zdaniem, bitwa przedstawiona zosta³a przez Polibiusza
z perspektywy kartagiñskiej54. Kiedy jednak W. Soltau, jako pierwowzór
relacji liwiañskiej wnioskowa³ przekaz annalistyczny55, to sta³ siê twórc¹
teorii, która nie stoi w sprzecznoci z przytoczonym stanowiskiem Belocha.
Wyjanienie nie jest ju¿ zbyt skomplikowane. Autor ¿adnego z g³ównych
ocala³ych róde³ nie siêgn¹³ bezporednio do relacji kartagiñskiej. Wszyscy
uczynili to pos³uguj¹c siê raportem annalistów. Przekaz Polibiusza wydaje
siê byæ najdok³adniejszy z uwagi na militarn¹ wiedzê autora56, dziêki której
w sposób rzeczowy wybra³ on najcenniejsze informacje z przekazu annalistycznego. Fakt, ¿e w relacji polibiañskiej nie wystêpuje Maharbal nie oznacza, i¿ nie bra³ on udzia³u w bitwie. Historyk z Megalopolis skupi³ siê bowiem na najwa¿niejszym poddowódcy w tej bitwie, którym jego zdaniem by³
51

Pol., III, 114, 7; Liv., XXII, 46, 7.
App., Hann., 20, 90; por. J. Seibert, Hannibal, München 1993, s. 193.
53 U Liv., XXII, 49, 13 wymieniony jest dodatkowo tak¿e Kartalon, jako dowódca jazdy:
qui extemplo a Carthalone atque equitibus nullo munimento tegente vicum circumventi sunt.
54 K. J. Beloch, Polybios Quellen, s. 366-367. Na poparcie tej teorii warto przytoczyæ doæ
znamienny fragment zapamiêtany przez Liwiusza. W relacji tej widoczna jest kartagiñska
perspektywa poprzez któr¹ omieszone zosta³y zabiegi taktyczne Rzymian. Zob. Liv., XXII, 49,
3: tum nuntianti cuidam, iussisse consulem ad pedes descendere equites, dixisse Hannibalem
ferunt Quem mallem, vincos mihi traderet.
55 W. Soltau, Livius Geschichtswerk, s. 69; zob. tak¿e R. von Bresta, Untersuchungen
über die Quellen des Polybios im dritten Büche, Berlin 1880, s. 81.
56 K. Ziegler, Polybios, RE Hlbd 42, Stuttgart 1952, kol. 15561557.
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Hazdrubal. By³ to jedyny oficer zachowuj¹cy pod Kannami samodzielnoæ
w podejmowaniu decyzji57.
Kolejn¹ akcj¹, w której mia³ wzi¹æ udzia³ Maharbal, by³a operacja zdobycia Kasylinum, jeszcze w 216 roku p.n.e.58 Moim zdaniem, nie mo¿na zak³adaæ, i¿ zapamiêtana przez Liwiusza, przy okazji opisu tych wydarzeñ, ostatnia wzmianka o Maharbalu jest doniesieniem o mierci tego poddowódcy.
Pisarz z Patawium opisuj¹c wydarzenia zwi¹zane z kartagiñskim atakiem na
Kasylinum wskaza³, i¿ Maharbal zosta³ odparty spod murów miasta. Jedynie
tak mo¿na bowiem rozumieæ doniesienie, w którym jest mowa o tym, ¿e
wys³any z wiêksz¹ liczb¹ ludzi Maharbal nie wytrzyma³ (czyli nie obroni³
swojej pozycji bojowej) ataku wojsk rzymskich: Maharbal cum maiore robore
virorum missus nec ipse eruptionem cohortium sustinuit59. Cytowana fraza
mo¿e byæ w pewnym sensie niejasna, ale za powy¿szym rozumowaniem przemawia kilka elementów. Przede wszystkim czasownik sustino, który stanowi
uwieñczenie ca³ego zdania nie mówi o niczym innym, jak tylko o utrzymaniu
pozycji, czy powstrzymaniu ataku wroga. Fraza, w której wystêpuje przeczenie (nec ipse eruptionem cohortium sustinuit) nie mo¿e dawaæ innej mo¿liwoci interpretacyjnej  mówi tylko o tym, ¿e oddzia³ Maharbala (Maharbal
cum maiore robore virorum) nie wytrzyma³ rzymskiego ataku60. Potwierdza
to kontekst opowieci. Podchodz¹c do Kasylinum, Hannibal wys³a³ przodem
Getulów. Ci ostro¿nie zbli¿aj¹c siê do murów miasta mieli wra¿enie, i¿ jest
ono puste. Niebezpieczeñstwo w postaci rzymskich wojsk czeka³o jednak tu¿
za murami. Kiedy zabrano siê do wywa¿ania bramy i ³amania jej zapór,
wrota mia³y siê nagle otworzyæ, a Rzymianie mieli dokonaæ zmasowanego
ataku w celu odparcia punickiego wroga61. Akcja ta mia³a wyrz¹dziæ szkody
w szeregach kartagiñskich: ingenti cum tumultu erumpunt stragemque hostium faciunt. W ten sposób odparto pierwsze szeregi Punijczyków: ita primis
repulsis62. Informacje o stratach podawane s¹ przez Liwiusza zwykle po
zakoñczeniu opisu epizodu. W tych zamykaj¹cych prezentacjê s³owach nale¿y
te¿ poszukiwaæ wyjanienia problemu strat po stronie Hannibala. Liwiusz
pisze, ¿e Barkida straci³ sporo najbardziej bitnych ¿o³nierzy, którzy zostali
trafieni pociskami z murów i wie¿ obronnych: aliquot milites et promptissimum quemque e muro turribusque63. Nie jest tu jednak wymieniony Mahar67

Zob. Pol., III, 116, 6  7.
Pol., VII, 1, 3; Liv., XXIII, 18, 1 in.; Val. Max., VII, 6, 2; Zon., IX, 3; J. Seibert,
Hannibal, s. 217219.
59 Liv., XXIII, 18, 4.
60 Oczywicie termin kohorta u¿yty przez Liwiusza nie pasuje do realiów sytuacji, która
mia³a miejsce w czasach drugiej wojny punickiej. W wojsku legionowym jednostka ta wystêpowa³a w czasach Mariusza, wczeniej jedynie w wojskach sprzymierzonych. Wygl¹da wiêc na to,
¿e pisarz z Patawium przeniós³ na wczeniejszy obraz praktyki swoich czasów. Na temat wiedzy
militarnej Liwiusza zob. A. Klotz, Livius, RE 30, Stuttgart 1927, kol. 835 in.
61 Liv., XXIII, 18, 1  3. Liczba wojska rzymskiego zosta³a tutaj okrelona jako cohortes
duae, co powiela chyba stereotyp, o którym wczeniej wspomnia³em, patrz przypis 61.
62 Liv., XXIII, 18, 3  4.
63 Liv., XXIII, 18, 5.
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bal. Nie by³o powodów, aby kamuflowaæ jego mieræ. Liwiusz w cytowanym
wyra¿eniu najwyraniej nie stara siê niczego uprociæ. Wrêcz przeciwnie, jest
bardzo dok³adny, albowiem pisz¹c milites et promptissimum, stara siê wskazaæ, jacy ¿o³nierze zginêli, nie wymienia jednak Maharbala. Tym samym
staje siê jasne, i¿ poddowódca Hannibala nie zgin¹³ w walkach o Kasylinum.
Có¿ jednak sta³o siê z Maharbalem, skoro wzmiankowany jest on po raz
ostatni przy okazji ataku na Kasylinum? S¹dzê, ¿e odpowied na to pytanie
zawiera siê w problemie wewnêtrznych relacji pomiêdzy elitami tworz¹cymi
sztab Hannibala.
Czy Maharbal móg³ zagroziæ w³adzy Hannibala?
Hannibal rz¹dzi³ dosyæ samodzielnie, chocia¿ oczywicie pod protektoratem afrykañskiej Kartaginy64. Wódz punicki prowadzi³ przecie¿ wojnê wystêpuj¹c w obliczu zmagañ potêg ródziemnomorskich po stronie jednej
z nich  Kartaginy65. Iberyjska potêga ekonomiczna, stoj¹ca u szczytu swoich mo¿liwoci finansowych, zainteresowana by³a prawid³owym przebiegiem
konfliktu. Chodzi³o przede wszystkim o to, aby rodki wy³o¿one na wojnê nie
zosta³y zaprzepaszczone. W tym miejscu warto zadaæ sobie pytanie, czy Hannibal by³ jedynym dowódc¹, który móg³ zapewniæ odpowiedni kurs wojenny
i czy ewentualna zmiana g³ównodowodz¹cego oznacza³aby fiasko kartagiñskiej ekspedycji do Italii. Z zarysowanych powy¿ej polityczno-ekonomicznych
uwarunkowañ wynika, ¿e ten proces historyczny nie móg³ byæ ju¿ zatrzymany. Jednoczenie miejsce Hannibala mog³a zaj¹æ jedynie równie charyzmatyczna jednostka. Czy t¹ charyzmatyczn¹ jednostk¹ móg³ byæ Maharbal?
Powraca tutaj zatem zasugerowany ju¿ we wstêpie tych rozwa¿añ motyw
zwi¹zany z rosn¹c¹ pozycj¹ Maharbala. Status tego poddowódcy by³ wysoki,
a wiadcz¹ o tym opisane wy¿ej akcje militarne, w których bra³ on udzia³.
W ród³ach mo¿na natrafiæ na wiadectwa braku pokory ze strony Maharbala. W tym wszystkim niezwykle zastanawiaj¹ce wydaje siê znikniêcie Maharbala ze róde³ po roku 216 p.n.e.
S¹dzê, i¿ mog¹ byæ dwa alternatywne powody, dla których Maharbal nie
jest wymieniony w ród³ach. Pierwszym powodem mo¿e byæ urwanie siê
ród³a annalistycznego na roku 216 b¹d 215 p.n.e. Czêæ tego ród³a musia³aby oczywicie zagin¹æ jeszcze zanim Polibiusz rozpocz¹³ pisanie swojego
dzie³a. Z drugiej strony jednak jest to mo¿liwoæ wysoce wymylna. Dzieje
drugiej wojny punickiej nie opiera³y siê tylko na jednym pierwotnym przekazie. St¹d wydaje siê ma³o prawdopodobne, aby wypadniêcie jednego tylko
64 K.H. Schwarte, Der Ausbruch des zweiten punischen Krieges  Rechtsfrage und Überlieferung, Wiesbaden 1983, s. 75 in. Moim zdaniem praca ta jako ca³oæ stanowi chyba najlepsze
studium sugerowanego problemu.
65 M. Wolny, Fragment przekazu Fabiusza Piktora, s. 22.
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elementu odciê³o wszelkie informacje na temat Maharbala. Oczywicie mo¿emy poszukaæ tutaj prostej drogi wyjanienia tego problemu: przecie¿ to relacja Polibiusza urywa siê na roku 216 p.n.e. Zatem gdybymy uznali, ¿e
Liwiusz opar³ swoj¹ rekonstrukcjê dziejów drugiej wojny punickiej po roku
216 p.n.e. wy³¹cznie na przekazie Polibiusza, to brak wzmianki o Maharbalu
dawa³by siê ³atwo wyt³umaczyæ urwaniem siê relacji historyka z Megalopolis. By³oby to jednak wyj¹tkowo naiwne za³o¿enie. Liwiusz dobrze zna³ dzie³o
Polibiusza66, ale korzysta³ równie¿ z innych róde³, co zreszt¹ niejednokrotnie ju¿ wykazano ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ67.
Pozostaje zatem druga mo¿liwoæ. Znikniêcie Maharbala nie jest zwi¹zane
z problemem feleru ród³owego, ale ³¹czy siê z realnym kontekstem historycznym. W takim uk³adzie odpowied wydaje siê oczywista. ród³a nie wzmiankuj¹ Maharbala po roku 216 p.n.e., poniewa¿ ten wtedy nie uczestniczy³
w konflikcie, czyli najpewniej ju¿ nie ¿y³.
Je¿eli uznamy mieræ Maharbala za wydarzenie historyczne, to trzeba
przyznaæ, i¿ alternatywnych przyczyn tego zgonu mog³o byæ kilka. W pierwszej kolejnoci oczywicie mieræ naturalna, która przy nieuporz¹dkowanym
¿ywocie ¿o³nierza mog³a nadejæ zupe³nie niespodziewanie68. Drugim powodem mog³a byæ mieræ w walce, naturalnie jak najbardziej wkalkulowana
w ryzyko podejmowane przez wojownika. Informacja o tego typu mierci
musia³yby jednak przedostaæ siê do róde³. Rzymianie z pewnoci¹ chcieliby
j¹ wykorzystaæ, aby u³o¿yæ wzruszaj¹c¹ opowieæ o patriotycznym zabarwieniu, w której to przebieg³y Punijczyk gin¹³by pod mieczem Rzymianinasiewcy sprawiedliwoci. Powy¿ej ustali³em jednak, ¿e Maharbal nie zgin¹³
pod Kasylinum  kiedy to jego obecnoæ wzmiankowana jest po raz ostatni.
Pozostaje zatem trzecia mo¿liwoæ, która w istocie jest najbardziej mroczna,
albowiem sugeruje morderstwo dokonane na Maharbalu. Moim zdaniem rozwi¹zanie to jest najbardziej prawdopodobne. Istnia³y bowiem wyrane prze66 Znakomita analiza zale¿noci historiograficznych zob. J.A. De Foucault, Tite-Live traducteur de Polybe, REL 46, 1968, s. 208221; ponadto kilka uwag zob. M. R. Girod, La géographie de Tite-Live, ANRW 30, 1982, s. 12041205.
67 W. Wiehemeyer, Proben historischer Kritik aus Livius XXIXLV, w: Livius (seria Wege
der Forschung), ed. E. Burck, Darmstadt 1977, s. 224 in.; J. Briscoe, Livy and Polybius, [w:]
Livius, Aspekte seines Werkes, ed. W. Schuller, Konstanz 1993, s. 39 in.
68 Niestety niewiele wiadomo na temat miertelnoci ¿o³nierzy kartagiñskich, której powodem mia³o byæ wyczerpanie organizmu. Na przyk³adzie samego Hannibala wiadomo jednak,
¿e Punijczycy odnosili szkody na zdrowiu; wódz mia³ straciæ oko podczas przeprawy przez dolinê
rzeki Arno w 217 roku p.n.e., zob. Pol., III, 79, 12; Liv., XXII, 2, 10; Nep., Hann., 4, 3; Oros., IV,
15, 3; Zon., VIII, 25. ród³a nie s¹ zgodne co do tego, czy Hannibal straci³ ca³¹ ga³kê oczn¹, czy
te¿ wzrok w jednym oku (a nawet, jak zapamiêta³ Nepos, jego wzrok w jednym oku zosta³
jedynie uszkodzony: hoc [in] itinere adeo gravi morbo afficitur oculorum, ut postea numquam
dextro aeque bene usus sit.). Problem ten próbowano rozpatrywaæ z punktu widzenia medycyny,
omówienie tego zagadnienia zob. K. Christ, Hannibal, Darmstadt 2003, s. 79 i 221. Wydaje siê
jednak, i¿ w opisach ród³owych jest bardzo wiele przesady. Relacje te staraj¹ siê przedstawiæ
niez³omnoæ woli walki, jak¹ wykazywali Kartagiñczycy. Jest to celowy zabieg, który ma na celu
pokazanie, z jak trudnym wrogiem przysz³o walczyæ Rzymianom.
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s³anki do wyeliminowania Maharbala jako cz³owieka, który w pewnym momencie sta³ siê niewygodny dla Hannibala. Uzasadnienie tej hipotezy nie jest
jednak zbyt ³atwe, dlatego zmuszony jestem dokonaæ w tym miejscu pewnego
rodzaju dygresji na temat róde³ niecnej inspiracji Hannibala.
Nie jest oczywicie ¿adn¹ nowoci¹ fakt, ¿e od pewnego czasu w badaniach dotycz¹cych Hannibala, szczególnie za fenomenu jego w³adzy, u¿yteczne jest wykorzystanie pewnego rodzaju analogii z hellenistycznymi modelami
sprawowania rz¹dów, kreowania wizerunku w³adcy czy organizacji ekonomicznej pañstwa. Przy obecnym stanie wiedzy udowodniono ju¿, i¿ gospodarka barkidyjskiej Hiszpanii wpisywa³a siê w kanon ekonomiki krajów hellenistycznych69. Powa¿nych argumentów dostarczy³y tutaj przede wszystkim
prace archeologów, oczywicie weryfikowane poprzez tradycjê pimiennicz¹70.
ród³a pozaliterackie pozwoli³y tak¿e poszerzyæ nasz¹ wiedzê o sposobach
sprawowania w³adzy przez Barkidów. Usystematyzowanie wyników prac badawczych prowadzonych przez takich numizmatyków, jak E. S. G. Robinson
pozwoli³o na szersze interpretacje wizerunków w³adców hiszpañskiej dynastii. K. Christ s³usznie dostrzega tutaj wyrane analogie do wyobra¿eñ w³adców wiata hellenistycznego. Opieraj¹c siê na ustaleniach Robinsona, Christ
stwierdzi³, ¿e chocia¿by wizerunek Hazdrubala w wiêkszym stopniu przypomina wyobra¿enia w³adców sycylijskich czy syryjskich, ni¿ podobizny wodzów punickich, pochodz¹ce z afrykañskiej Kartaginy71. Szczególnie wa¿n¹
rolê odegra³ diadem przyozdabiaj¹cy g³owy postaci widniej¹cych na monetach barkidyjskich72. Pod¹¿aj¹c ladem tego rozumowania nietrudno dojæ do
wniosku, i¿ Hannibal równie¿ by³ ¿ywotnie zainteresowany wiatem hellenistycznym, za w jego sposobie sprawowania w³adzy wzorce te odnajdywa³y
najg³êbsze odzwierciedlenie. J. D. Breckenridge w swoich badaniach poszed³
jednak jeszcze o krok dalej, wskazuj¹c na inspiracje Hannibala wzorcem
69 Zob. M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, t. 2,
Oxford 1953; J. M. Blásquez, Die Metallgewinnung in den Bergwerken der Iberischen Halbinsel
in Barkidischer Zeit, w: Punic Wars. Proceedings of the Conference held in Antwerp from 23 th
to 26 th of November 1988 in cooperation with the Department of History of the Universiteit
Antwerpen (U.F.S.I.A.), ed. H. Devijver, E. Lipiñski, SP 10, Leuven 1989, s. 165; P. Visonà, La
numismatique partim Occident, w: La civilisation phénicienne et punique, ed. V. Krings, Leiden/New York/Köln 1995, s. 178 in.; w tym zbiorze zob. tak¿e artyku³ S. F. Bondi, Le commerce,
les échanges, léconomie, s. 268-281; kilka trafnych uwag zob. równie¿ Z. Archibald, Away from
Rostovtzeff: a new SEHHW, w: Hellenistic Economies, ed. Z. Archibald, J. Davies, V. Gabrielsen,
G. J. Olivier, London/New York 2001, s. 379 in.
70 Szczególnie Strab., III, 2, 10; por. H. H. Scullard, The Carthaginians in Spain, CAH 2
VIII (Rome and the Mediterranean to 133 B. C.), ed. A. E. Astin, F. W. Walbank, M. W.
Federiksen, R. M. Ogilvie, Cambridge 1989, s. 41.
71 K. Christ, Probleme um Hannibal, w: Hannibal (seria Wege der Forschung), ed.
K. Christ, Darmstadt 1974, s. 10. Na temat problemów monet znalezionych w Hiszpanii zob.
F. L. Sánchez, Caballos cartagineses contra barcos romanos: una lucha iconográfica en los
reversos monetarios de las Guerras Púnicas, Latomus 61, 2002, s. 14 in.
72 Na temat symboliki diademu zob. K. Nawotka, Komentarz, [w:] Plutarch, O szczêciu
i dzielnoci Aleksandra, przek³. i oprac. K. Nawotka, Wroc³aw 2003, s. 104.
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Aleksandra. Jest to odwa¿ne posuniecie, ale jak widaæ ca³kiem uzasadnione.
Breckenridge w swoim znakomitym artykule wskaza³ na ró¿ne p³aszczyzny
inspiracji Hannibala, pochodz¹ce od Aleksandra73.
Na przyk³adzie Aleksandra mo¿emy obserwowaæ tak¿e szczególn¹ dba³oæ o zachowanie w³adzy, o jej niepodzielnoæ. Dla utrzymania steru rz¹dów,
podczas gdy zachodzi³a taka koniecznoæ, nale¿a³o likwidowaæ jednostki niepokorne, które mog³y siê usamodzielniæ, a ich dzia³alnoæ grozi³a przerodzeniem siê w zarzewie buntu przeciwko naczelnemu wodzowi macedoñskiemu.
O ile zabójstwo Klejtosa mo¿emy przypisaæ porywczemu charakterowi Aleksandra oraz nadu¿yciu przez niego alkoholu podczas kolejnej nocnej pijatyki74, o tyle stracenie Parmeniona wydaje siê byæ ju¿ przemylan¹ akcj¹75.
W sposób najpe³niejszy wypowiada siê w tej sprawie Arrian. Jego relacja jest
jednak dosyæ zawik³ana, co wynika przede wszystkim z niedoskona³oci róde³, z których korzysta³ twórca Anabazy76. Na podstawie tego przekazu mo¿na jednak powiedzieæ, i¿ Parmenion znalaz³ siê w pobli¿u spisku, w który
móg³ byæ zamieszany jego syn Filotas. S¹dzê jednak, ¿e Arrian zbyt mocno
zaufa³ swoim ród³om, za takowy spisek móg³ nie mieæ miejsca. Prawdopodobnie chodzi³o o znalezienie pretekstu dla pozbycia siê opozycji w postaci
rosn¹cego w si³ê Parmeniona. Tak te¿ widz¹ ten problem inne ród³a antyczne77. Ca³kowicie uzasadniony jest pogl¹d K. Nawotki, który uwa¿a, i¿ stracenie Filotasa (jesieni¹ 330 roku p.n.e.), a wkrótce potem tak¿e i Parmeniona
by³o wyrazem d¹¿eñ Aleksandra do pozbycia siê wp³ywów tak zwanej starej
gwardii.78 Zatem z tego ró¿norodnie przekazywanego problemu wy³ania siê
obraz poddowódcy, który w jakim sensie przesta³ byæ wygodny dla Aleksandra, za w dalszej perspektywie móg³by nawet zagroziæ jego w³adzy.
73

J. D. Breckenridge, Hannibal as Alexander, AW 7, 1983, s. 111 in.
Arr., Anab., IV, 8, 1 in.; Plut., Alex., 50, 1 in.; Curt., VIII, 1, 19. Na temat zmian
w osobowoci Aleksandra, jego sk³onnoci psychopatycznych i objawów paranoi zob. P. Green,
Aleksander Wielki, Warszawa 1978, s. 396397.
75 Arr., Anab., III, 26, 2 in.; Diod., XVII, 79, 1 in.; Plut., Alex., 48, 1 in.; Curt., VI, 7, 1 in.,
VII, 3, 4.
76 Arr., Anab., III, 26, 1; J. Wolski s³usznie uwa¿a, i¿ stronnicy w³adcy macedoñskiego 
Ptolemajos i Aristobulos nie rozpisywali siê specjalnie w tej kwestii, jako ¿e sprawa stracenia
Parmeniona k³ad³a siê smutnym cieniem na postaci Aleksandra, zob. Komentarz, [w:] Flawiusz
Arrian, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, przek³. H. Gosztoft-Gasztold, wst. i kom. J. Wolski,
Wroc³aw 2004, s. 150.
77 Diod., XVII, 79, 1 in.; Plut., Alex., 48, 1 in.; id., De Alexandri Magni fortuna aut virtute,
II, 7  8; Just., XII, 5, 1: interea et Alexander non regio, sed hostili odio saevire in suos coepit;
Curt., VI, 25.
78 K. Nawotka, Komentarz, s. 126; idem, Aleksander Wielki, Wroc³aw 2004, s. 366 wspomina o pogl¹dzie W. Heckela (Factions and Macedonian Politics in the Reign of Alexander the
Great, w: Ancient Macedonia 4: Papers Read at the Fourth International Symposium Held in
Thessaloniki, September 2125, Thessaloniki 1986, s. 299  ca³y tytu³ cyt. za K. Nawotka,
Aleksander, s. 533), mówi¹cym, i¿ wspomniana afera by³a produktem spisku przeciwko Filotasowi. Niemniej nawet takie ujêcie wskazuje na d¹¿enia Aleksandra do eliminowania sytuacji
niewygodnych dla jego w³adzy.
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W kontekcie rozpatrywanej powy¿ej analogii, zabicie Maharbala z polecenia Hannibala nie musi byæ wykluczone. Ka¿da zbrodnia wymaga jednak
motywu. Moim zdaniem, w tym przypadku motyw ten jest jak najbardziej
czytelny. Maharbal móg³ naraziæ siê Hannibalowi dwukrotnie. Po raz pierwszy, kiedy po bitwie nad Jeziorem Trazymeñskim samowolnie podj¹³ decyzjê,
za po raz drugi, gdy w sposób zawadiacki mia³ pouczaæ wodza o tym, co ten
ma uczyniæ po bitwie kannejskiej. Obydwa te przypadki nale¿y rozpatrzeæ
odrêbnie.
Na temat samowolnie wydanego rozkazu Maharbala istniej¹ trzy przekazy79. Chocia¿ przekazy te ró¿ni¹ siê nieco miêdzy sob¹ to wydaje siê
jednak, ¿e ich twórcy nie korzystali z trzech ró¿nych róde³80. Wskazane
odmiennoci pozwalaj¹ rozpoznaæ dwie tradycje, które przekaza³y informacje
o zdarzeniu, w kontekcie którego Maharbal wyda³ swój rozkaz. Wbrew
temu, co w ostrych s³owach wyrazi³ B. Wollner, potwierdza to rzetelnoæ
informacji zawartych w doniesieniach annalistycznych81.
Tak wiêc Maharbal z³o¿y³ obietnicê osaczonym wojskom rzymskim. Za
wype³nienie warunku kapitulacji obieca³ im, ¿e zostan¹ wyswobodzeni.
W ten sposób ujmuje to Polibiusz, kiedy mówi: ¢poqmenoi t¦ Ópla pardosan
aØtoÝj ØpospÒndouj, æj teuxÒmenoi th~j swthr aj82. Niniejsz¹ frazê mo¿na
rozumieæ jako obietnicê wyswobodzenia, albo jedynie darowania ¿ycia, poniewa¿ u¿yty przez Polibiusza rzeczownik swthr a stwarza stosunkowo du¿e
mo¿liwoci interpretacyjne83. Na rzecz swobodnego odejcia przemawia bardziej szczegó³owy przekaz Liwiusza. Historyk z Patawium mówi, ¿e w zamian za z³o¿enie broni (si arma tradidissent) Maharbal mia³ pozwoliæ pokonanym na odejcie w jednej tylko szacie: abire cum singulis vestimentis passurum, sese dediderunt.84 W zadziwiaj¹cej zgodnoæ stoi tutaj relacja Appia79

Pol., III, 84, 14; Liv. XXII, 6, 11 -12; App., Hann., 10, 42  43.
Przekazy te odró¿nia kilka elementów. Wed³ug Polibiusza, zaraz po bitwie zostaje
wys³any Maharbal z Iberami i oszczepnikami: met¦ d t¾n m£chn ¢postalntoj ØpÕ tou~ strathgou~
met¦ tw~n IbÇrwn ka logcofÒrwn Ma£rba, podczas gdy Liwiusz mówi o wys³aniu wraz z Maharbalem konnicy oraz dodaje, i¿ odby³o siê to noc¹: qui cum omnibus equestribus copiis nocte
consecutus erat. Ponadto Liwiusz nic nie mówi o otoczeniu wsi obozem wojskowym, co z kolei
akcentuje Polibiusz: ka peristratopedeÚsantoj t¾n kèmhn; por. App., Hann., 10, 42. Mo¿liwe, ¿e
ten fakt by³ jednak znany Rzymianinowi. Zawar³ go w lakonicznej wzmiance, w której jest
mowa o trudnym po³o¿eniu ¿o³nierzy rzymskich: cum super cetera extrema fames etiam instaret,
ale chyba nadrzêdnym celem Liwiusza by³o przekazanie informacji o dojmuj¹cym g³odzie (extrema fames). Nie ulega w¹tpliwociom, i¿ ród³o Liwiusza tak¿e zna³o trudne po³o¿enie Rzymian.
Przekaz grecki zawiera swoj¹ wiedzê o tym w enigmatycznym doniesieniu, mówi¹cym o rozmaitym k³opocie: poik lej aÙtoi~j ¢por aj periestèshj.
81 B. Wollner, Die Kompetenzen der karthaginischer Feldherrn, Frankfurt am Main 1987,
s. 115 zakwestionowa³ przekazy Liwiusza i Appiana: diese beiden Berichte sind aber annalistischer Tradition verfälscht. Nie nazwa³bym tego sfa³szowaniem, a jedynie stylistycznym wypaczeniem.
82 Pol., III, 84, 14.
83 Por. S³ownik grecko-polski, t. II, s. 377.
84 Liv., XXII, 6, 11.
80
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na, który pisze, i¿ Maharbal obieca³ zwolniæ otoczonych, aby ci mogli udaæ siê
dok¹d zechc¹85. Zakoñczeniem tej historii jest skasowanie rozkazu Maharbala przez Hannibala, co oczywicie pozwoli³o annalistom na wyeksponowanie wiaro³omstwa Punijczyków, za póniejsi historycy  Liwiusz i Appian
z luboci¹ powielili ten obraz86. Zabieg ten znakomicie wpisywa³ siê zreszt¹
w kanon rzymskiego pisarstwa, które w szczególny sposób traktowa³o swoich
dawnych wrogów.87 Istot¹ problemu jest tutaj ustalenie na ile kompetentny
by³ Maharbal do wydawania rozkazu oraz jak¹ moc prawn¹ posiada³o zarz¹dzenie poddowódcy kartagiñskiego. Zarówno V. Ehrenberg, jak i B. Wollner
s³usznie twierdz¹, i¿ naczelny wódz nie móg³ byæ zwi¹zany obietnicami, które
na w³asn¹ rêkê wydawali jego poddowódcy88. Je¿eli Hannibal nie przekaza³
uprawnieñ do wydawania rozkazu Maharbalowi (a nie ma w¹tpliwoci, ¿e
tak siê nie sta³o89), to wydaje siê byæ oczywiste, i¿ musia³ on skorzystaæ ze
swojego prawa do skasowania rozkazu poddowódcy. Maharbal z ca³¹ pewnocia nie by³ uprawniony do decydowania o bezpieczeñstwie wiêniów, albowiem o ich ¿yciu i mierci móg³ zadecydowaæ jedynie wódz. Zawody, jakie
urz¹dzono wród jeñców Hannibala przed pierwsz¹ konfrontacj¹ w Italii90,
pokazuj¹ jak dalece wy³¹cznie naczelny wódz mia³ prawo do decydowania
o ¿yciu i mierci swoich wiêniów91. W takim ujêciu staje siê jasne, i¿ Maharbal dopuci³ siê niesubordynacji, poniewa¿ w jakim sensie podwa¿y³ autorytet wodza. Kar¹ dla tego poddowódcy mia³o byæ jego publiczne skarcenie
przez Hannibala podczas wiecu. Najwyraniej Hannibal nie chcia³ uczyniæ
nic wiêcej i nie zdecydowa³ siê na ¿adne drastyczne rodki wzglêdem Maharbala. Nie by³oby bowiem posuniêciem rozs¹dnym pozbywanie siê utalentowanego poddowódcy. Trzeba jednak przyznaæ, i¿ stosunkowo ³agodne konsekwencje mog³y wiadczyæ o znacznej roli Maharbala w sztabie Hannibala, a to
mog³o w przysz³oci prowokowaæ jego samowolne zachowania.
Dalszy wzrost znaczenia Maharbala i jego próby wchodzenia w kompetencje naczelnego wodza wydaje siê potwierdzaæ zapamiêtany przez Liwiusza
osobliwy dialog naczelnego wodza z jego poddowódc¹. Rozmowa, jaka mia³a
siê odbyæ w sztabie Hannibala, wskaza³a na du¿e ró¿nice zdañ pomiêdzy
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App., Hann., 10, 42.
Szczególnie Liv., XXII, 6, 12: quae Punica religione servata fides ab Hannibale est, atque
in vincula omnes coniecti.
87 Zob. ciekawe rozwa¿ania na ten temat M. Dubuisson, Das Bild des Karthagers in der
lateinischen Literatur, w: Karthago (seria Wege der Forschung), ed. W. Huss, Darmstadt 1992,
s. 227 in.
88 V. Ehrenberg, Maharbal, kol. 523; B. Wollner, Die Kompetenzen, s. 115.
89 Wynika to jednoznacznie ze skarcenia Maharbala.
90 Pol., III, 62, 11; Liv., XXI, 42, 1  4; Zon., VIII, 23. Przekazy te odnosz¹ sie do wydarzeñ
historycznych  zosta³a tutaj odrzucona fikcja literacka, zob. U. Händl-Sagawe, Der Beginn,
s. 255256; M. Wolny, Przemówienia Hannibala do wojsk w roku 218 p.n.e.  prawda o relacjach
wodza z ¿o³nierzami czy wymys³ antycznej historiografii?, DSM 4-5, Piotrków Trybunalski
20022003, s. 163.
91 B. Wollner, Die Kompetenzen, s. 115.
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g³ównodowodz¹cym a Maharbalem. Zaraz po bitwie pod Kannami, kiedy
wszyscy z otoczenia Hannibala mieli gratulowaæ wodzowi zwyciêstwa, Maharbal uzna³, i¿ nie nast¹pi³ jeszcze koniec zmagañ z Rzymianami, a militarny sukces nale¿y natychmiast wykorzystaæ pod wzglêdem politycznym. Przeciwnie do decyzji Hannibala, kartagiñski poddowódca wyrazi³ opiniê, i¿ nie
mo¿na w takiej chwili udawaæ siê na spoczynek. Przedstawi³ te¿ Hannibalowi gotowy plan ataku na Rzym. Zg³osi³ siebie, jako tego, który przybêdzie
pierwszy z konnic¹ pod mury stolicy Italii92. Hannibal mia³ sceptycznie odnieæ siê do tego planu. Jak podaje Liwiusz, plan ten nie wzbudzi³ entuzjazmu naczelnego wodza, który jednak pochwali³ swojego poddowódcê i stwierdzi³, i¿ musi mieæ wiêcej czasu do namys³u: Hannibali nimis laeta res est visa
maiorque, quam ut eam statim capere animo posset. itaque voluntatem se
laudare [Ma]harbalis ait; ad consilium pensandum temporis opus esse93. Odpowied Hannibala nie uspokoi³a jednak Maharbala, który nie waha³ siê
zakwestionowaæ kompetencji dowódczych naczelnego wodza. Niepokorny
poddowódca mia³ stwierdziæ, i¿ nie wszystkie przymioty bogowie dali jednemu cz³owiekowi, po czym mia³ wyg³osiæ s³owa s³ynnej oceny Hannibala: vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis94.
Epizod z drugiej wojny punickiej, który pozwoli³em sobie w tym miejscu
przytoczyæ95, znalaz³ szeroki oddwiêk w literaturze przedmiotu. Stworzy³
bowiem asumpt do rozwa¿añ na temat mo¿liwoci ewentualnego zdobycia
Rzymu przez Hannibala, po jego spektakularnym sukcesie z roku 216 p.n.e.
Liwiusz w zakoñczeniu swojej opowieci da³ do zrozumienia, ¿e ju¿ w staro¿ytnoci panowa³o przekonanie, i¿ zw³oka, która zaistnia³a po Kannach, uratowa³a Rzym i jego panowanie: mora eius diei satis creditur saluti fuisse urbi
atque imperio96. Ostatnio teoretyczne w sensie strategicznym i taktycznym
mo¿liwoci zdobycia Rzymu przedstawi³ w swoich rozwa¿aniach J. Lazenby,
dochodz¹c do s³usznej, w moim przekonaniu konkluzji, i¿ nie by³o ono mo¿liwe97. I. Hahn stara³ siê natomiast wykazaæ, ¿e historia ta mia³a umniejszyæ
sukces Hannibala pod Kannami, przedstawiaj¹c go jako zwyciêstwo Pyrrusowe98.
Generalnie rzecz ujmuj¹c, rozwa¿ania zwi¹zane z komentowan¹ opowieci¹ analizuj¹ tylko jeden aspekt zamieszczonych tam informacji. Badacze
zdaj¹ siê nie zauwa¿aæ istotnych doniesieñ, które mówi¹ o zaognionej sytu92

Liv., XXII, 51, 1  2.
Liv., XXII, 51, 3.
94 Liv., XXII, 51, 4.
95 Liv., XXII, 51, 1  4; por. Flor., I, 22, 19; Amm. Marc., XVIII, 5, 6; Zon., IX, 1. Inne
wersje tego epizodu zob. HRR = fr. 25 (Coelius Antipater); Gell., X, 24, 7; Val. Max., IX, 5, ext 3;
Sil. It., X, 375 in. (Magon), Plut., Fab., 17 (cz³onek barkidyjskiego rodu); zob. V. Ehrenberg,
Maharbal, kol. 523.
96 Liv., XXII, 51, 4.
97 J. Lazenby, Was Maharbal Right?, w: The Second Punic War, ed. T. Cornell, B. Rankov,
P. Sabin, London 1996, s. 3948.
98 I. Hahn, Appian und Hannibal, AAASH, 20, 1972, s. 99100.
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acji w sztabie Barkidy, albo, tak jak Lazenby, historiê tê kwalifikuj¹ do
kategorii fikcji literackiej: like most good stories, this one is probably apocryphal99. Na korzyæ rozwi¹zanie Lazenbyego wydaje siê przemawiaæ jedynie
brak paraleli w innych g³ównych ród³ach: przekazach Polibiusza i Appiana.
Moim zdaniem nie jest to ¿aden argument. Liwiusz nie mia³by powodu wymylaæ tej historii. Cytowana w zakoñczeniu Liwiusza fraza (mores eius
diei ) ca³kowicie wystarcza³aby przecie¿ jako sugestia wa¿nego problemu,
odnosz¹cego siê do ewentualnego wykorzystania zwyciêstwa. Oczywicie
przekaz Florusa jest silnie uzale¿niony od dzie³a ab urbe condita100, ale
doniesienie na temat braku pokory Maharbala, jakie znajdujemy u Zonarasa,
nakazuje powa¿nie zastanowiæ siê nad historycznoci¹ tej informacji101. Fikcja annalistów te¿ nie wydaje siê byæ w tym miejscu uzasadniona. Historia ta
mówi o nieposkromionych ambicjach poddowódcy, który w pewnym stopniu
zaczyna³ byæ niebezpieczny dla w³adzy Hannibala. Skoro nie skutkowa³o
wczeniejsze skarcenie, mo¿na by³o tak¿e i w tym przypadku widzieæ nieskutecznoæ powtórzenia takiego zabiegu. Wydaje siê zatem, i¿ wodzowska roztropnoæ Hannibala musia³a podpowiadaæ rozwi¹zanie bardziej radykalne.
Nale¿a³o raz na zawsze pozbyæ siê Maharbala i problemu, który wi¹za³ siê
z jego zachowaniem, nara¿aj¹cym na szwank autorytet wodza. Moim zdaniem, Maharbala zamordowano w sposób skrytobójczy, bez zbêdnej ceremonii
procesowej, albowiem ta mog³aby dostarczyæ argumentów przeciwnikom politycznym Hannibala. Na skrytobójstwo wskazuje powszechna niewiedza o losach Maharbala. By³a ona stanem, jaki po stronie Hannibala z wszech miar
starano siê utrzymaæ. Ten stan przenikn¹³ do róde³, które po roku 216 p.n.e.
nie wymieniaj¹ ju¿ Maharbala.
Konkluzja
Osobiste talenty pozwoli³y na zaistnienie utalentowanej jednostce, która
robi³a karierê przy boku Hannibala, nie bêd¹c jednoczenie bezporednio
zwi¹zan¹ z jego rodzin¹. Kompetencje militarne Maharbala, a wiêc mo¿liwe
umiejêtnoci prowadzenia oblê¿eñ oraz niekwestionowane talenty dowódcy
pomniejszych oddzia³ów operacyjnych, g³ównie konnych, czyni³y z niego cz³owieka niezwykle cennego, którego dzia³alnoæ z pewnoci¹ przyczyni³a siê do
odnoszenie przez Kartagiñczyków pocz¹tkowych sukcesów podczas walk
w Italii. Wa¿nym elementem funkcjonowania poddowódcy jest jednak jego
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osobista dyscyplina, czyli umiejêtnoæ podporz¹dkowania siê woli dowódcy.
Pokory tej najwyraniej brakowa³o Maharbalowi. Obojêtny na ostrze¿enia
zacz¹³ destabilizowaæ autorytet w³adcy i z tego powodu, jak s¹dzê, musia³
zgin¹æ, wkrótce po swoim ostatnim wyst¹pieniu, czyli w 216 lub w pocz¹tkach 215 roku p.n.e.
SUMMARY
This article is an attempt to present the biographic description of Maharbal, one
of the major sub-commanders among Hannibal's aides. The author distinguishes
three problem areas. First of all, having analysed the sources related to Maharbal's
origins, the author concludes that Maharbal was not directly related to Hannibal,
which means that his rapid promotion resulted from his personal talents rather than
family connections. This is confirmed by the analysis of the second problem, i.e.
Maharbal's military accomplishments. The author concludes that Maharbal was an
exceptionally gifted sub-commander among Hannibal's entourage. He specialised in
commanding mounted troops, but his talents may have also included the art of
laying a siege to fortresses. The final problem discussed by the author is Maharbal's
sudden disappearance from all sources. The author excludes the possibility that
Maharbal was killed in the battle of Cassylium, and assumes that it is more likely
that Maharbal was secretly murdered by Hannibal's henchmen. The author believes
that there were clear reasons for such a course of events, as Maharbal was
a maverick, an independent spirit, who could potentially undermine Hannibal's
power and authority.
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Rozpatruj¹c tytu³owe zagadnienie musimy przede wszystkim mieæ wiadomoæ specyfiki funkcjonowania korporacji zakonnej, jak¹ by³ zakon krzy¿acki
oraz czasu i miejsca jej dzia³alnoci  a tak¿e w szerszym aspekcie  epoki w
jakiej przysz³o wówczas ¿yæ i dzia³aæ, nie tylko temu zakonowi, ale równie¿
innym korporacjom i spo³eczeñstwom ówczesnego wiata. To z kolei wska¿e nam
chocia¿ w czêci przyczyny podejmowanych przede wszystkim przez wielkiego
mistrza i jego najbli¿szych wspó³pracowników dzia³añ reformatorskich, ich zakresu, sposobu wprowadzania oraz kogo i w jaki sposób najbardziej one dotyczy³y.
Z drugiej strony musimy wskazaæ na zakres merytoryczny ówczesnych
dokumentów i akt, dotycz¹cych tego problemu. By³y to przede wszystkim
protoko³y z ówczesnych orodków administracji zakonnej (inwentarze pomieszczeñ zamkowych), sprawozdania z wizytacji podejmowanych na polecenie wielkiego mistrza, ale równie¿ plany reformy skarbowo-maj¹tkowej oraz prawnej1
1 Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, Teil II 14501519 (cyt. dalej: Visitationen
II); hrsg. v. M. Biskup u. I. Janosz-Biskupowa, unter der Redaktion v. U. Arnold, Quellen und
Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, Band 50/ II; Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommision zur Erforschung des Deutschen Ordens, Bd. 10/ II, hrsg. im Auftrag
des Vorstandes von U. Arnold unter der Patronanz des Deutschen Ordens, s. 266271,
nr 233, jako szczególnie istotna instrukcja dla omawianego tematu. Zob. tak¿e: M. Biskup,
Plany reformy zakonu krzy¿ackiego w Prusach z 1492 roku, [w:] Prusy  Polska  Europa. Studia z
dziejów redniowiecza i czasów wczesnonowo¿ytnych. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi
Hubertowi Nowakowi w szeædzisi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej,
pod red. A. Radzimiñskiego i J. Tandeckiego, Toruñ 1999, s. 277281, oraz szczególnie publikacja ród³owa z zasobów Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz (cy. dalej GStAPK),
s. 281285. Próba reformy skarbowej wewn¹trzzakonnej z 1492 roku, która siê nie powiod³a.
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i jego instrukcje do przeprowadzania tych¿e wizytacji, zarówno dla wizytuj¹cych urzêdników zakonnych, jak i dla tych osób, których wizytacja dotyczy³a2. Do tej grupy mo¿emy zaliczyæ równie¿ protoko³y3 z przeprowadzenia
tych¿e wizytacji, a tak¿e inne informacje4 i tzw. doniesienia z przeprowadzenia wizytacji lub innych czynnoci administracyjnych podczas wizytacji5,
dotycz¹ce interesuj¹cych nas zagadnieñ, jak w koñcu równie¿ pe³nomocnictwa udzielane przez wielkiego mistrza swoim urzêdnikom na przeprowadzenie wizytacji6, zalecenia powizytacyjne7, zalecenia porz¹dkuj¹ce8, listy polecaj¹ce i memoria³y od wielkiego mistrza lub jego kanclerza9 i inne.
Ju¿ w XV wieku obserwujemy zwiêkszenie liczby wizytacji pewnych
orodków zakonnych w Prusach, szczególnie za przed rozpoczêciem wojny
trzynastoletniej. O ile wczeniejsze wizytacje (np. z pierwszej po³owy XV w.)
zawiera³y przede wszystkim inwentarze (remanenty) po przeprowadzonych
wizytacjach, tak ju¿ w okresie wzrostu napiêcia politycznego pomiêdzy
Zwi¹zkiem Pruskim a Zakonem (po 1440 r.) zaczê³y siê pojawiaæ coraz czêciej zapisy, dotycz¹ce sposobu administrowania pañstwem krzy¿ackim
i zwi¹zanymi z tym czynnociami. Z jednej strony by³o to uwarunkowane
pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ wewn¹trzpañstwow¹, z drugiej samymi zmianami,
które dokonywa³y siê w tej¿e korporacji oraz w mentalnoci cz³onków Zakonu.
Pod koniec stycznia 1451 r. zosta³a wydana przez wielkiego mistrza Ludwiga von Erlichshausen instrukcja dla swoich wizytatorów, którzy mieli
m.in. w Inflantach zwizytowaæ podleg³e zamki10. Mówi³a ona m.in.: Item das
men achtunge hab, ab unßers Ordens buch ouch uff allen hewssern sey, do
covent sey und das men allewege noch unßers Ordens außweysunge uff denselben hewseren capittel halde, uff das dy bruder unses Ordens satzunge, vasten
und venien lernen und sich dornach halden moghen. Jednoznacznie z powy¿szej zapiski wynika dba³oæ o przestrzeganie regu³y zakonnej przez wszystkich cz³onków konwentów. Z drugiej strony by³o to zapewne równie¿ d¹¿enie
do wewnêtrznego uporz¹dkowania stosunków w Zakonie w tym trudnym dla
niego czasie, kiedy poddane miasta oraz czêæ rycerstwa domaga³a siê zdecydowanym g³osem wype³niania prawa oraz coraz czêciej odmawia³a popierania polityki zakonnej w Prusach. Takie dostosowanie siê do zaleceñ instrukcji wielkiego mistrza oraz jego poleceñ przekazywanych przez wizytuj¹cycyh
konwenty urzêdników krzy¿ackich, z pewnoci¹ mog³o wp³yn¹æ na scentrali2

Ibidem.
Ibidem, s. 277, 287, w tym drugim przypadku, nie dotycz¹cy bezporednio Prus lecz
baliwatu koblenckiego.
4 Ibidem, s. m.in.: 250, 271, 278, 282.
5 Ibidem, s. np.: 193, 283
6 Ibidem, s. np.: 170, 179, 186.
7 Ibidem, s. np.: 294.
8 Ibidem.
9 Ibidem, s. 241.
10 Ibidem, s. 14 n, nr 145.
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zowanie zarz¹dzania konwentami oraz zwiêkszenie pos³uchu wród rycerstwa zakonnego. Podobnych spraw (tzw. porz¹dkuj¹cych), dotyczy³y równie¿
dalsze trzy akapity tej¿e instrukcji, a mianowicie: Item das dy bruder im
capittel den brudern gevache vorkundigen und leßen, wy sy ire venien in der
kirchen zcu allen tzeyten halden sullen und das man sy ouch dortzu halde,
das sy sich dornoch fleysen, das sy ire venien eyntrechticlichen halden, oraz:
Item das eyn itzlich bruder sal seyn in seynem covent, wen man sich berichten
sal zu festen, lub tak¿e: Item umbe ungewonliche cleyder, das men den bruder
ire cleyder und sunderlich ire reytmentel mache noch alder gewonheyt und
nicht, das sy halp bloß geen. Przytoczone powy¿ej zapisy wskazuj¹ jednoznacznie na koniecznoæ przestrzegania regu³ zakonnych oraz dba³oæ o rzeczy zgromadzone w konwentach.
By³o to pewnego rodzaju wprowadzenie do instrukcji wizytacyjnych
i samych wizytacji z prze³omu XV i XVI w. oraz z pierwszych kilkunastu lat
XVI stulecia. Wtedy to coraz czêciej pojawia³y siê próby reformy wewnêtrznej Zakonu, jak mo¿na s¹dziæ na podstawie przytoczonych fragmentów instrukcji.
Prawdopodobnie oko³o 1502 r. w kancelarii wielkiego mistrza Fryderyka
von Sachsen zosta³a napisana instrukcja dotycz¹ca sposobu przeprowadzenia
wizytacji w Prusach w poszczególnych konwentach oraz kompleksach zamkowych i orodkach po³o¿onych w komturstwach, prokuratorstwach i pozosta³ych jednostkach administracyjnych Zakonu Krzy¿ackiego w omawianym
czasie przez urzêdników krzy¿ackich wielkiego mistrza. Instrukcja ta zawiera zw³aszcza kategoryczne zalecenia dla wizytatorów krzy¿ackich, w jaki
sposób powinni przeprowadzaæ wizytacje i na jakie sprawy podczas ich trwania powinni zwróciæ uwagê11. W interesuj¹cych nas sprawach gospodarczych,
w cytowanej instrukcji mamy do czynienia z kilkoma niezmiernie istotnymi
zapisami badanego zagadnienia, które s¹ charakterystyczne dla wskazanego
okresu. Znalaz³ siê tam m.in. zapis: Item das keyn amptman gtreyde, welichere das sey, an erlewbnis verkauffen sall, który jednoznacznie wskazuje na
zakaz sprzeda¿y zbo¿a przeznaczonego na póniejsze przetworzenie w m³ynach krzy¿ackich i m.in. aprowizacjê rycerzy krzy¿ackich12. Takie zakazy, a z
drugiej strony pozwolenia, pojawia³y siê ju¿ w I po³owie XV w.13, ale ich
wydawanie mia³o inne pod³o¿e. Wówczas by³y one form¹ pewnego rodzaju
zap³aty dla wiernych s³ug Zakonu Krzy¿ackiego, którzy s³u¿yli mu pomoc¹
w ró¿nych sytuacjach, tak¿e tych zwi¹zanych z gospodark¹ krzy¿ack¹, lub
wprost pewn¹ form¹ zakamuflowanego przekupstwa i chêci¹ zyskania dodatkowych sprzymierzeñców i popleczników np. wród mieszczan wielkich miast
11 GStAPK Berlin-Dahlem, XX Hauptabteilung, Ordens Folianten (cyt. dalej OF), nr 133;
Visitationen II, s. 266271, nr 233.
12 OF 133, k. 1v.
13 Z.H.Nowak, Zezwolenie wielkich mistrzów zakonu krzy¿ackiego na wywóz zbo¿a z Prus
w latach 14211422, Zapiski Historyczne TNT w Toruniu, Toruñ 1979, t. 44, z. 4, s. 125134.
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pruskich. Natomiast te, które pojawiaj¹ siê w XVI w. by³y spowodowane
trudnociami gospodarczymi i finansowymi Zakonu, a przez to równie¿ pojawiaj¹cymi siê brakami w aprowizacji konwentów zakonnych. 27 padziernika
1518 r. prokurator Wilhelm von Schaumberg z Barcian pisa³ z licie do
wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna von Ansbach o wystêpuj¹cych
w jego prokuratorstwie trudnociach ze zbo¿em i jego sprzeda¿¹14. Z terenu
prokuratorstwa zosta³ ustanowiony wówczas zakaz wywozu zbo¿a oraz jego
dodatkowy skup, z zapasów wówczas jeszcze nie wywiezionych15. Podobne
wydarzenie mia³o miejsce 9 listopada 1518 r., o czym mo¿emy siê dowiedzieæ
z listu rady miasta Nidzicy skierowanego do wielkiego mistrza zakonu16 .
Wniosek z tego nasuwa siê dwojaki. Po pierwsze istnia³y trudnoci w zaopatrzeniu w zbo¿e niektórych konwentów krzy¿ackich, ale z pewnoci¹ by³a to
równie¿ przezornoæ ze strony wielkiego mistrza, bior¹c pod uwagê planowan¹ przez niego wojnê z Polsk¹ (która mia³a miejsce  jak wiadomo  w latach
15191521). Tego wszystkiego mieli wizytuj¹cy zamki urzêdnicy przestrzegaæ
i kontrolowaæ postêpowanie zgromadzonych w konwentach rycerzy i ksiê¿y
zakonnych17.
Innym razem w cytowanym wy¿ej ródle z pocz¹tku XVI w. spotykamy
zapis: Item das keyn amptman an erlewbnus kobeln von der grossen stud
vergeben sall, który to przepis zakazuje oddawania (sprzedawania dla w³asnych korzyci lub przeznaczania na rze przez jakiegokolwiek urzêdnika
krzy¿ackiego) koby³, które s¹ podporami stada i mog¹ przyczyniæ siê w przysz³oci do jego powiêkszenia18. W tej samej instrukcji czytamy równie¿: Item
das eyn itzlich amptman den nutzs von mulen, hofen, pflugkorn und ander
notzung an gerichten, vischerreyen, honig, bibern, ottern, mardern und wie es
sey genant, allenthalben in die rechnung brengen und die bruder, weliche yme
zugegeben werden, ein gentlich wissen loße haben19. Ta ostania z kolei zapiska wskazuje na to, ¿e wielki mistrz i jego urzêdnicy, kontroluj¹cy poszczególne konwenty, bêd¹ wszystkim braciom wdziêczni za to, ¿eby wszyscy korzystaj¹cy np. z m³ynów lub innych urz¹dzeñ krzy¿ackich w folwarkach
podawali to do wiadomoci wizytatorom, nie ukrywaj¹c niczego i by ka¿dorazowo zapisywali zasób swojego inwentarza (gospodarczego) i zapasów w inwentarzach i prowadzonych rachunkach. W swojej istocie dotyka ta informa14 GStAPK Berlin-Dahlem, XX Hauptabteilung , Ordensbriefarchiv (cyt. dalej: OBA), nr
22 166, k. 1, 1v; por. nr 22 236, mówi¹cy o zasobach zbo¿a na zamku w Barcianach oraz na
podleg³ych terenach prokuratorstwa barciañskiego, w licie prokuratora krzy¿ackiego Wilhelma
von Schaumberg do wielkiego mistrza zakonu z 28 grudnia 1518 r., k. 1.
15 Ibidem, k. 1v.
16 OBA, nr 22 179, k. 1, 1v.
17 Por. przypisy poprzednie, dotycz¹ce tego zagadnienia, a umieszczone wy¿ej, Reg. Fol.,
Visitationen II, s. 266n : Die Visitatoren sollen sich streng nach Ordensrecht verhalten. (Wizytatorzy powinni siê zachowywaæ cile wed³ug prawa zakonnego  t³um. autor, oczywicie podczas
przeprowadzanych wizytacji)
18 OF 133, k. 1 v.
19 Ibidem, k. 1 v.
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cja z pewnoci¹ jeszcze innego problemu, który kry³ siê za tym zapisem,
istniej¹cego przy tym w wielu konwentach, a mianowicie malwersacji towarowych b¹d te¿ finansowych i dodatkowo niedok³adnego rozliczania podatku
(np. p³u¿nego), czy te¿ op³at pobieranych za prowadzone us³ugi (np. mielenie
m¹ki w m³ynach krzy¿ackich) i niewp³acanie uzyskanych t¹ drog¹ kwot
pieniêdzy do kasy zakonnej oraz niewykazywanie ich w prowadzonych ksiêgach przychodów.
W innym miejscu cytowanej wy¿ej instrukcji spotykamy zapis nastêpuj¹cej treci: Item das die bruder sich zu wirtschaft als zu tentzen und kyndelbir
zu reithen vormeiden. Es war dan so eyn erlich stell, dennach sal man wilde
bruder doheyme lassen bleiben, uff das unserm Orden spot ader schande
doraus entstehe20. Ta z kolei informacja dotyczy problemu niesubordynacji
i unikania pracy przez braci zakonnych i sankcji z tego wynikaj¹cych, które
powinny dotykaæ zakonnika z racji takiego postêpowania. Zakonnik taki  co
wynika z treci zapiski  powinien by³ pozostaæ w zamku i nie nara¿aæ
Zakonu na szyderstwo albo te¿ inne cierpienie z powodu swojego zachowania, poza murami zamku. To wiadczy, ¿e istotnie Krzy¿acy wiedli coraz
swobodniejszy styl ¿ycia, zbli¿ony w wielu przypadkach do wieckiego,
z pewnoci¹ bardziej zdecentralizowany i niekorporacyjny ni¿ to mia³o miejsce np. w pierwszej po³owie XV w., a swoim zachowaniem odbiegali daleko od
obowi¹zuj¹cych ich  ca³y czas  regu³ zakonnych. Oczywicie trudno z tego
powodu wyci¹gaæ jeszcze dalej id¹ce wnioski, ale z pewnoci¹ jestemy
wiadkami walki z postêpuj¹cym w Zakonie zewiecczeniem oraz odejciem
od pracy na rzecz ogó³u Zakonu i jego cz³onków na korzyæ partykularnych
interesów. Znajduje to potwierdzenie w zamieszczonym, w cytowanej instrukcji, pewnego rodzaju podsumowaniu spisanych wskazówek, pouczeñ, wskazañ i nakazów: Item wie sich der amptman Ordenssatzung halde, und ab er
eynige bruder wuste, der zu schanden ader schaden dem Orden wider die drey
stucke, als keuschheit, ghorsam und an eigenschaft sich halt, das sold uir uns
bey gehorsam von ewrn obersten und brudern sagen und nicht vorschweigen,
es sey, wo ir wist, das dem Orden nicht zu schaden ader vor acht kome21.
Staje siê zatem oczywiste, ¿e zakonnicy musz¹ przestrzegaæ regu³ zakonnych, a je¿eli im o tym tak czêsto przypominano, musia³o dochodziæ do
licznych przypadków ³amania zasad ¿ycia zakonnego. Tu zasadnicz¹ treci¹
tej czêci informacji staje siê wskazanie na koniecznoæ podtrzymywania
czystoci, pos³uszeñstwa cz³onków Zakonu oraz utrzymania jednoci korporacji. Z drugiej strony istotnym staje siê równie¿ zapis o stwierdzeniu posiadania wiedzy przez cz³onków Zakonu o innych wspó³towarzyszach, którzy nie
przestrzegaliby regu³ zakonnych. Mo¿e to wskazywaæ na wiêksz¹ skalê problemu i brak mo¿liwoci ze strony wizytatorów zakonnych usuniêcia wszystkich nieprawid³owoci podczas przeprowadzanych wizytacji. Takie spostrze20
21

OF 133, k. 1 v.
Ibidem, k. 2 v.
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¿enie potwierdza równie¿ dalsza czêæ analizowanej instrukcji: Item ab eyn
bruder in diesen artickeln strefflich wurde bfunden, den sol man mit hertlicher bus davon halten22. Odwo³anie siê w tym wypadku do karnoci cz³onków korporacji zdaje siê przypominaæ im o obowi¹zku zachowania zasad
zakonnych, a z drugiej strony o mo¿liwoci poddania ich karze, w przypadku
gdyby nie pamiêtali o regule zakonnej i p³yn¹cych z niej zasadach ¿ycia
zakonnego.
Próby zapobie¿enia tendencjom pog³êbiaj¹cego siê zewiecczenia Zakonu
obserwujemy analizuj¹c drug¹ czêæ cytowanej wy¿ej instrukcji z pocz¹tku
XVI w. Zosta³o tam zawartych szereg zapisów o ksiê¿ach zakonnych i ich
powinnociach. I tak np. istnieje tam informacja o treci: Item das die pristerbruder acht haben auff die leyhebruder, ab sie ir gebiet konnen und das sie
zu allen zceiten vor das Salve Regina zwey Ave Maria bethen. Oraz dalej: Item
so man cappittel helt, das die pristere sowoll als die leyen ire zulassen mentel
anhaben. Item das eyn ytzlicher bruder seyn scholt, welche man yme schuldig
ist, auch was er schuldig ist, bekenne. Item das eyn itzlicher bruder seyn
mentel anhabe, wen er in die kirchen gehet aber in die stadt. Cztery artyku³y
przytoczonej instrukcji wizytacyjnej poruszaj¹ dwie podstawowe sprawy.
Przede wszystkim nakazane dni wiêciæ i modliæ siê, u¿ywaj¹c odpowiednich
modlitw, a przede wszystkim przestrzegaæ obowi¹zkowego stroju zakonnego,
je¿eli wychodzi siê poza mury zamku i swojej kaplicy. Ksi¹dz krzy¿acki
powinien nosiæ szaty zakonne równie¿ wtedy, je¿eli wybiera siê do kocio³a,
b¹d kaplicy zamkowej. Dzisiaj wydaje siê to oczywiste, ale w czasach postêpuj¹cej sekularyzacji ¿ycia zakonnego na pocz¹tku XVI stulecia takie oczywiste widocznie to nie by³o. To pozwala wnioskowaæ o wysoce prawdopodobnym
odejciu czêci duchowieñstwa krzy¿ackiego od regu³ i zasad ¿ycia zakonnego, ale równie¿ od identyfikowania siê z t¹ korporacj¹ zakonn¹ w ogóle.
Trzeba zwróciæ w tym miejscu uwagê na jeszcze jeden rodzaj informacji,
zawartych w cytowanej instrukcji z pocz¹tku XVI stulecia, a zwi¹zanych
z gospodark¹ sensu largo: Item das allen harnisch, buchsen, polver, gtreide,
mit bsatzt und umbesatzt angezeichent werde mit allersampt haußnottorff23,
jak równie¿ na informacjê: Item das man die buchere und harnisch von den
vorsterben brudern in gutte vorwarung brenge, nemlich die bucher in eyne
lieberey im haus vorschaff und die gemeynen bruder harnisch bey den heusern bleyben und angtzeichent werde24 lub w koñcu: Item das eyn itzlicher
amptman seyn haus mit essen, trincken, korn, polver, gwere noch aller notorfft
und was dortzu dynet, bspeiße25. Powy¿sze wzmianki wskazuj¹ jednoznaczenie na koniecznoæ zwrócenia uwagi na dba³oæ o wspólne dobro materialne,
z którego rycerze korzystaj¹ na co dzieñ; tym bardziej, im bardziej jest ono
22
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24 Ibidem,
25 Ibidem,
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cenne (np. uzbrojenie, ksi¹¿ki i artyku³y spo¿ywcze, przechowywane w zamkowych spi¿arniach) oraz na to, ¿e jest to dobro wspólne, nale¿¹ce równie¿ do
innych zakonników w korporacji, tak jak np. zbroja po zmar³ym bracie rycerzu. Ostatnia informacja mówi o tym, ¿e ka¿dy cz³onek Zakonu powinien
dbaæ o zgromadzenie odpowiedniej iloci zapasów produktów spo¿ywczych na
zamku oraz, ¿e powinno ich byæ w ka¿dym czasie pod dostatkiem. Te ostatnie
informacje wiadcz¹ równie¿ o koniecznoci dyscyplinowania zakonników
w konwentach i zwracania im uwagi oraz przypominania, ¿e ¿yj¹ we wspólnocie oraz ¿e gromadzone dobro jest przeznaczone dla wszystkich, nie tylko
dla tego, który szybciej po nie mo¿e siêgn¹æ, jak np. po zbrojê zabitego
wspó³towarzysza, czy te¿ po zgromadzone w spichrzach zbo¿e. To nasuwa
nam wniosek o postêpuj¹cej decentralziaji struktury zakonnej, rozlunianiu
wiêzów zale¿noci administracyjno-zakonnej i próbach zapobie¿enia przez
wielkiego mistrza pog³êbianiu siê tego zjawiska.
Powy¿sze wzmianki wskazuj¹ równie¿ jednoznacznie na trudn¹ sytuacjê
ekonomiczn¹ Zakonu w Prusach. Instrukcja nie precyzuje, jakiego zasiêgu
terytorialnego dotyczy, ale z przeprowadzonych pó¿niej na jej podstawie wizytacji, z wykorzystaniem poleceñ w niej zawartych, mo¿emy z ca³¹ pewnoci¹ stwierdziæ, ¿e obejmowa³a ona równie¿ tereny granicz¹ce z Mazowszem.
Tak mo¿na powiedzieæ m.in. z tego wzglêdu, ¿e po wydaniu niniejszej instrukcji w kolejnych kilku latach, a szczególnie po 1505 r. dosz³o do szczegó³owych wizytacji w wiêkszoci zamków w ówczesnych Prusach Krzy¿ackich, czego
dowodem s¹ chocia¿by powszechnie wystêpuj¹ce inwentarze z lat 15071508,
sporz¹dzone równie¿ dla wspomnianych orodków.
W tym wypadku trzeba poprzeæ pogl¹d L. Dralle, który mówi, ¿e sytuacja Zakonu po wojnie trzynastoletniej nie by³a najlepsza26. L. Dralle bada³
tê sytuacjê jednak tylko do 1497 r. Zdecydowane przesilenie i kryzys gospodarczo-ekonomiczny  jak siê wydaje  nast¹pi³y nieco póniej, na prze³omie
XV i XVI w. lub te¿ na pocz¹tku XVI w., o czym wiadcz¹ wy¿ej przytaczane
reformatorskie zabiegi Krzy¿aków i sam stan zapasów w orodkach gospodarczych zakonu krzy¿ackiego w tamtym czasie. L. Dralle pisze, ¿e z³y stan
gospodarki po wojnie trzynastoletniej utrzymywa³ siê przez trzydzieci lat27.
Wskazuj¹ na to równie¿ inwentarze kompleksów zamkowych i innych orodków gospodarczych Zakonu z tamtego okresu28.
Z drugiej jednak strony nale¿y zadaæ pytanie, co w³aciwie wp³ynê³o na
taki a nie inny stan, nie tylko gospodarki krzy¿ackiej, ale równie¿ pozosta³ych struktur pañstwa krzy¿ackeigo w Prusach i pojawienie siê kryzysu
26 L. Dralle, Der Staat des Deutschen Ordens in Preussen nach dem II. Thorner Frieden.
Untesuchungen zur ökonomischen und ständepolitischen Geschichte Altpreußens zwischen 1466
und 1497, Frankfurter Historische Abhandlungen, hrsg. v. W. Gembruch, P. Herde, P. Kluke,
W. Lammers, F. H. Schubert, K. Zernack, Bd. 9, Wiesbaden 1975., s .13 in.
27 L. Dralle, op. cit., s. 13 in.
28 Das Große Ämterbuch des Deutschen Ordens (cyt. dalej: GÄB), hrsg. v. W. Ziesemer,
Danzig 1921, passim.
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korporacji i jej pañstwa? Wp³ynê³a na to chyba najbardziej sama struktura
Zakonu i jej przeobra¿enia wewnêtrzne, zachodz¹ce przede wszystkim pod
wp³ywem zmian w mentalnoci cz³onków Zakonu i coraz bardziej nieformalnych typach ich dzia³alnoci, zarówno w sferze wieckiej i materialnej, jak
równie¿ poza nimi. Czêæ z nich z pewnoci¹ by³a symbolem szerszych zmian
w spo³eczeñstwie europejskim pocz¹tku ery nowo¿ytnej, ale wiêkszoæ wi¹za³a siê jednak z ogóln¹ sytuacj¹ Zakonu i brakiem mo¿liwoci lepszego zarz¹dzania jego posiad³ociami oraz bardziej zdecydowanego wp³ywania na samych Krzy¿aków przez ich zwierzchników, z wielkim mistrzem i innymi
najwy¿szymi dostojnikami na czele29. Pomimo przedsiêbrania wielu dzia³añ
przez administracjê wielkiego mistrza, szczególnie sytsematycznej akcji wizytacyjnej w podleg³ych komturstwach i prokuratorstwach oraz chêci uprz¹dkowania struktur wewnêtrznych korporacji wobec d¹¿enia do przywrócenia
stanu wewn¹trz Zakonu chocia¿by sprzed wojny trzynastoletniej, nie mo¿na
by³o nie zauwa¿yæ nieodwracalnych zmian, jakim zosta³ poddany Zakon pod
wp³ywem zmianiaj¹cego siê nastawienia cz³owieka do ¿ycia i jego zadañ nie
tylko w Prusach ale i w innych czêciach Europy. Postêpuj¹ce zewiecczenie
przynios³o równie¿ brak mo¿liwoci odbudowy zasadniczego trzonu korporacji
jakim by³y dotychczas regu³y zakonne oraz cis³a zale¿noæ zakonno-administarcyjna w strukturze nie tylko samej korporacji, ale równie¿ zbudowanego
przez ni¹ pañstwa30. Wielu zakonnikom by³o ju¿ bli¿ej do samodzielnej dzia³alnoci wieckiej, jako kupcom, w³odarzom czy te¿ innym w³acicielom ziemskim, ni¿ pos³usznym regu³om zakonnym braciom rycerzom i duchownym.
Coraz czêciej zakonnicy krzy¿accy jawili siê jako równi mieszczanom
w swoich d¹¿eniach zarówno gospodarczych jak i stricte kupieckich. Zakon
jako korporacja przesta³ odgrywaæ rolê duchown¹, staj¹c siê raczej organizacj¹ zabezpieczaj¹c¹ doczesne d¹¿enia zewiecczonej czêci duchowieñstwa
krzy¿ackiego oraz szlachty pochodzenia niemieckiego31, która widzia³a jeszcze w Prusach mo¿liwoæ zbicia kapita³u osobistego i rodowego. Wybrani na
odpowiednie stanowiska w administarcji zakonnej komturowie i prokurato29 W trakcie obrad II Kongresu Mediewistów Polskich w Lublinie w dniach 1921.09.2005
r, autor artyku³u przeprowadzi³ dyskusjê z prof. M. Dygo, której mottem przewodnim by³a
sprawa prób reform w Zakonie Krzy¿ackim w drugiej po³owie XV w. i na pocz¹tku XVI w., ze
szczególnym zwróceniem uwagi na plany reform, mo¿liwoci ich powodzenia oraz próby ich
wdro¿enia w ¿ycie zakonne. Dyskusja odby³a siê w ramach sekcji: W³adza terytorialna i spo³eczeñstwo w redniowieczu  na przyk³adzie pañstwa zakonu krzy¿ackiego w Prusach, kier. sekcji
prof. R. Czaja, nt.: Ideologia w³adzy zakonu krzy¿ackiego w Prusach. Ortodoksja a reformy
w Zakonie na prze³omie XV i XVI w. na podstawie OF i OBA.
30 wiadczy o tym chocia¿by nowy styl ¿ycia cz³onków XVI-wiecznego Zakonu: [...] Am
Sontag zu Fastnacht hatte der Haus-Comptur von Königsberg Wirthschaft zu Riesenburg, nahm
eines Beckers Tochter. Er hieß mit dem Nahmen Michel von Drahe, ein Heß aus der Wetterau;
und ist der ander Ordens-Herr, der ein Weib nahm, Die Chronik Kaspar Platners, [w:] Scriptores
rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der Preussischen Vorzeit (dalej: SRP), Bd. 6, s. 258.
31 M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzy¿ackiego w Prusach. Gospodarka-Spo³eczeñstwo-Pañstwo-Ideologia, Gdañsk 1986, s. 475.
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rzy, widzieli w tym bardziej mo¿liwoæ rozwijania swoich w³asnych maj¹tków, ni¿ dbanie o interesy pañstwa zakonnego w Prusach. Zabiegi wielkich
mistrzów mia³y podtrzymaæ egzystencjê tego pañstwa i utrzymaæ jego mo¿liwoci skutecznego dzia³ania, tym bardziej ¿e Zakon nie przesta³ myleæ
o dalszych walkach z Królewstem Polskim, czego dowodem mo¿e byæ wojna
pruska z lat 15191521.
Z³o¿ony konglomerat czynników i dzia³añ zewnêtrznych i wewnêtrznych
doprowadzi³ do przed³u¿enia ¿ycia okrojonego terytorialnie pañstwa krzy¿ackiego w Prusach, nie zapobieg³ jednak wewnêtrznym zmianom, a w konsekwencji dobrowolnemu podaniu siê sekularyzacji i zakoñczeniu w ten sposób
jego istnienia.

SUMMARY
At the turn of the 16th century, new tendencies appeared in Europe with respect
to the development of societies and changes in their mentality. Most importantly,
certain characteristic features indicated ongoing changes in the perception of reality
and life in general, including its spiritual aspects, and well as a progressive secularisation and reformation trends inside the church. These changes naturally affected
the Order of Teutonic Knights, which now faced a problem which threatened its very
existence. The Order had to be reformed as a corporation and all attempts to decentralise its state administration had to be effectively opposed, because they were seen
as the crucial element that could potentially destroy not only the Order, but also
Prussia as a country.
In view of the above, the Order undertook a series of attempts to reform itself as
an organisation by means of sorting out its internal relations. On the other hand, it
also began relatively systematic efforts to increase the influence of central organs,
including the Grand Master, on the whole structure of the Order, which was to result
in restoring its homogeneity and increasing its corporate coherence. In order to
achieve these goals, the Order took a number of measures to improve the existing
internal situation. One of such measures was the introduction of inspections in
administrative centres, such as commanders posts and magistrates, which were
conducted systematically in the early 16th century by the Grand Masters envoys.
Such envoys, apart from conducting inspections, also delivered the Grand Masters
instructions that the Orders internal principles and the monastic code of conduct
had to be observed, and the need to care for the common good was not to be
forgotten.
This area of activity of the Order can be thoroughly analysed thanks to the
materials gathered in Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem  especially in its Main Section no 20, and, most importantly, in Ordensbriefarchiv and Ordensfolianten archives.
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Co roku ka¿dy Warmiak prze¿ywa³ na nowo powtarzaj¹cy siê kompleks
wydarzeñ o znaczeniu spo³ecznym i sakralnym. Cykl ten mia³ swój pocz¹tek
i koniec. Powtarzaj¹cy siê proces zdarzeñ wymusi³ potrzebê stworzenia obrzêdów, stanowi¹cych symboliczne przejcie od starego do nowego okresu.
W wewnêtrznym ¿yciu wspólnoty wiejskiej jedne wydarzenia mia³y funkcje integruj¹ce, scalaj¹ce gromadê wokó³ swoich wêz³owych wyzwañ, drugie
by³y bardziej skierowane na wyjednanie indywidualnego wsparcia u Boga.
Egzystencja spo³ecznoci tradycyjnej przede wszystkim by³a uzale¿niona od
zbiorów plonów, które determinowa³y standard ¿ycia w kolejnym roku. Kalendarz tych prac polowych od redniowiecza na badanym przez nas obszarze nierozerwalnie zwi¹zany by³ z kalendarzem kocielnym, pocz¹wszy od
pierwszej niedzieli adwentu, a koñcz¹c na XXV niedzieli po Zes³aniu Ducha
wiêtego1.
W ¿yciu spo³ecznoci wiejskiej nie istnia³a potrzeba liczenia lat czy precyzyjnego okrelania miesiêcy i dni w roku. Mieszkañcy tych ziem przed
chrystianizacj¹ pod pojêciem mettan rozumieli zarówno czas, jak i rok.
Prusowie, tak jak wiêkszoæ spo³eczeñstw w tym czasie, dzielili rok tylko na
dwie czêci: porê ch³odn¹ i porê letni¹2. Chrystianizm rozbi³ dawny system
pogañskich wi¹t agrarnych, powiêconych zmar³ym i licznym bóstwom, lecz go
1 Podstawow¹ literaturê z tego zakresu zbiera R. Micha³owski, Post dziewiêciotygodniowy
w Polsce Chrobrego. Studium z dziejów polityki religijnej pierwszych Piastów, Kwartalnik
Historyczny, 2002, nr 1, s. 9.
2 £. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów, Wroc³aw 1997, s. 314315.
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nie unicestwi³. Z czasem dawne praktyki kultowe zosta³y w³¹czone w nowy
schemat kalendarza chrzecijañskiego3.
Pomoc¹ dla ch³opów w recepcji tego kalendarza by³y kalendarze dla
analfabetów zaopatrzone w wyobra¿enia symboliczno-znakowe lub obrazkowe4. Nie znamy tego rodzaju róde³ z badanego obszaru, przyj¹æ jednak
mo¿na, i¿ równie¿ i tutaj ten system informacji musia³ funkcjonowaæ. Sprzyja³o temu zreszt¹ ówczesne ¿ycie gospodarcze, w którym terminy p³atnicze
czy te¿ targi i jarmarki sprawia³y, i¿ te kalendarzowe wykazy wi¹t i wspomnieñ kolejnych wiêtych wnika³y g³êboko do wiadomoci mieszkañców wsi.
Ponadto uczestnictwo w ¿yciu parafii, podziwianie wystroju plastycznego
wi¹tyni, pog³êbia³o wa¿koæ i znaczenie wspominanych wiêtych.
Na ziemiach polskich znamy kilka przyk³adów róde³ pisanych, wiadcz¹cych o pewnych formach recepcji tego kalendarza. Przede wszystkim by³y
to cisiojany, czyli krótkie wierszowane lub rytmiczne kalendarze sylabiczne.
Na ich podstawie zapewne nauczano dzieci w szko³ach parafialnych metod¹
mnemotechniczn¹5. Dla naszej analizy podstawowym cisiojanem jest ród³o
p³ockie ze wzglêdu na liczn¹ migracjê na po³udniowe tereny Warmii mieszkañców diecezji p³ockiej. Analiza tego ród³a jest o tyle przydatna, ¿e mo¿na
j¹ zestawiæ z kodyfikacj¹ wi¹t biskupa p³ockiego Jakuba z Korzkwi. Otó¿
w kalendarzu sylabicznym znajdujemy wszystkie nieruchome dni wi¹teczne
oraz znaczn¹ wiêkszoæ dni obowi¹zuj¹cych, jako wspomnienia wa¿niejszych
wiêtych. Warto w tym miejscu wskazaæ na wartoæ cisiojanów w badaniu
kultury ludowej, o czym przekonuje nas analiza treciowa tych róde³.
Oprócz tematyki religijnej dominuj¹ w¹tki ¿ycia codziennego wsi, zw³aszcza
zwi¹zane z licznymi zajêciami polowymi i lenymi oraz sezonowymi zabiegami
zwi¹zanymi z egzystencj¹ ch³opsk¹. Mo¿na zauwa¿yæ, i¿ w ten sposób próbowano prze³o¿yæ kalendarz kocielny na jêzyk realiów ch³opskiego ¿ycia6.
3 J. S. Bystroñ, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVIXVIII, t. 2, Warszawa 1976,
s. 910; U. £ydkowska-Sowina, Ludowe obrzêdy i zwyczaje wi¹teczne w wietle redniowiecznych kazañ i statutów synodalnych, Etnografia Polski, t. 24, 1980, z. 2, passim; S. Bylina,
Chrystianizacja wsi polskiej u schy³ku redniowiecza, Warszawa 2002, s. 174190.
4 E. Chojecka, Krakowska grafika kalendarzowa i astronomiczna XVI wieku, [w:] Studia
renesansowe, t. 3, pod red. M. Walickiego, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1963, passim;
W. Endrei, Kalendarz dla analfabetów, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej (dalej:
KHKM), t. 15, 1967, nr 3, s. 484; S. Bylina, Chrystianizacja..., s. 134135. Warto tak¿e wspomnieæ ilustracje kalendarzowe znane w redniowieczu: K. Jasiñski, Ilustracje kalendarzowe
w rêkopisie wroc³awskim z oko³o 1300 r., KHKM, t. 7, 1959, nr 3, s. 203226; J. Tyszkiewicz,
Ludzie i przyroda w Polsce redniowiecznej, Warszawa 1983, s. 204.
5 S. Bylina, Chrystianizacja..., s. 137151. Podstawowe ród³o drukowane: Chrestomatia
staropolska. Teksty do roku 1543, wyd. W. Wydra, W. R. Rzepka, Wroc³aw 1984. Por. opracowania na ich temat: J. Fija³ek, Ciziojan polski z 1471 r. z wiadomoci¹ o ciziojanach w ogóle i w
Polsce, Prace Filologiczne, t. 12, 1927, s. 428448; W. Wydra, redniowieczny polski cyzjojan
p³ocki, [w:] Archiwum Literackie, t. XIII: Miscellanea Staropolskie, pod red. T. Ulewicza,
Wroc³aw 1980, s. 722; S. Bylina, wiêci w polu, na ³¹ce i w lesie. redniowieczne cisiojany
polskie i czeskie, [w:] Cz³owiek i przyroda w redniowieczu i we wczesnym okresie nowo¿ytnym,
pod red. W. Iwañczaka i K. Brachy, Warszawa 2000, s. 4554.
6 S. Bylina, Chrystianizacja..., s. 141.
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Czas wi¹t kocielnych musia³ silnie oddzia³ywaæ na zajêcia codzienne
mieszkañców dominium warmiñskiego, determinuj¹c kszta³t i koloryt lokalnej kultury. Z jednej strony du¿y wp³yw na prze¿ywanie przez wiernych
wi¹t mia³ miejscowy kler, korzystaj¹cy z dowiadczeñ europejskich: niemieckich, polskich, za po soborze trydenckim z rzymskich wzorów. Tak wiêc
spotykamy zalecenia miejscowych ordynariuszy czy instrukcje synodów, nakazuj¹ce proboszczom odpowiednie zachowania czy okrelaj¹ce treci i wydwiêk kazañ do wyg³oszenia w trakcie okrelonych czêci roku kocielnego.
Synod diecezjalny w 1610 roku zaleca³, aby w okresie od Trzech Króli do
Wielkiego Postu g³osiæ kazania o chrzcie, bierzmowaniu i ostatnim namaszczeniu, w czasie Zielonych wi¹t o modlitwie Ojcze nasz, a nastêpnie na
temat Sk³adu Apostolskiego. Jednak od pocz¹tku charakter warmiñskiej kultury ludowej by³ wspó³tworzony przez mieszkañców tych ziem, ludnoæ prusk¹, która przez wiele stuleci stopniowo przyjmowa³a zwyczaje chrzecijañskie. Kolonizacja mazowiecka sta³a siê wa¿nym wydarzeniem w tworzeniu
kultury warmiñskiej. Kolonici mazowieccy przynieli bowiem ze sob¹ liczne
elementy kultywowanej na Mazowszu dawnej kultury s³owiañskiej.
Terytorium
We wspomnieniach Warmiaka, spisanych w po³owie XIX stulecia, czytamy: Warmia dzieli siê na dwie czêci: na polsk¹ i niemieck¹. Polska Warmia
o dwie trzecie mniejsza od niemieckiej zawiera tylko trzy miasta: Biskupiec
(Bischofsburg) na trakcie g³ównym królewieckim od Warszawy do Królewca;
Olsztyn (Allenstein) i Wartenburg7 . Póniej obszar ten zosta³ zdefiniowany
w publikacjach naukowych. W XIX stuleciu powszechnie okrelano to terytorium polsk¹ Warmi¹8. W tych najstarszych opisach spotykamy bli¿sze okrelenie granic tej ziemi. Ks. Romuald Frydrychowicz pisa³: Naturalnie za
granice tej polskiej Warmii s¹ od zachodu rzeka Pasarga (po sargi czyli moczary i szarugi mazurskie siêgaj¹ca) wraz z Jez. P³u¿eñskim, od po³udniowego
wschodu  Jez. Pasymskie i Sirwiñskie, od wschodu za rozlewiska jezior
z sob¹ po³¹czonych rzeczkami jak Dadalskiego i £owtrowskiego, od pó³nocy za
prosta linia od Jez. B³onkowskiego do Mor¹skiego9 .
Ustalenia Janusza Jasiñskiego dotycz¹ce wiadomoci narodowej Warmiaków stanowi¹ dla mnie inspiracjê w okreleniu terytorium badañ. Otó¿
7

F. Lieder, Warmia moich m³odych lat, wyd. J. Jasiñski, Olsztyn 1986, s. 73.
M.in.: K. E. Sieniawski, Biskupstwo warmiñskie, jego za³o¿enie i rozwój na ziemi pruskiej z uwzglêdnieniem dziejów, ludnoci i stosunków jeograficznych ziem dawniej krzy¿ackich,
Poznañ 1878, t. 1, s. 242272; R. Frydrychowicz, Warmia, [w:] S³ownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów s³owiañskich, pod red. B. Chlebowskiego, wed³ug planu F. Sulimierskiego, t. XIII, Warszawa 1893, s. 1013. Stosowanie tego pojêcia szeroko omawia J. Jasiñski,
O nazwie polska Warmia, [w:] tego¿, Miêdzy Prusami a Polsk¹. Rozprawy i szkice z dziejów
Warmii i Mazur w XVIIIXIX wieku, Olsztyn 2003, s. 1926.
9 R. Frydrychowicz, Warmia..., s. 11.
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doprowadzi³y one do okrelenia i bardzo precyzyjnego wytyczenia pogranicza
polsko-niemieckiego Warmii w I po³owie XIX stulecia10. W ten sposób otrzymujemy liniê demarkacyjn¹, dziel¹c¹ Warmiê na pó³nocn¹ i po³udniow¹, czy
te¿ niemieck¹ i polsk¹; podstaw¹ do jej wyznaczenia by³o okrelenie dominuj¹cego jêzyka w poszczególnych wsiach warmiñskich. Dla interesuj¹cego nas
okresu historycznego zasiêg Warmii po³udniowej w tych granicach przyjmujemy za wiarygodny, choæ nie w pe³ni precyzyjny i dok³adny11. Nie dysponujemy dla badanego okresu wystarczaj¹c¹ podstaw¹ ród³ow¹12.
Powy¿ej wstêpnie i roboczo zarysowana granica Warmii po³udniowej
obejmuje wewn¹trz kilka innych jednostek administracyjnych. Przede
wszystkim do po³owy XIV stulecia ukszta³towa³ siê podzia³ dominium warmiñskiego na komornictwa, które nale¿a³y do domeny biskupiej b¹d kapitulnej. Do 1772 roku komory by³y podstawowymi jednostkami podzia³u terytorialnego Warmii. Na interesuj¹cym nas obszarze znajdowa³y siê  w ca³oci, b¹d czêciowo  nastêpuj¹ce komornictwa: dobromiejskie, olsztyñskie,
barczewskie, reszelskie i jeziorañskie. Najwiêksza by³a komora olsztyñska,
która w ca³oci  podobnie jak barczewska  wchodzi³a w sk³ad Warmii
po³udniowej. Komora olsztyñska tylko przynale¿a³a do domeny kapitulnej,
pozosta³e komory w tej czêci Warmii podlega³y biskupowi warmiñskiemu.
Zachowa³a siê mapa tej najwiêkszej komory z XVII stulecia13.
Nale¿y zwróciæ uwagê na równoleg³y podzia³ terytorialny. Parafie warmiñskie by³y przypisane do poszczególnych archiprezbiteratów. Podzia³ ten w interesuj¹cym nas okresie historycznym ulega³ du¿ym korektom. Najpierw
w wyniku reformacji luterañskiej czêæ parafii nale¿¹cych do diecezji warmiñskiej, lecz nie do dominium warmiñskiego, zosta³o wy³¹czonych z tego
podzia³u ze wzglêdu na zmianê konfesji. Na pocz¹tku XVII wieku dokonano
nowej reorganizacji archiprezbiteratów, która w zasadniczej czêci pozosta³a
bez zmian do 1772 roku. Powo³ano, prawdopodobnie w 1610 roku na synodzie diecezjalnym w Lidzbarku Warmiñskim, dwa nowe archiprezbiteraty
w Olsztynie i Barczewie14. Analiza warmiñskich jednostek parafialnych upo10

J. Jasiñski, wiadomoæ narodowa na Warmii w XIX wieku, Olsztyn 1983, s. 2433.
Por. ustalenia J. Ob³¹ka, Stosunek niemieckich w³adz kocielnych do ludnoci polskiej
w diecezji warmiñskiej w latach 18001870, Lublin 1960, s. 20 n.
12 Pomocne mog¹ okazaæ siê wszelkie spisy, na podstawie których mo¿na próbowaæ okreliæ pochodzenie mieszkañców. Por. J. Przeracki, Parafia dobromiejska i jej ludnoæ w wietle
spisu z 1695 roku, Komunikaty Mazursko- Warmiñskie (dalej: KM-W), nr 2, 1976. Z tego
wartociowego materia³u mo¿emy wnioskowaæ, ¿e okolice Dobrego Miasta by³y granic¹ pomiêdzy polskojêzyczn¹ a niemieckojêzyczn¹ Warmi¹.
13 Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie (dalej AAWO), Archiwum Biskupie
(dalej: AB), M 21/18; J. Ob³¹k, Mapa komornictwa olsztyñskiego z XVII wieku, KM-W, 1961,
nr 4, s. 558562; A. Steffen, O wiek odkrytej mapy kameratu olsztyñskiego, KM-W, 1963, nr 2,
s. 282284; W. Thimm, Der Frauenburger Kapitelsnotar Clemens Kalhorn (ca. 15451640),
Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands dalej: ZGAE), 1969, Bd. 33,
s. 316319.
14 A. Kopiczko, Ustrój i organizacja diecezji warmiñskiej w latach 15251772, Olsztyn
1993, s. 164165.
11
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wa¿nia do wskazania prawid³owoci. Dominium warmiñskie w swojej po³udniowo-wschodniej czêci by³o s³abiej zagêszczone sieci¹ parafii, co wiadczy
przede wszystkim o póniejszym zasiedleniu tych obszarów15.
Poszczególne spo³ecznoci lokalne, poza przynale¿noci¹ do okrelonego
terytorium, by³y zbiorowociami ludzkimi powi¹zanymi wspóln¹ egzystencj¹
oraz wewnêtrznymi relacjami16. W obrêbie wsi tworzy³y siê wiêzi spo³eczne
na kilku p³aszczyznach. Wród nich za najistotniejsze uznaje siê wiêzi s¹siedzkie, które opiera³y siê na pewnych typach us³ug, solidarnoci i pomocy17. Zwi¹zki s¹siedzkie kszta³towa³y osobowoæ mieszkañców, wzory zachowañ i pogl¹dy. Kontakty te przystosowywa³y ludzi do ¿ycia w wiêkszych
grupach, wytwarza³y tak¿e formy i obrzêdy u³atwiaj¹ce wspó³¿ycie spo³eczne.
Wiêzi takie silnie integruj¹ jednostkê z lokaln¹ spo³ecznoci¹. Ponadto mo¿na wskazaæ wiêzi rodzinne rodz¹ce siê wród przedstawicieli ró¿nych grup
wczeniej siê nie znaj¹cych, wiêzi zawodowe oraz wiêzi wynikaj¹ce z codziennego wspó³¿ycia mieszkañców i organizowania wspólnej egzystencji18. Na
podstawie tych wiêzi tworzy³a siê szersza wiê lokalna, stanowi¹c o kulturze
regionalnej.
Kszta³towanie siê spo³ecznoci Warmii po³udniowej
Spo³ecznoæ Warmii po³udniowej podlega³a okrelonym czynnikom rozwojowym. Poruszane obecnie zjawisko kolonizacji terenów dot¹d s³abo zaludnionych okreli³o wykszta³cenie siê zasadniczych elementów kulturowych,
które sta³y siê w³aciwymi determinantami kultury ludowej Warmiaków zamieszkuj¹cych tê czêæ dominium. Zasiedlaj¹ce tê ziemiê kolejne grupy kolonistów przynios³y ze sob¹ pewien system wartoci oraz rozliczne dobra duchowe, które w zetkniêciu siê z dotychczasow¹ kultur¹ regionaln¹ zosta³y
poddane drobnym zmianom, niemniej to one zdominowa³y treciowo opisywan¹ kulturê ludow¹.
15 Ostatnie najwa¿niejsze prace z zakresu warmiñskiej kocielnej geografii historycznej
to: G. Mortensen, Der Gang der Kirchengründungen (Pfarrkirchen) in Altpreussen, [w:] Historisch-geographischer Atlas des Preussenlandes, Lieferung 3, Wiesbaden 1973; A. Kopiczko, op.
cit., s. 162203; M. Biskup, Uwagi o problemie osadnictwa i sieci parafialnej w Prusach Krzy¿ackich w wiekach XIVXV, KMW, 1983, nr 23, s. 199217; ten¿e, W sprawie kocielnej geografii historycznej diecezji pruskich, KMW, 1997, nr 2, s. 229233; B. Kumor, Kocielna geografia
historyczna diecezji pruskich (12431993), KMW, 1996, nr 1, s. 2943.
16 J. Szczepañski, Elementarne pojêcia socjologii, Warszawa 1970, s. 375388; M. Trawiñska, Typologiczno-spo³eczne determinanty spo³ecznoci lokalnej, Roczniki Socjologii Wsi, t. 4,
1965/1966, s. 6779; A. Kutrzeba-Pojnarowa, Trwa³e i zmienne cechy spo³ecznoci lokalnej, [w:]
Spo³ecznoci lokalne i ich przemiany. Materia³y z seminarium 1013 czerwca 1978, Olsztyn
1980, s. 93 n.
17 S. Czarnowski, Pod³o¿e ruchu ch³opskiego, [w:] Dzie³a, opr. N. Assorodobraj i S. Ossowski, t. II, Warszawa 1956, s. 74.
18 Korzystam w tym miejscu z rozwa¿añ socjologa A. Saksona, Mazurzy  spo³ecznoæ
pogranicza, Poznañ 1990, passim.
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W omawianym procesie mo¿emy wyró¿niæ kilka etapów. Pierwszym na
pewno by³o pojawienie siê chrzecijañstwa na tych ziemiach. Monoteistyczny
system religijny by³ przyjmowany w wiadomoci ludnoci pruskiej, egzystuj¹cej dot¹d w uk³adzie wierzeñ animistycznych i politeistycznych, jako nak³adanie siê supersystemu na istniej¹ce systemy wierzeñ pogañskich. Ten proces akulturacji podlega³ nieustannie adaptacji obcych treci do w³asnej kultury, tak¿e eliminacji niektórych treci rodzimych i modyfikacji elementów
pozosta³ych, a równie¿ tworzeniu treci synkretycznych. To z³o¿one zjawisko
przebiega³o w wymiarze d³ugiego trwania, w atmosferze konfrontacji, spotkania i sta³ego obcowania. Jej efektem by³o kszta³towanie siê nowej kultury,
czy te¿  co odpowiada w pe³niejszy sposób rzeczywistoci  w wyniku tego
zjawiska przekszta³ca³a siê stara kultura19.
Wierzenia przedchrzecijañskie w momencie dotarcia misjonarzy do ludnoci wiejskiej nie zosta³y wykorzenione, a jedynie ukryte. Proces ten jest
okrelany jako chrystianizacja folkloru, b¹d folkloryzacja chrzecijañstwa.
Dla obrony przed klêskami elementarnymi ludnoæ wiejska poszukiwa³a nowych, akceptowalnych przez Koció³ rodków pomocy w zaklêciach i praktykach przypominaj¹cych bia³¹ magiê. Chrystianizm w kulturze ludowej nabiera³ cech rodzimych, co mo¿liwe jest do zaobserwowania na przyk³adzie póniejszej ju¿ sztuki ludowej oraz w kolejnych obrzêdach religijnych czy sakralizacji fragmentów otaczaj¹cego krajobrazu przez fundowanie krzy¿y i kapliczek przydro¿nych20 . Chrzecijañstwo w tym procesie przejê³o m.in. od ludów s³owiañskich gest obna¿ania g³owy przed Bogiem i jej pochylenia21 .
Badaj¹c terytorium dominium warmiñskiego w okresie redniowiecza
mamy do czynienia z bezwzglêdn¹ eksterminacj¹ przez zakon krzy¿acki kultury duchowej ludnoci tubylczej. Pruska kultura okaza³a siê, w obliczu najazdu militarnego i konsekwentnej postawy chrzecijañskiego duchowieñstwa22 zbyt s³aba, aby oprzeæ siê cywilizacji przybyszów z zachodu Europy.
19

K. Górski, Z metodyki badañ historii kultury duchowej, Przegl¹d Historyczny, t. LXI,
z. 3, 1970, s. 389390; W. Szafrañski, Pradzieje religii w Polsce, Warszawa 1979, s. passim; J.
K³oczowski, Europa s³owiañska w XIVXV wieku, Warszawa 1984, s. 277; A. Posern-Zieliñski,
Akulturacja, [w:] S³ownik etnologiczny. Terminy ogólne, pod red. Z. Staszczak, Warszawa 1987,
s. 17.
20 J. S. Bystroñ, Etnografia Polski, Warszawa 1947, s. 198 n; A. Jackowski, J. Jarnuszkiewiczowa, Sztuka ludu polskiego, Warszawa 1967, s. 22; J. K³oczowski, op. cit., s. 185;
J. Delumeau, Reformy chrzecijañstwa w XVI i XVII w., t. II: Katolicyzm miêdzy Lutrem
a Wolterem, przek³. P. K³oczowski, Warszawa 1986, 210; J. Burszta, Kultura ludowa, [w:]
S³ownik etnologiczny. Terminy ogólne, pod red. Z. Staszczak, Warszawa 1987, s. 196197;
T. Borawska, K. Górski, Umys³owoæ redniowieczna, Warszawa 1993, s. 215216.
21 K. Moszyñski, Kultura ludowa S³owian, t. II: Kultura duchowa, cz. 1, Warszawa 1967,
s. 263.
22 W XV w. sambijski biskup Micha³ z ca³¹ surowoci¹ wyst¹pi³ przeciw reliktom pogañskim wród ludnoci pruskiej. Zabrania³ m.in. pogrzebu chrzecijañskiego wszystkim tym, którzy nie nauczyli siê Ojcze nasz i Wierzê oraz zdecydowanie zabrania³ wszelkich ofiar z ludzi
(które piêtnowa³ jeszcze w roku 1232 papie¿ Grzegorz IX) i praktykowania innych przedchrzecijañskich wierzeñ  J. Voigt, Geschichte Preussens von der ältesten Zeiten bis zum Untergange
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Prusowie nie mieli wi¹tyñ, gromadzili siê najczêciej w wiêtych gajach. Kronikarz krzy¿acki Dusburg zarejestrowa³, ¿e w ich wiêtych miejscach nie wolno by³o r¹baæ ani oraæ. Zw³aszcza pruscy ch³opi opierali siê asymilacji, podtrzymuj¹c dawne wierzenia. Ta postawa by³a spowodowana niechêci¹ do Krzy¿aków, coraz dotkliwiej obci¹¿aj¹cych miejscow¹ ludnoæ zobowi¹zaniami finansowymi23. Nie przetrwa³a zbyt d³ugo ich mowa. Ostatecznie zaginê³a pod koniec XVI stulecia. Pewne elementy pruskiej kultury duchowej zachowa³y siê
w wierzeniach, gus³ach i obyczajach, przede wszystkim za w nazewnictwie24.
Ta sytuacja etniczna Warmii od XIII wieku zosta³a wzbogacona akcj¹
osadnicz¹ Krzy¿aków, kiedy to nap³ywaæ tu zaczê³y grupy mieszczan i ch³opów z pañstw niemieckich. Kolonizacja ta oparta by³a na prawie che³miñskim. Przekreli³o ono staropruskie niewolnictwo kobiet oraz zmieni³o prawne podstawy posiadania i dziedziczenia. Stosowano wtedy zasadê, ¿e w miejscowociach, gdzie planowano za³o¿yæ parafiê osadzano ludnoæ niemieck¹
ju¿ przyzwyczajon¹ do katolickiego rytu, natomiast w pozosta³ych wsiach
osadzano ludnoæ prusk¹25. Wie kocielna mia³a bezporednio oddzia³ywaæ
na wsie nieparafialne26. W ten sposób przedosta³y siê ró¿ne zwyczaje i obyczaje, wywodz¹ce siê zapewne tak¿e z czasów przedchrzescijañskich w innych
czêciach Europy. Te tendencje osadnicze mia³y powa¿ny wp³yw na stopniowe
formowanie siê kultury materialnej i duchowej Warmiaków w nastêpnych
stuleciach.
Kolonizacja w XIV stuleciu obejmowa³a jednostki osadnicze, zwane polami: terra Gudikus na pó³nocny  zachód od Olsztyna, terra Bertingen na
po³udniowy wschód od Olsztyna i terra Gunelauken na po³udniowy zachód
od Olsztyna. Warto zaznaczyæ, i¿ te pruskie jednostki osadnicze zosta³y
w du¿ym stopniu przejête w póniejszym okresie. Przyk³adowo terra Bertingen na pocz¹tku XIV wieku by³a zbli¿ona do terytorium parafii bart¹skiej27.
des Deutschen Ordens, Bd. IV, Königsberg 1834, s. 353. Podobne wyst¹pienia biskupów na
pewno by³y tak¿e znane w innych diecezjach pruskich. Por. tak¿e: J. Powierski, Stosunki
ludnociowe w pañstwie krzy¿ackim, [w:] Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, t. I: Od pradziejów
do 1870 roku, Warszawa 1981, s. 140; H. £owmiañski, Prusy  Litwa  Krzy¿acy, wybór
M. Kosman, Warszawa 1989, passim; G. Bia³uñski, Drogi zaniku Prusów (XIIXVII w.), Studia
Angerburgica, 2002, t. 7, s. 720.
23 M. Toeppen, Geschichte Masurens. Ein Beitrag zur preussischen Landes- und Kulturgeschichte, Danzig 1870, s. 234 n.; M. Bogucka, Kultura Pomorza Wschodniego w dobie renesansu
i baroku, [w:] Historia Pomorza, t. II pod red. G. Labudy, cz. 1, Poznañ 1976, s. 641.
24 Por.: K. Górski, Problemy chrystianizacji w Prusach, Inflantach i na Litwie, KM-W,
nr 3, 1982, passim; M. Kosman, Zanik pogañstwa w Prusach, KM-W, nr 1, 1976, passim;
S. Rospond, Nazwy pruskie na mapie komornictwa olsztyñskiego, Acta Baltico-Slavica, 1983,
t. 15, s. 250; A. Szorc, Dominium warmiñskie 12431772. Przywilej i prawo che³miñskie na tle
ustroju Warmii, Olsztyn 1990, s. 6970.
25 V. Röhrich, Die Besiedlung der Ermlandes mit besonderer Berücksichtigung der Herkunft der Siedler, ZGAE, Bd. 22, 1926, s. 277.
26 Ibidem, s. 70.
27 J. Jasiñski, Wie i kaplica, [w:] tego¿, B. Magdziarz, Jaroty. Wie  kapliczka  koció³,
Olsztyn 1994, s. 4.
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Pierwsze nadania dotycz¹ wsi Bart¹¿ek (1335) oraz Ruszajny (1336). W latach czterdziestych powstaj¹ kolejne wsie z nadañ dla wolnych pruskich na
prawie pruskim: Jaroty, Stêkiny, Stare W³óki, Naglady, Jonkowo, M¹tki,
Warka³y, Kieliny, Dorotowo, Naterki i inne. Wed³ug obliczeñ M. Pollakówny
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ na Warmii po³udniowej stanowili tuziemcy (oko³o
75%). Wyrazem tej przewagi by³o piastowanie so³tysich urzêdów w wiêkszoci przez Prusów28. Do XV wieku kultura Warmii po³udniowej by³a oparta na
dawnych wierzeniach pruskich, o czym wiadczy przewaga pruskiego osadnictwa na tych ziemiach.
Ten stan rzeczy zacz¹³ siê zmieniaæ w okresie sprowadzania na te ziemie
nowej kolonizacji pocz¹wszy od po³owy XV wieku. Najpierw wojna trzynastoletnia oraz tzw. wojna ksiê¿a (14781479) przynios³y du¿e zniszczenia na
omawianym terytorium. W komornictwie olsztyñskim pod koniec 1479 roku
ponad 40% ³anów ch³opskich by³o nieobsadzonych29. Nastêpnie wojna i okupacja z lat 15191525 spowodowa³y du¿e wyludnienie wsi i powstanie licznych tzw. ³anów opuszczonych. W wyniku skutecznie przeprowadzonej akcji
osiedleñczej zagospodarowano wiele wsi. W komornictwie olsztyñskim zasiedlono 82 wsie, barczewskim  21, jeziorañskim  36, reszelskim  23, a dobromiejskim  1830. Gdy zestawimy te dane z liczb¹ wsi lokowanych w tych
komornictwach, to mo¿emy stwierdziæ, i¿ zmiany ludnociowe w tym okresie
mia³y charakter niemal totalny i wywar³y bezporedni wp³yw na odrodzenie
ekonomiki warmiñskiej.
Ten ruch ludnoci, g³ównie przybywaj¹cej z Mazowsza oraz ziemi che³miñskiej i lubawskiej, przyniós³ ze sob¹ wiele zwyczajów i obrzêdów31. Oddzielne studia historyczne mog¹ zreszt¹ ten proces lepiej nawietliæ. Dziêki
zachowanym potrydenckim wizytacjom diecezjalnym interesuj¹cych nas diecezji mo¿na spróbowaæ opisaæ stan chrystianizacji oraz odpowiedzieæ, na ile
osadnictwo mazowieckie i che³miñskie zmieni³o kszta³t chrzecijañstwa warmiñskiego na pocz¹tku XVI stulecia. Na Warmii po³udniowej zapewne wierzenia nowych kolonistów podlega³y wymieszaniu z zastanymi wierzeniami
pruskimi, jak np. popularnym wierzeniu o demonie wodnym  topniku32.
Przetrwanie wierzeñ o charakterze pogañskim wynika³o przede wszystkim
z niskiej wiedzy religijnej wiernych. Ludnoæ wiejska czêsto nie by³a wiadoma sprzecznoci z nauczaniem Kocio³a w podtrzymywaniu wierzeñ w istoty
28

M. Pollakówna, Osadnictwo Warmii w okresie krzy¿ackim, Poznañ 1953, s. 8790.
H. Schmauch, Nicolaus Coppernicus und der Deutsche Ritterorden, [w:] Kopernikus
 Forschungen, Leipzig 1943, s. 479.
30 E. Engelbrecht, Die Agrerverfassung des Ermlandes und ihre historische Entwicklung,
München und Leipzig 1913.
31 O tej fazie osiedleñczej pisze H. Schmauch, Die Wiederbesiedlung des Ermlands im 16.
Jahrhundert, ZGAE, Bd. 23, 1929, s. 537732.
32 A. Szyfer, Ludowe zwyczaje, obrzêdy, wierzenia i wiedza, [w:] Kultura ludowa Mazurów
i Warmiaków, red. naukowa J. Burszta, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1976, s. 426427;
ta¿, Kultura ludowa polskiej ludnoci rodzimej, [w:] Warmia i Mazury. Zarys dziejów, Olsztyn
1985, s. 502.
29
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demoniczne i praktyki magiczne33. Nale¿y jednak w tym miejscu przypomnieæ prawdê o sile pamiêci i obyczaju, która wykazuje siê niezwyk³¹ trwa³oci¹ i z trudem podlega przemianom. Koció³ rugowa³ te zwyczaje, których
nie mo¿na by³o nasyciæ nowymi treciami34.
Przyjmuje siê, i¿ dziêki kolonizacji z XV i XVI stulecia wytworzy³a siê na
interesuj¹cym nas terytorium polska formacja etniczna35. Ta grupa ludzka
zas³uguje na nazwanie jej etniczn¹, gdy¿ spe³nia ona wszystkie elementy
p³yn¹ce z definicji: w sensie historycznym by³a trwa³¹ postaci¹ integracji
spo³ecznej, powsta³a w wyniku obiektywnego procesu dziejowego na gruncie
jêzyka, pochodzenia, religii i innych czynników, które wytworzy³y w opisywanej grupie etnicznej poczucie odrêbnoci w stosunku do innych zbiorowoci36.
Dotychczasowa ludnoæ zamieszkuj¹ca Warmiê po³udniow¹ zgodnie z prawem asymilacji od I po³owy XVI stulecia zaczyna polszczyæ siê, zmuszaj¹c
m.in. zarz¹dców Kocio³a warmiñskiego do wprowadzenia do liturgii dodatkowo jêzyka polskiego. Dawni mieszkañcy tych ziem ulegli ca³kowitemu wynarodowieniu. Jako nacja Staroprusowie zniknêli ostatecznie w latach osiemdziesi¹tych XVII wieku37. Analiza nazwisk uczniów pochodzenia ch³opskiego
w braniewskim kolegium w XVIII stuleciu wiadczy o zdecydowanej przewadze nazwisk polskich38.
Jêzyk osadników z Mazowsza przejêli ch³opi mówi¹cy po prusku i niemiecku. Z XVI stulecia pochodz¹ polskojêzyczne nazwy wsi: Stanclewo, Marcinkowo, Przykop, Po³udnica, Miodówko, Si³a. Proces ten obejmuje tak¿e
polszczenie dotychczasowych nazw w³asnych39 . Podobnie musia³o przebiegaæ
zjawisko szersze  przejmowania przez dotychczasowych mieszkañców tych
33 Cenna wydaje siê w tym miejscu uwaga R. Tomickiego, Religijnoæ ludowa, [w:] Etnografia Polski. Problemy kultury ludowej, t. II, pod red. M. Biernackiej, M. Frankowskiej,
W. Paprockiej, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1981, s. 30, na temat zbytecznoci podzia³u na religiê i zabobon. O przejawach ba³wochwalstwa w Rzeczypospolitej w 1565 r.
informowano na bie¿¹co papie¿a  por.: Opis Polski przez Fulwiusza Ruggieri w roku 1565, [w:]
Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1690, t. I, wyd.
E. Rykaczewski, Berlin  Poznañ 1864, s. 160.
34 A. L. Szafrañski, Pokuta w polskiej religijnoci ludowej, [w:] Religijnoæ ludowa, ci¹g³oæ i zmiana, pod red. W. Piwowarskiego, Wroc³aw 1983, s. 82.
35 J. Gajek, Elementy kultury dawnych Prusów w kulturze ludowej Warmii i Mazur, Prace i Materia³y Etnograficzne, t. XIX, 1960, s. 1619; H. Wunder, Siedlung und Bevölkerung im
Ordenstaat, Herzogtum und Königreich Preussen (13.-18. Jahrhundert), [w:] Ostdeutsche Geschichts- und Kulturlandschaften, Tl. 2: Ost- und Westpreussen, hrsg. von H. Rothe, Köln 1987,
s. 88; J. Ma³³ek, Migracje ludnoci niemieckiej, polskiej i litewskiej na ziemie pruskie w XIIIXVIII
wieku, KM-W, 2003, nr 4, s. 438440.
36 Wed³ug: A. Sadowski, Pojêcie grupy etnicznej, Studia Socjologiczne, 1973, nr 3, s. 186.
37 M. Pollakówna, Zanik ludnoci pruskiej na Pomorzu, [w:] Szkice z dziejów Pomorza,
t. 1, Warszawa 1958, s. 205 n.; J. Ma³³ek, Migracje ludnoci niemieckiej..., s. 432.
38 80% uczniów pochodz¹cych z komornictwa olsztyñskiego i 60% z komornictwa barczewskiego  S. Achremczyk, Uczniowie kolegium jezuickiego w Braniewie w latach 16941776, KM-W,
1982, nr 4, s. 320.
39 Por. badania A. Pospiszylowej, Toponimia po³udniowej Warmii. Nazwy miejscowe, Olsztyn 1987, passim.
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ziem zwyczajów, obrzêdów i wierzeñ ludowych, co potwierdzaj¹ badania etnograficzne Anny Szyfer40.
W XVII wieku na skutek wojen szwedzkich, prowadz¹cych do wyludnienia siê wsi warmiñskich nast¹pi³a kolejna fala osadnictwa, w której polskojêzyczna ludnoæ nie stanowi³a ju¿ wiêkszoci i w pewnym stopniu ograniczy³a
zasiêg jêzyka polskiego na Warmii po³udniowej. Du¿e straty ludnociowe
przynios³a epidemia d¿umy z pocz¹tku XVIII wieku, która szczêliwie ominê³a Barczewo i Jeziorany.
Adwent
W liturgii chrzecijañskiej jest to osobliwy czas pocz¹tku, ale zarazem
i koñca. Mo¿na powiedzieæ, i¿ jest archetypem pierwszego przyjcia Zbawiciela i archetypem czasu ostatecznego (Paruzji). Adwent mia³ przypominaæ bowiem o koñcu wiata i zarazem o radosnych Narodzinach41. Te dwie funkcje
znane s¹ religijnoci ludowej, co wydaje siê stanowiæ przyk³ad na skutecznoæ nauczania Kocio³a oraz wiadectwo jego wp³ywu na kszta³towanie siê
codziennego ¿ycia ludu42.
Nazwa tego okresu wywodzi siê od s³owa ³aciñskiego adventus i okrela
chrzecijañsk¹ potrzebê przygotowania siê do wspomnienia Bo¿ego Narodzenia. W staropolskich nazwach, które d³ugo przetrwa³y w tradycji ludowej,
znajdujemy wa¿ne informacje m.in. o czasie tego okresu  Czterdziestnica,
gdy¿ na wzór Wielkiego Postu w niektórych regionach Europy okres ten
trwa³ 40 dni. Rozpoczyna³ siê wówczas adwent po 11 listopada. Wspomnienie
w. Marcina jest bardzo symbolicznym dniem w kulturze tradycyjnej.
W redniowieczu na ziemiach polskich okres ten by³ krótszy  czterotygodniowy, o czym zawiadczaj¹ polskie ród³a pisane, m.in. Cyzjojan k³obucki.
St¹d wiele ludowych zwyczajów towarzysz¹cych dniu w. Marcina po skróceniu postu do czterech tygodni zosta³o przeniesionych na koniec listopada, na
wspomnienie w. Katarzyny i w. Andrzeja43. Inna ludowa nazwa zapowiada
fina³ tego dawniej pokutnego okresu w liturgii Kocio³a  Przedgodzie, czyli
czas przed Bo¿ym Narodzeniem.
Pora roku sprzyja³a podejmowaniu w adwencie jedynie zajêæ wewn¹trz
gospodarskich zabudowañ. Prawdopodobnie tak¿e na to mia³ wp³yw relikt
40 A. Szyfer, Zwyczaje, obrzêdy i wierzenia Mazurów i Warmiaków, Olsztyn 1968, s. 167.
Por. tak¿e: K. Zieliñska, Wiêzi spo³eczne na Mazowszu w po³owie XVII wieku w wietle testamentów konsystorza pu³tuskiego, RH, t. 77, 1986, z. 1.
41 S. Dworakowski, Kultura spo³eczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwi¹, Bia³ystok 1964, s. 29.
42 R. Niparko, Adwent III. W liturgii wspó³czesnej, [w:] Encyklopedia katolicka, pod red.
F. Gryglewicza, R. £ukaszyka, Z Su³owskiego, t. 1, Lublin 1974, s. 95 n.
43 J. Krzy¿anowski, Adwent, [w:] S³ownik folkloru polskiego, pod red. tego¿, Warszawa
1965, s. 12.
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ludowych zakazów pracy na polu podczas adwentu. Przekroczenie tego zakazu grozi³o niep³odnoci¹ ziemi44 .W przys³owiach ludowych z jednej strony
spotykamy charakterystykê tego okresu liturgicznego  W adwencie same
posty i wiêta oraz prognostyki pogody, urodzaju, pomylnoci i nieszczêæ
 Gdy w adwencie szad na drzewie siê pokazuje, to rok urodzajny nam
zwiastuje45. W tradycji ludowej czêsto stany pogody ka¿dego tygodnia adwentu mia³y stanowiæ zapowied pogody dla ka¿dego kwarta³u przysz³ego
roku46. Pszczelarze za twierdzili, ¿e du¿o sopli lodu w adwencie jest dobrym
prognostykiem dla obfitego miodobrania47.
Czas adwentu tradycyjnie nale¿a³ do okresu kocielnego postu, choæ
okres ten by³ bogaty w liczne uroczystoci o du¿ym spo³ecznym ³adunku.
Mniej upowszechni³y siê zwyczaje wró¿ebne w dniu wspomnienia w. Katarzyny. Wedle ludowego porzekad³a wiêta Katarzyna adwent zaczyna, wiêty Jêdrzej jeszcze mêdrzej. Prawdopodobnie maj¹ one proweniencjê póniejsz¹ od zwyczajów andrzejkowych i stanowi¹ pewne uzupe³nienie do wró¿b
dziewcz¹t. Zwyczaje te koncentrowa³y siê na szukaniu dobrych ¿on48. w.
Katarzyna mia³a bowiem pomóc stan¹æ na lubnym kobiercu z t¹, która jest
na sercu49. W okresie czterotygodniowego adwentu spotkania w wigiliê w.
Katarzyny mog³y mieæ charakter radosnych spotkañ m³odzie¿y mêskiej.
W staropolskim przys³owiu znajdujemy potwierdzenie tego charakteru: w.
Katarzyna klucz zgubi³a, w. Jêdrzej znalaz³, zamkn¹³ skrzypki zaraz50.
Andrzejki w czterotygodniowym adwencie nie zawsze przypada³y
w okresie dawniej zalecanego postu. Geneza tej obrzêdowoci jest trudna do
sprecyzowania. Wed³ug S. Poniatowskiego wywodzi siê ona z dawnych przedchrzecijañskich zwyczajów zaduszkowych51. Prawdopodobnie zwi¹zane s¹
one z wierzeniami w obecnoæ duchów zmar³ych wród istot ¿ywych. Te
44 J. Klimaszewska, Doroczne obrzêdy ludowe, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury
ludowej, t. II, pod red. M. Biernackiej, M. Frankowskiej, W. Paprockiej, Wroc³aw  Warszawa
 Kraków  Gdañsk  £ód 1981, s. 130; A. Dudek, Zwyczaje i obrzêdy adwentowe na ziemi
pszczyñskiej, [w:] Z badañ nad religi¹ i religijnoci¹ ludow¹, pod red. H. Zimonia, Warszawa
1988, s. 106.
45 Powtarzam za: Nowa ksiêga przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich w opracowaniu Samuela Adalberga, oprac. zespó³ redakcyjny pod kier. J. Krzy¿anowskiego, Warszawa
1969, passim.
46 Por. m.in. W. I. Thomas, F. Znaniecki, Ch³op polski w Europie i Ameryce, t. 1, Warszawa 1976, s. 180; J. Ligêza, M. ¯ywirska, Zarys kultury górniczej, Katowice 1964, s. 163;
A. Dudek, op. cit., s. 106.
47 A. Dudek, op. cit., s. 106.
48 K. Zawistowicz-Adamska, Wró¿by w wigiliê w. Andrzeja i w. Katarzyny, Wiedza
i ¯ycie, 1933, nr 11, passim.
49 Przys³owie to powtarzam za: B. Kochañski, Dydaktyka edukacji rodowiskowej, Jaros³aw 1997, s. 307362.
50 J. Krzy¿anowski, M¹drej g³owie doæ dwie s³owie, t. 1, Warszawa 1958, s. 295298.
51 S. Poniatowski, Etnografia Polski, [w:] Wiedza o Polsce, t. 3, Warszawa 1932, s. 304.
Podobne spostrze¿enia wczeniej uczyni³ W. Klinger, Doroczne wiêta ludowe a tradycje grecko-rzymskie, Kraków 1931.
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b³¹kaj¹ce siê po ziemi duchy mog³y u¿yczaæ czêci swoich nadprzyrodzonych
mocy dla poznania przysz³oci. Witold Klinger uwa¿a³, ¿e wró¿by zwi¹zane
z dniem w. Andrzeja musia³y powstaæ w rodowisku greckim52. Wró¿by te
 tak charakterystyczne dla zimowego okresu przejcia  by³y odprawiane
w ca³ej Europie rodkowej i Zachodniej, a tak¿e w krajach ródziemnomorskich oraz na ziemiach pruskich53. Czas ich nasilenia rozpoczyna³ siê
z dniem w. Katarzyny, a koñczy³ w wiêto Trzech Króli54. Oprócz nazwy
tych ludowych obrzêdów z osob¹ wiêtego mêczennika  który obok w. Wojciecha by³ patronem diecezji warmiñskiej  nic ich nie ³¹czy³o. Na Warmii
zreszt¹ za najlepszego porednika w znalezieniu mê¿a uwa¿ano w. Jakuba55. Wró¿by panieñskie przypadaj¹ce w tym dniu musia³y byæ szeroko rozpowszechnione w polskim redniowieczu, skoro sta³y siê tematem potêpiaj¹cych kazañ w XIV i XV stuleciu56, spostrze¿eñ wizytatorów57 oraz stanowi³y
kanwê utworów literackich w XVI stuleciu58. Przypuszcza siê, ¿e zwyczaj
wró¿enia w tym dniu wi¹¿e siê ze s³owem greckim aner, andros, co oznacza
mê¿a lub mê¿czyznê59.
W spo³ecznociach tradycyjnych funkcje zabawy s¹ liczne, oprócz integruj¹cych w³aciwoci, by³y momentem relaksu, uczestniczenia w niecodziennej rzeczywistoci. Zabawa zawsze wymaga³a okrelonego terytorium i czasowych granic. Zwyczaje zwi¹zane ze spotkaniami w wigiliê w. Katarzyny
i w. Andrzeja tê granicê regulowa³y precyzyjnie, zw³aszcza poprzez akcent
zachowania kocielnego postu, rozpoczynaj¹cego siê dawniej od pierwszego
dnia adwentu. Ponadto zabawa ludowa zawiera w sobie element powtarzalnoci, co odró¿nia j¹ od codziennoci. Atrakcyjnoæ jej tkwi³a równie¿ w emocji
i urzeczeniu, a tak¿e oczarowaniu i napiêciu, które towarzyszy³y uczestnikom60. Wród wró¿b przypadaj¹cych w wigiliê w. Katarzyny i w. Andrzeja
mo¿na wyró¿niæ dwie grupy: pierwsza zwi¹zana by³a ze znakami przyrody.
Nas³uchiwano ptaków, wycia psa czy piania koguta. Na tej podstawie interpretowano je jako zwiastuny szczêcia, zapowied mierci itd. Drugi sposób
wró¿enia polega³ na laniu roztopionego wosku na wodê. Praktyki te mia³y
52

W. Klinger, Doroczne wiêta..., s. 8492.
O wró¿bach pruskich szerzej: £. Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów..., s. 331332,
474475.
54 R. Godula, Dramatyzacja czasu przejcia w obrzêdzie kolêdowania, [w:] Z kolêd¹ przez
wieki. Kolêdy w Polsce i w krajach s³owiañskich, pod red. T. Budrewicza, S. Koziary, J. Okonia,
Tarnów 1996, s. 343.
55 J. Ch³osta, S³ownik Warmii (historyczno-geograficzny), Olsztyn 2002, s. 162.
56 Por. Stanis³aw ze Skarbimierza, Sermones sapientiales, cz. 2, wyd. B. Chmielowska,
Warszawa 1979, s. 91.
57 S. Librowski, Wizytacje diecezji w³oc³awskiej, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne,
t. 7, 1964, s. 170.
58 Por. utwór Marcina Bielskiego Komedja Justyna i Konstancji z roku 1557.
59 Por.: A. Bazielich, Pocz¹tki kultu w. Andrzeja Aposto³a w Polsce, Nasza Przesz³oæ,
t. 7, 1958.
60 J. Huizinga, Homo ludens, Warszawa 1967, s. 2324.
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wywietliæ perspektywê zam¹¿pójcia panny 61. Wa¿n¹ rolê spe³nia³y
w trakcie tych zwyczajów starsze osoby, niejako odpowiedzialne za przestrzeganie dawnej tradycji.
Na Warmii, podobnie jak na innych terenach bezporedniego oddzia³ywania zakonu krzy¿ackiego, silny by³ kult w. Barbary. Przede wszystkim by³a
ona czczona jako patronka konaj¹cych. Na Warmii do niej uciekano siê
w trakcie bólu zêbów62. Z tym dniem zwi¹zane s¹ g³ówne prognostyki pogody, przepowiadaj¹ce aurê na wigiliê i wiêta Bo¿ego Narodzenia63.
Na pocz¹tku grudnia przypada³o wiêto pasterskie w. Miko³aja (6 XII),
kiedy równie¿ modlono siê o obronê przed dzikimi zwierzêtami, zw³aszcza
wilkami64. Wierzenia te upowszechni³y siê w Europie w du¿ym stopniu za
przyczyn¹ Z³otej legendy Jakuba de Voragine65. Podobne zwyczaje by³y znane ludnoci ba³tyjskiej. Na Litwie i £otwie ofiarowywano bóstwu Medinis
kozê, któr¹ po¿era³y wilki. Mia³o to powodowaæ omijanie trzód hodowlanych
przez te zwierzêta w najbli¿szym roku66. Na Mazowszu pocili w tym dniu
pasterze w intencji, aby wilki nie zrobi³y im szkody67. Wierzono, i¿ w tym
dniu wszystkie wilki gromadz¹ siê w jednym miejscu i dziel¹ miêdzy sob¹
przysz³¹ zdobycz. Przys³owiowy patronat w. Miko³aja ujmowano krótko:
wiêty Miko³aj umierzy ka¿dego wilka68. Na Warmii w XVIII wieku do
wiêtego Miko³aja by³y piewane dwie pieni: B¹d pozdrowiony wiêty Miko³aju i Niech bêdzie Bóg nasz pochwalony w wiêtym Miko³aju69. W ludowej ikonografii Warmii spotykamy m.in. w. Miko³aja z trojgiem dzieci
w cebrzyku70.
61 A. Rojewski, S. Dziekan, Zwyczaje i obrzêdy adwentu i Bo¿ego Narodzenia w parafii
Drobin, Studia P³ockie, t. XII, 1984, s. 168.
62 J. Ch³osta, S³ownik..., s. 162.
63 Z. Kossak, Rok polski. Obyczaj i wiara, Warszawa 1958, s. 167.
64 W. Klinger, Doroczne wiêta ludowe..., s. 7680; J. Hochleitner, Doroczny rytm pracy
ch³opów warmiñskich w epoce nowo¿ytnej (zarys problematyki w ujêciu etnograficzno-historycznym), Teki Gdañskie, t. V, 2003, s. 9394.
65 Por. J. de Voragine, Z³ota legenda. Wybór, wyda³ M. Plezia, Warszawa 2000, s. 6166.
66 G. Bia³uñski, Rola lasu w wierzeniach Prusów, [w:] Las w kulturze polskiej, II ogólnopolska konferencja pt. Las w kulturze polskiej. Materia³y z konferencji. Go³uchów 1416 wrzenia 2001, Poznañ 2002, s. 583.
67 O. Kolberg, Dzie³a wszystkie, t. 24: Mazowsze, cz. 1, Wroc³aw  Warszawa 1961, s. 198;
Podobne zwyczaje kultywowano w diecezji p³ockiej w II po³owie XX wieku  A. Rojewski, S.
Dziekan, op. cit., s. 171. Ponadto w kulturze ludowej znano drugie wiêto pasterskie, przypadaj¹ce w okresie przesilenia wiosenno-letniego. Pewne pozosta³oci po tej tradycji rejestrujemy
przy opisie ludowych zwyczajów Bo¿ego Cia³a.
68 Nowa ksiêga przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich, t. 2, s. 471.
69 Z. Rondomañska, Polska pieñ religijna na Warmii w latach 17951939, Olsztyn 2002,
s. 248.
70 D. Góralowa, Warmiñska rzeba ludowa, Olsztyn 1979, s. 8. Kult w. Miko³aja zosta³
stosunkowo szeroko omówiony. Bibliografiê najstarszych polskich opracowañ zestawi³ J. S.
Bystroñ, Bibliografja etnografji polskiej, Kraków 1929, s. 129. Interesuj¹ce przypuszczenie
zg³osi³ na temat du¿ej popularnoci wiêtego A. Gieysztor. w. Miko³aj móg³ bowiem zast¹piæ
jakie pogañskie bóstwo rolnicze (Mitologia s³owiañska, Warszawa 1982, s. 109).
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W XIII wieku pojawi³ siê zwyczaj rozdawania pod jego patronatem zapomóg i stypendiów w szko³ach. Ze szkó³ zwyczaj ten przeszed³ do rodzin, gdzie
obdarzaæ zaczêto w tym dniu dzieci prezentami71. Na ziemiach polskich pod
koniec redniowiecza zalecano sk³adaæ 6 grudnia ofiary kocielne w postaci
¿ywego inwentarza w celu ochrony przed wilkami. Zwyczaj ten spotka³ siê
z ¿yw¹ krytyk¹ w poezji staropolskiej (M. Rej i W. Potocki72).
W tradycyjnej kulturze ludowej z wigili¹ dnia w. Miko³aja rozpoczyna
siê zimowy cykl obrzêdowy, który koñczy siê w wiêto Trzech Króli. Ludowa
astronomia na okres od w. Miko³aja do wi¹t Bo¿ego Narodzenia wyznaczy³a najkrótsze dni w roku, za od wi¹t Bo¿ego Narodzenia do Trzech Króli
powszechnie uwa¿ano, ¿e zaczyna przybywaæ dnia73.
wiêto Niepokalanego Poczêcia NMP 8 grudnia by³o wolne od zwyczajów
ludowych, mia³o g³ównie charakter wiêta kocielnego. Obchody tego dnia
koncentrowa³y siê w kociele.
Na 12 dni przed Bo¿ym Narodzeniem kalendarz liturgiczny wspomina
w. £ucjê (Lucy). W tradycji ludowej w tym dniu  13 grudnia  zosta³y
umiejscowione liczne praktyki wró¿ebne i apotropeiczne. Zwyczaje i obrzêdy
kultywowane w tym dniu by³y zwi¹zane pierwotnie z okresem zimowego przesilenia. Rzeczywicie w kalendarzu juliañskim do reformy papie¿a Grzegorza
XIII w 1582 roku wspomnienie to przypada³o astronomicznie kilkanacie dni
póniej. W redniowieczu w tym dniu obchodzono powitanie s³oñca. Organizowano wówczas pochody dziewcz¹t nios¹cych wieczki na g³owach. Na Warmii wierzono, i¿ najodpowiedniejsz¹ por¹ do czarów by³a noc, szczególnie
pó³noc, ponadto okres wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz dzieñ w. Jana Chrzciciela74.
W kulturach tradycyjnych ka¿dy pocz¹tek, jak i koniec, równoznaczny
by³ z wkroczeniem niezwyk³ego czasu. Z racji przecinania siê czasu codziennego ze spiral¹ czasu niepowszechnego musia³ równie¿ byæ znaczony rytua³ami75. Poprzez obserwacjê pogody wró¿ono w tym dniu o przysz³orocznej aurze. Zabiegi apotropeiczne podejmowane w tym dniu mia³y na celu odstraszenie czarownic, które mog³y wyrz¹dziæ wiele szkód w gospodarstwie76. W magii
71 M. Korolko, Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca  obrzêdy  wspólnoty
(z przydatkiem literackich wypisów), Warszawa 1999, s. 342.
72 Patrz: J. S. Bystroñ, Dzieje obyczajów..., t. 2, s. 70. Miko³aj Rej pisa³: Tak kaza³ wiêty
Miko³aj,/ Bo jeli mu barana dasz,/ Pewny pokój od wilka masz  M. Rej, Krótka rozprawa
miêdzy trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem. Którzy i swe, i inszych przygody wyczytaj¹,
a tak¿e i zbytki, i po¿ytki dzisiejszego wiata, [w:] tego¿, Pisma wybrane, Kraków 2003, s. 2526.
73 K. Moszyñski, Kultura ludowa..., cz. 1, s. 166167; M. G³adysz, Ch³opski kalendarz
ideograficzny, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Etnograficzne, z. 5, 1971, s. 5565. Por. tak¿e
monografiê L. Stommy, S³oñce rodzi siê 13 grudnia, Warszawa 1981, passim.
74 R. Kaczorowski, Przes¹dy i wierzenia w ludowej kulturze polskich mieszkañców Warmii
na prze³omie XIX i XX wieku, Studia Elbl¹skie, t. V, 2003, s. 100.
75 A. Zadro¿yñska, Homo faber i homo ludens. Etnologiczny szkic o pracy w kulturach
tradycyjnej i wspó³czesnej, Warszawa 1983, s. 206.
76 K. Mátyás, Adwent. Studium etnograficzne, Przewodnik Naukowy i Literacki, t. 35,
1907, passim.
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ludowej powszechnie starano siê w tym dniu unikaæ zdarzeñ niepomylnych.
Prewencyjnie ograniczano do minimum wyjcia z domu, zw³aszcza po zapadniêciu zmroku77. Nale¿a³o szczególnie tak¿e zadbaæ o ma³e dzieci, aby nie
zosta³y odmienione przez czarownice. W tym celu wyk³adano tak¿e powiêcone zio³a w stajniach i oborach.
Wspomnienie aposto³a w. Tomasza (21 grudnia) przede wszystkim wi¹za³o siê z pracami gospodarskimi i domowymi przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia. Na Warmii w tym dniu by³y zbierane czynsze dla kapitu³y fromborskiej78. Tak¿e co zamo¿niejsi mogli dokonaæ uboju trzody chlewnej. Jedno
z przys³ów g³osi³o: Na gody Tomasza t³uste kwiczo³y kluje79. Tradycja ta,
jak przekonuje nas ikonografia, musia³a byæ ju¿ kultywowana w pónym
redniowieczu80. Typowe gospodarstwa ch³opskie w Polsce nowo¿ytnej mog³y
sobie pozwoliæ tylko dwa razy do roku na zabicie wini, przed Bo¿ym Narodzeniem czy  czêciej  tu¿ przed Wielkanoc¹. S³onina wówczas pozyskana
musia³a wystarczyæ na ca³y rok. Du¿¹ rolê przyk³adano wtedy do w³aciwych
sposobów konserwowania miêsa81.
W redniowieczu upowszechni³y siê poranne msze w. zwane roratnimi82. wiadectwem ich popularnoci na Warmii s¹ przede wszystkim bractwa
roratnie, o których wspominaj¹ wizytatorzy biskupa S. Hozjusza i M. Kromera
w II po³owie XVI wieku. Z relacji tych wynika, ¿e msze roratnie by³y sprawowane od dawna przynajmniej we wszystkich miastach warmiñskich83.
W jednej z wizytacji na pocz¹tku XVII wieku zarejestrowano nawet Liber
scriptuo pro Roratistis84. Warmiñskie bractwa roratnie krzewi³y piew kocielny85. Znamy 7 adwentowych pieni z koñca XVIII wieku piewanych na
77

W Cizjojanie p³ockim znajdujemy przestrogê: £ucyja sied doma.
A. Szorc, op. cit., s. 57.
79 Czynnociom tym tak¿e towarzyszy³y pewne przes¹dy. W ksi¹¿ce M. Grossera Krótkie
i bardzo proste wprowadzenie do gospodarstwa wiejskiego, wydanej na l¹sku w II po³owie XVI w.
spotykamy informacjê, ¿e najlepiej te czynnoci jest dokonywaæ w odpowiedniej konstelacji
ksiê¿yca, aby uzyskaæ lepsze miêso  S. Inglot, Produkcja rolinna i zwierzêca na Dolnym
l¹sku w drugiej po³owie XVI w., [w:] tego¿, Z dziejów wsi polskiej i rolnictwa, Warszawa 1986,
s. 155.
80 Por. ilustracjê przedstawiaj¹c¹ winiobicie na Bo¿e Narodzenie z flamandzkiego kalendarza z pocz¹tku XVI w.  A. Guriewicz, Kultura i spo³eczeñstwo redniowiecznej Europy.
Exempla XIII wieku, przek³. Z. Dobrzyniecki, Warszawa 1997, il. 52 oraz z kalendarzy znanych
na ziemiach polskich: E. Chojecka, op. cit., s. 324, 330, 331, 336.
81 B. Baranowski, ¯ycie codzienne wsi miêdzy Wart¹ a Pilic¹ w XIX wieku, Warszawa
1969, s. 49.
82 E. Zdeb, Dzieje rorat w Polsce. Studium historyczno-liturgiczne, Roczniki Teologiczne
l¹ska Opolskiego, t. 1, 1968, s. 315355.
83 Por. m.in.: AAWO, AB, B2, fol. 120121 (Pieniê¿no), fol. 510 (Reszel).
84 AAWO, AB, B35a, fol. 23.
85 G. Matern, Die kirchlichen Bruderschaften in der Diözese Ermland, Braunsberg 1920,
passim; A. Kopiczko, op. cit., s. 225239; ten¿e, Bractwa pielêgnuj¹ce piew liturgiczny
w diecezji warmiñskiej do 1939 roku, KM-W, 2002, nr 2, s. 241249; J. Hochleitner, Religijnoæ
potrydencka na Warmii (15511655), Olsztyn 2000, s. 214224.
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interesuj¹cym nas terytorium86. W centrum pobo¿noci konfratrów znajdowa³ siê udzia³ wiernych we mszy w. Rorate caeli, sprawowanej nie tylko
w okresie adwentu. W okresie adwentu msza w. roratnia w kociele kolegiackim w Dobrym Miecie by³a odprawiana codziennie, za w niedziele
dodatkowo o godzinie 13 zwo³ywano wiernych na katechezê87. W protokole
powizytacyjnym z roku 1622 w kociele parafialnym w Jezioranach zarejestrowano uwagê, ¿eby konfratrzy unikali przed³u¿ania mszy w. przez piewanie przestarza³ych i niestosownych pieni. Chodzi³o o teksty apokryficzne, odnosz¹ce siê do Matki Bo¿ej88. Na Warmii powszechnie znane by³y
nastêpuj¹ce pieni adwentowe: szesnastowieczne O Gospodzie uwielbiona,
Zdrowa Gwiazdo morska, Po upadku cz³owieka grzesznego i Zdrowa b¹d
Maryja, Niebieska lilija oraz siedemnastowieczne Archanio³ Bo¿y, Gabryjel,
Gwiazdo morza g³êbokiego, Urz¹d zbawienia ludzkiego i Zawitaj ranna Jutrzenko89.
Badanie etnograficzne z II po³owy XX wieku nie zarejestrowa³y szczególnych obrzêdów adwentowych poza pleceniem wieñca adwentowego oraz
szcz¹tkowych zwyczajach chodzenia przebierañców z gwiazd¹90. Wieniec adwentowy na Warmii pojawi³ siê za porednictwem niemieckich organizacji
kobiecych dopiero na pocz¹tku XX stulecia91.
W okolicach Sztumu  analogicznie jak na Warmii  przebierano siê
w korowodach adwentowych za kozê, niedwiedzia, bociana, konia, babê
i dziada92, za na ziemi che³miñskiej w korowodach pojawiali siê tak¿e anio³owie i diab³y. W okolicach Lubawy obchodz¹ce wie maszkary dzwoni³y pod
drzewami i oknami odwiedzanych domów wzywaj¹c do odmawiania pacierza93. Zwyczaj przebierania siê ma zdecydowanie tradycjê przedchrzecijañsk¹. Synod w Uniejowie z roku 1326 potêpia³ zabobonne zabawy w ostatnich
dniach adwentu94. W penitencjarnej literaturze redniowiecznej wielokrotnie
kaznodzieje wypowiadali siê negatywnie o tych pogañskich tradycjach, wy86 Pieni nabo¿ne wed³ug obrz¹dków Kocio³a S. Katolickiego [...], Królewiec 1796;
Z. Rondomañska, Dwa osiemnastowieczne piewniki kocielne z drukarni Kantera w Kwidzynie,
Studia Warmiñskie, 1998, cz. I, s. 180. W zbiorach archiwalnych w Olsztynie znajduje siê
rêkopimienna ksi¹¿ka bracka z Barczewa, pochodz¹ca z koñca XVIII stulecia, w której znajduj¹ siê liczne pieni spisanye w trzech jêzykach: ³aciñskim, niemieckim oraz polskim  AAWO,
AB, H 258.
87 A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 15251821, cz. 1,
Olsztyn 2000, s. 93.
88 AAWO, AB, B 8, fol. 320.
89 Z. Rondomañska, Pieni polskie..., s. 210.
90 A. Szyfer, Zwyczaje, obrzêdy..., s. 1819.
91 J. Ch³osta, S³ownik..., s. 288289.
92 W. £êga, Ziemia Malborska. Kultura ludowa, Toruñ 1933, s. 111; M. Prüfferowa, Kultura ludowa, [w:] Warmia i Mazury, cz. I, pod red. S. Zajchowskiej, M. Kie³czewskiej-Zaleskiej,
Poznañ 1953, s. 377.
93 B. Stelmachowska, Rok obrzêdowy na Pomorzu, Toruñ 1933, s. 5657.
94 Powtarzam za: J. Fija³ek, ¯ycie i obyczaje kleru w Polsce redniowiecznej na tle ustawodawstwa synodalnego, Kraków 2002, s. 63, p. 108.
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mieniaj¹c czêsto przebrania w cielêce lub jelenie skóry oraz wykorzystywanie
przez m³odzieñców masek i drewnianych koni95.
Z grona tych przebierañców najwa¿niejszy na Warmii by³ bia³y lub siwy
koñ  szemel. G³owa by³a wystrugana z drewna i osadzona na d³ugim kiju,
do którego przymocowywano dwa przetaki. Miedzy przetaki wchodzi³ ch³opiec, ujmowa³ kij z g³ow¹ szemla i nakrywa³ siê bia³¹ p³acht¹. Do tej p³achty
by³ przymocowany d³ugi ogon96. Pochody adwentowe przede wszystkim mia³y na celu zaklinanie przysz³orocznego urodzaju i najprawdopodobniej stanowi¹ relikt dawnych przedchrzecijañskich obrzêdów, maj¹cych zapewniæ dobre plony. wiadcz¹ o tym chocia¿by wykopaliska dwóch drewnianych masek
z Opola z XIXII wieku, któr¹ stanowi¹ ilustracjê do wspomnianych wy¿ej
obchodów adwentowych oraz bo¿onarodzeniowych. Charakterystycznymi postaciami tych obrzêdów by³y ponadto na Warmii baby zbieraj¹ce datki do
koszyka, grajek i kominiarz97, co wskazuje na póniejsz¹ proweniencjê przynajmniej tego ostatniego, znanego na Warmii powszechniej dopiero od po³owy XVIII wieku. Chodzenie s³ug z szemlem przede wszystkim jednak odbywa³o siê w okresie Bo¿ego Narodzenia98.
Wieczory adwentowe sprzyja³y o¿ywionym kontaktom s¹siedzkim, g³ównie spo¿ytkowane wspólnym pracom domowym, jak darcie pierza, przêdzenie
lnu oraz we³ny. Zachowa³y siê liczne pieni warmiñskie piewane podczas
darcia pierza. Wówczas tak¿e opowiadano ciekawe historie, legendy i plotkowano. Spotkania te stanowi³y wa¿ny element przekazywania tradycji lokalnej; by³y swego rodzaju lekcjami z przesz³oci i to¿samoci regionalnej udzielanymi m³odzie¿y przez starsze osoby.
Mo¿na jednak zauwa¿yæ charakterystyczne przywi¹zanie miejscowej ludnoci do piewania w tym czasie pieni religijnych, najczêciej o tematyce
maryjnej99. Warto zaznaczyæ, i¿ w religijnoci pruskich ewangelików adwent
zajmowa³ wa¿ne miejsce w liturgii domowej100. Zwieñczeniem za tego okresu dla pruskich luteran przez stulecia by³a tzw. jutrznia mazurska, stanowi¹ca przejaw du¿ego przywi¹zania do dawnej religijnej tradycji przedreformacyjnej miejscowej ludnoci101.
95 A. Guriewicz, Problemy redniowiecznej kultury ludowej, prze³. Z. Dobrzyniecki, Warszawa 1987, s. 158; ten¿e, Kultura i spo³eczeñstwo..., s. 4446.
96 B. Krzy¿aniak, Obrzêdy i zwyczaje Warmii i Mazur, [w:] M. Drabecka, B. Krzy¿aniak,
J. Lisakowski, Folklor Warmii i Mazur, Warszawa 1978, s. 272273; A. Szyfer, Jest taka..., s. 62.
97 A. Szyfer, Ludowe zwyczaje..., s. 413.
98 A. Szyfer, Zwyczaje..., s. 2123.
99 Katolickie pieni bo¿onarodzeniowe w redniowieczu, jak i w XVI stuleciu, mo¿na
okreliæ mianem maryjnych  S. Nieznanowski, redniowieczna liryka religijna. Rekonesans
badawczy, [w:] Polska liryka religijna, pod red. S. Sawickiego, P. Nowaczyñskiego, Lublin 1983,
s. 2528.
100 W. Nowak, Matka Pana w religijnoci ewangelików Prus Wschodnich (15251945),
Olsztyn 1966, s. 5255.
101 K. Ma³³ek, Jutrznia Mazurska na Gody dla domów, szkó³ i zborów ewangelickich,
zebra³ i opracowa³ K. Ma³³ek, Olsztyn 1931; ten¿e, Jutrznia Mazurska na gody, wyd. A. Wakar,
Olsztyn 1980.
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SUMMARY
The article discusses the every-day life of the people in Warmia. The period of
church celebrations must have had a strong impact on everyday activities of the
people in southern Warmia. It appears that local ordinaries recommended, and
synods instructed, parish priests to adopt adequate forms of behaviour and to ensure
that their sermons had proper content. Certain old Polish names for Advent carry
information of its length  such as Czterdziestnica, as Advent was supposed to last
40 days.
The season of the year encouraged indoor activities. Such activities were probably reinforced further by the informal folk prohibition on working in the fields
throughout the Advent. Any disobedience was believed to result in poor crops. Advent
evenings were a good time for contacts between neighbours. Numerous songs have
survived that were sung while poultry was being feathered. Such gatherings were
a significant factor in the process of passing local traditions down to younger generations.
The author of the article argues that the people who migrated to Warmia
predominantly from Mazovia brought a number of customs and folk rituals. In
southern Warmia, the beliefs of the new settlers were gradually mixed with those of
the natives and thus, thanks to colonisation in the 15th and 16th centuries, a new
formation was created which the article calls an ethnic group.
In traditional folk culture, the Eve of St. Nicolas Day begins the winter cycle of
rituals that ends on the Day of The Three Kings. Folk astronomy determined that
the period between St. Nicolas Day and Christmas happens to include the shortest
days in the year. In the folk tradition, on the day of remembrance of St Lucia (Dec
13), numerous fortune-telling and apothropoeic practices were performed.
In the Middle Ages, early morning mass services called Roraty became common.
What were also popular were the so-called Fellowships of Roraty, a reference to
which can be found in late 14th century general inspections. We are familiar with
a number of late 18th Advent hymns, sung in the area in question.
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Gdy król Zygmunt III Waza dekretem z 12 marca 1600 r. inkorporowa³
wreszcie Estoniê do Rzeczypospolitej, nie zdawa³ sobie zapewne sprawy, ¿e
akt ten bêdzie pocz¹tkiem trwaj¹cego (z ma³ymi przerwami) równo szeædziesi¹t lat konfliktu miêdzy Rzeczypospolit¹ a Szwecj¹1.
Przez pierwsze lata konflikt mia³ charakter wojny peryferyjnej. Obie
strony, w zale¿noci od tego, która uzyskiwa³a w³anie przewagê militarn¹,
d¹¿y³y do wydarcia przeciwnikowi granicznej prowincji. Inflanty by³y celem
ataków szwedzkich, a polsko-litewskiej obrony, za Estonia na odwrót. Sytuacja ta zmieni³a siê wraz z wst¹pieniem na tron szwedzki w 1611 r. syna
Karola Sudermañskiego  Gustawa II Adolfa. Nowy król, genialny wódz i zdolny polityk, szybko wypracowa³ now¹ koncepcjê szwedzkiej polityki, któr¹
Szwecja bêdzie konsekwentnie realizowa³a przez najbli¿sze kilkadziesi¹t lat.
Koncepcja ta by³a zreszt¹ bardzo czytelna, ale jednoczenie genialna w swej
1

Zygmunt dekretem tym dope³ni³ zreszt¹ swoich zobowi¹zañ wynikaj¹cych z pactów conventów, które jako król polski musia³ zaprzysi¹c, a nastêpnie wype³niaæ. Zygmunt z zaprzysiê¿eniem punktu o inkorporacji Estonii zwleka³ prawie trzynacie lat. Dopiero klêska w wojnie
domowej, któr¹ prowadzi³ ze swym stryjem Karolem Sudermañskim o tron w Sztokholmie,
zmusi³a go do tego kroku. Zygmunt zamierza³ de facto konflikt personalny ze stryjem przeobraziæ w konflikt Rzeczypospolitej ze Szwecj¹ i w ten sposób doprowadziæ do zwyciêstwa nad
Sudermañczykiem, a co za tym idzie odzyskaæ dla siebie tron szwedzki. Inna sprawa, i¿ jest
wielce prawdopodobne, ¿e Szwecja kierowana przez energicznego, a nawet mo¿na tak powiedzieæ agresywnego w swych dzia³aniach Karola Sudermañskiego (królem szwedzkim zosta³
dopiero w 1604 r.) i tak zaatakowa³aby w 1600 r. Inflanty; Sam akt inkorporacji patrz [w:]
Incorporatio Estonia Regno Polonia, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, nr. 98, k. 4957.
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prostocie. Otó¿ najwiêkszym bogactwem tego rejonu Europy by³ handel ba³tycki. Szwecja d¹¿y³a wiêc do zamiany Ba³tyku w swoje jezioro wewnêtrzne.
Gustaw II Adolf energicznie przyst¹pi³ do wcielania w ¿ycie swoich planów. Do g³ównych przeciwników w ich realizacji nale¿a³y trzy pañstwa
 Dania, Pañstwo Moskiewskie i Rzeczypospolita. Ju¿ w 1613 r. Gustaw II
Adolf zakoñczy³ kompromisem wojnê z Dani¹. Nastêpnie, korzystaj¹c z zaanga¿owania Pañstwa Moskiewskiego w wojnê z Rzeczypospolit¹, uderzy³ na
nie i zmusi³ do zawarcia korzystnego dla Szwecji traktatu w Sto³bowie.
Wreszcie w 1617 r., po wyganiêciu zawartego wczeniej rozejmu, zaatakowa³
Inflanty. Po zdobyciu portu w Parnawie Gustaw zgodzi³ siê na nowy trzyletni
rozejm2.
W³aciwa wojna z Rzeczypospolit¹ rozpoczê³a siê w 1621 r., w momencie
gdy wiêkszoæ si³ polskich by³a zaanga¿owana w konflikt z Turcj¹. Szwedzi
szybko opanowali Rygê i du¿¹ czêæ Inflant, a nawet sforsowali Dwinê i wtargnêli do Kurlandii, zajmuj¹c na pewien czas jej stolicê Mitawê. Wyczerpanej
Rzeczypospolitej nie staæ by³o na prowadzenie kolejnej wojny. W 1622 r.
zawarty zosta³ nowy rozejm, do koñca czerwca 1625 r., który przede wszystkim przyznawa³ Szwecji najwa¿niejszy port Inflant  Rygê3.
Po wyganiêciu rozejmu Gustaw II Adolf ponownie wyl¹dowa³ w Inflantach. Szwedzi, praktycznie nie napotykaj¹c oporu, opanowali wiêkszoæ z pozostaj¹cych jeszcze w rêkach litewskich punktów w Inflantach, wtargnêli do
Kurlandii, a nawet posunêli siê w g³¹b Litwy, gdzie zajêli Bir¿e4. Si³y litewskie tradycyjnie koncentrowa³y siê bardzo powoli i podjê³y kontrakcjê dopiero na prze³omie 1625 i 1626 r.5 Dzia³ania Litwinów by³y jednak ma³o skuteczne. W du¿ej mierze by³ to wynik osobistych animozji, panuj¹cych miêdzy
g³ównymi dowódcami: Lwem Sapieh¹  hetmanem wielkim litewskim i oficjalnie naczelnym wodzem si³ litewskich a Krzysztofem Radziwi³³em  hetmanem polnym litewskim. W praktyce dzia³a³y dwie oddzielne armie litewskie, dowodzone przez wymienionych dowódców, którzy tylko z rzadka decydowali siê na wspó³pracê6. Sytuacja sta³a siê krytyczna, gdy oddzia³y hetma2 Szerzej na temat stosunków politycznych polsko-szwedzkich w interesuj¹cych nas latach
zob.: H. Wisner, Dyplomacja polska w latach 15721648, w: Historia dyplomacji polskiej, t. 2,
Warszawa 1981, s. 4056; A. Czwo³ek, Konflikt Lwa Sapiehy, wojewody wileñskiego i Krzysztofa Radziwi³³a, hetmana polnego litewskiego na tle problemów militarnych i politycznych
Rzeczypospolitej w latach 16251633, Czasy Nowo¿ytne, t. 15, Toruñ 2003, s. 107175;
J. Dorobisz, Rokowania polsko-szwedzkie 16231624, Zeszyty Naukowe WSP im. Powstañców
l¹skich w Opolu, Historia XXX, 1994, s. 87103; A. Norberg, Polen i Swensk politik 16171626,
Stockholm 1974.
3 Na temat strat, które poniós³ handel litewski w zwi¹zku z utrat¹ Rygi, patrz:
A. Szel¹gowski, Z dziejów wspó³zawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosyi i Polski, Lwów 1910,
s. 217; ten¿e: Walka o Ba³tyk, Lwów 1904, s. 321322.
4 H. Wisner, Wojna inflancka 1625-1629, w: Studia i materia³y do historii wojskowoci,
t. 16, cz. 1, Warszawa 1970, s. 57; patrz te¿: A. Czwo³ek, op. cit., s. 122.
5 Patrz w: Miko³aj Korff do Krzysztofa II Radziwi³³a, Kompoll, 27 X 1625, Archiwum
G³ówne Akt Dawnych w Warszawie, tzw. Archiwum Radziwi³³owskie dzia³ nr. V, sygn. 7232,
k. 29 (dalej: AGAD AR).
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na wielkiego da³y siê zaskoczyæ Szwedom w obozie pod Walmojz¹ (samego
hetmana nie by³o wówczas przy oddzia³ach, zastêpowa³ go Jan Stanis³aw
Sapieha  marsza³ek wielki litewski). Starcie, które mia³o miejsce 17 stycznia 1626 r. zakoñczy³o siê wielk¹ pora¿k¹ Litwinów7.
Po tym zwyciêstwie Gustaw II Adolf nie zamierza³ jednak kontynuowaæ
ataku w g³¹b Litwy. Zupe³nie mu wystarczy³o, ¿e zabezpieczy³ swoje zdobycze
w Inflantach. Mia³ on zreszt¹ inny, gotowy ju¿ plan, który po udanym zrealizowaniu mia³ przynieæ prze³om w konflikcie z Rzeczypospolit¹ i staæ siê
kolejnym krokiem w dalekosiê¿nych planach króla szwedzkiego. Po opanowaniu ujcia Newy i Narwy, odciêciu Pañstwa Moskiewskiego od Ba³tyku, po
opanowaniu ujcia Dwiny i zyskaniu kontroli nad wiêksz¹ czêci¹ handlu
litewskiego przysz³a kolej na ujcie Wis³y i po³o¿enie rêki na handlu Korony.
Ju¿ 6 lipca 1626 r. Szwedzi wyl¹dowali pod Pi³aw¹ w Prusach Ksi¹¿êcych
i szybko ruszyli na zachód na podbój Warmii i Prus Królewskich. Rozpocz¹³
siê nowy etap w zmaganiach polsko-szwedzkich. Tak zwana wojna pruska
na kilka najbli¿szych lat przyci¹gnie uwagê i g³ówne si³y obu stron, i tu
przeciwnicy bêd¹ szukali decyduj¹cego rozstrzygniêcia. Dzia³ania militarne
w Inflantach i Kurlandii zesz³y na dalszy plan i przybra³y mocno ograniczony
charakter.
Wróæmy w tym miejscu do zasadniczego tematu niniejszego artyku³u.
Miasto-twierdza Bowsk w omawianym okresie by³o jednym ze znaczniejszych
w Kurlandii8. Twierdza mia³a du¿e znaczenie strategiczne. Le¿¹c u zbiegu
rzek Muszyny i Memla (mniej wiêcej w po³owie drogi z Mitawy do Bir¿), tu¿
przy granicy litewskiej, Bowsk, mo¿na tak powiedzieæ, by³ bram¹ wypadow¹
z Inflant i Kurlandii w kierunku Litwy i na odwrót9 .
6

A. Czwo³ek, op. cit., s. 123125.
T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowoci w Polsce, t. 2, Kraków 1912, s. 238239; patrz te¿:
H. Wisner, Wojna..., s. 6263; A. Czwo³ek, op. cit., s. 143.
8 Patrz w: S³ownik geograficzny królestwa polskiego, t. 1, Warszawa 1880, s. 343; Nale¿y
jednak dodaæ, ¿e nowoczesne fortyfikacje zosta³y wybudowane w Bowsku dopiero w II po³. XVII w.
W okresie omawianym w artykule umocnienia Bowska opiera³y siê o dawny zamek Bauskenberg.
Ponadto twierdzê wzmocni³y fortalicje zbudowane ju¿ przez samych Szwedów, patrz B. Dyba,
Fortece Rzeczypospolitej, Toruñ 1998, s. 84 i 99; Historia Bowska wi¹¿e siê nierozerwalnie
z dziejami Zakonu Kawalerów Mieczowych. Zakon w latach 14431456 wybudowa³ w miejscu
tym zamek  Bauskenberg, nieopodal miejscowoci Vairogmiests. W 1561 r. wraz z ca³ymi
Inflantami Bowsk zosta³ przy³¹czony jako ziemie lenne do Rzeczypospolitej. W 1584 r. dosz³o do
po³¹czenia Vairogmiests i osady zamkowej Bauska (Bowsk). Dziesiêæ lat póniej powsta³ pierwszy murowany koció³ p.w. Ducha wiêtego (1594 r.). W 1609 r. lennik Rzeczypospolitej, ksi¹¿ê
Fryderyk Kettler nada³ Bowskowi prawa miejskie i herb przedstawiaj¹cy lwa na czerwonym
polu. Kolejny przywilej  budowy ratusza  miasto otrzyma³o w 1615 r. Podczas wielkiej wojny
pó³nocnej (17001721) Bowsk zosta³ zdobyty przez Rosjan w 1705 r. Na rozkaz carskiego feldmarsza³ka Borysa Szeremietiewa zamek zburzono w 1706 r., cyt. za: http://rzecz-pospolita.com/
inflanty/bowsk.php3, 2005.07.15.
9 Szwedzi, ju¿ po opanowaniu twierdzy, bêd¹ korzystaæ z doskona³ego po³o¿enia Bowska 
na przyk³ad jako dogodnej bazy do wypadów dywersyjnych na ¯mud, patrz: Aleksander Korwin Gosiewski do Krzysztofa II Radziwi³³a, z obozu w K³awonach, 17 VI 1626, AGAD AR V,
sygn. 4560/III, k. 9091.
7
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Szwedzi opanowali Bowsk ju¿ we wrzeniu 1625 r10. Litwini doskonale
zdawali sobie sprawê z du¿ego znaczenia, jakie mia³o to miasto. Ju¿ w grudniu tego roku powsta³ projekt rekuperacji Bowska11. Niestety, wojska litewskie by³y praktycznie pozbawione artylerii i dobrej piechoty. Wspomnieæ równie¿ nale¿y o k³opotach z ¿ywnoci¹, trapi¹cych stale wojska litewskie  kraj
by³ bowiem wyniszczony wieloletnimi wojnami12. Równie¿ miejscowa ludnoæ
w wiêkszoci by³a nieprzychylnie nastawiona wobec Rzeczypospolitej. Ju¿
w 1599 r. na nieprzyjazn¹ postawê miejscowej ludnoci w Inflantach narzeka³ Lew Sapieha13. Za starosta uwiacki Jan Piotr Sapieha w 1601 r. donosi³ ju¿ o wrêcz wrogich wyst¹pieniach tutejszej ludnoci, skierowanych przeciw ¿o³nierzom litewskim14. Do tego jak zwykle w tamtych czasach ¿o³nierzom czêsto zalegano z ¿o³dem. To z kolei prowadzi³o do ³upiestw i gwa³tów
na ludnoci, co przy braku s³u¿b policyjnych rodzi³o bezkarnoæ oraz demoralizowa³o ¿o³nierzy15. W tej sytuacji dowódcy litewscy nie mogli wiêc myleæ
na serio o d³u¿szym oblê¿eniu twierdzy. Praktycznie przez wiêkszoæ 1626 r.
dzia³ania wojsk litewskich ogranicza³y siê jedynie do prób blokowania Bowska16. Blokada twierdzy, w zale¿noci od sytuacji panuj¹cej w armii litewskiej, by³a prowadzona zreszt¹ z ró¿nym natê¿eniem  zazwyczaj poprzez
wysy³anie z obozów g³ównych w okolice twierdzy tak zwanych czat (czyli
podjazdów prowadz¹cych de facto wojnê szarpan¹). Czasem udawa³o siê odci¹æ za³ogê zupe³nie od zaplecza twierdzy, najczêciej jednak blokada okazywa³a siê czysto iluzoryczna17. Tutaj te¿, pod Bowskiem, dosz³o do jedynego
wiêkszego starcia Litwinów ze Szwedami w pierwszej po³owie 1626 r., mianowicie 18 lutego, dziêki zorganizowanej wczeniej zasadzce, uda³o siê zadaæ
Szwedom pewne straty18. W nied³ugim czasie po tej utarczce obie strony
zawar³y pod Bowskiem lokalne zawieszenie broni, obowi¹zuj¹ce na froncie
10 H. Wisner, op. cit., s. 59; patrz te¿: Sprawy wojenne i polityczne ks. Krzysztofa Radziwi³³a, Pary¿ 1859, s. 531532 (dalej: Sprawy wojenne...).
11 Miko³aj Abramowicz do Krzysztofa II Radziwi³³a, z obozu, 20 XII 1625, AGAD AR V,
sygn. 23, k. 1213.
12 Dla przyk³adu patrz: Miko³aj Abramowicz do Krzysztofa II Radziwi³³a, Onikszty, 23 IV
1626, AGAD AR V, sygn. 23, k. 37v-39.
13 Lew Sapieha do Krzysztofa I Radziwi³³a, Kie, 18 III 1599, w: Scriptores Rerum Polonicarum, t. 8, Kraków 1855, s. 224225.
14 Starosta pisa³: [...] bo wiêcej ich [¿o³nierzy litewskich] tu poginê³o od tych zdrajców
ni¿eli od nieprzyjaciela, patrz: Jan Piotr Sapieha do Krzysztofa I Radziwi³³a, Zelmojza, [czerwiec] 1601, AGAD AR V, sygn. 13835, k. 2324; patrz te¿: Krzysztof II Radziwi³³ do Krzysztofa
Naruszewicza, Bir¿e, 6 V [1622], [w:] Sprawy wojenne..., s. 200.
15 Dla przyk³adu patrz: Stanis³aw Kosmowski do Krzysztofa II Radziwi³³a, Sielec, 15 IV
1621, AGAD AR V, sygn. 7451, k. 1.
16 Pierwsze takie próby podj¹³ ju¿ w styczniu 1626 r. hetman polny litewski Krzysztof
Radziwi³³, patrz: Krzysztof II Radziwi³³ do Miko³aja Korffa, spod Bowska, 2 I 1626, [w:] Sprawy
wojenne..., s. 563.
17 Dla przyk³adu patrz: Miko³aj Abramowicz do Krzysztofa II Radziwi³³a, Linkowo, 9 II
1626, AGAD AR V, sygn. 23, k. 19.
18 Miko³aj Abramowicz do Krzysztofa II Radziwi³³a, z stanowisk, 22 II 1626, AGAD AR V,
sygn. 23, k. 2327; patrz te¿: H. Wisner, Wojna..., s. 6970; A. Czwo³ek, op. cit., s. 154.
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kurlandzko-inflanckim do czerwca tego roku19. Si³¹ rzeczy dzia³ania wojenne
w tym okresie zamar³y.
Jednak w czerwcu tego roku obie strony konfliktu d¹¿y³y do konfrontacji
i quartyra [zawieszenia broni] poniechniono20. Tu¿ po up³yniêciu terminu
rozejmu Litwini znów pojawili siê pod Bowskiem. Jak donosi³ wojewoda
smoleñski Aleksander Korwin Gosiewski: [...] naszy Bowsk wko³o opêdzili,
jêzyki szweckie pobrali i tych czterdziestu co do nas dla jêzyka [wziêcia
jeñców] wyprawieni byli pogromili i ¿ywcem kilku wzieli21. Wojewoda smoleñski zosta³ zreszt¹ przewidziany przez króla Zygmunta III Wazê, wraz
z wyganiêciem w czerwcu zawieszenia broni, na g³ównodowodz¹cego (regimentarza) wojsk Rzeczypospolitej na tutejszym froncie22. Gosiewski energicznie zabra³ siê do swoich obowi¹zków. W pierwszej kolejnoci d¹¿y³ do
koncentracji ca³oci si³ litewskich. Nie by³o to zadaniem ³atwym. Du¿a czêæ
oddzia³ów litewskich by³a zaci¹gniêta z prywatnej szkatu³y przez hetmana
polnego litewskiego Krzysztofa Radziwi³³a sk³óconego  jak wiemy  z Lwem
Sapieh¹  mentorem wojewody smoleñskiego i teraz nie mia³a zbyt wielkiej
ochoty zmieniaæ komendê. W sk³ad tych wojsk wchodzi³ miêdzy innymi pu³k
wojewodzica smoleñskiego Miko³aja Abramowicza23, który stacjonowa³ w pobli¿u obozu wojewody. Gosiewski oczywicie w pierwszej kolejnoci, to grob¹, to prob¹, stara³ siê ci¹gn¹æ Abramowicza pod swoj¹ komendê24. Nalegania na wojewodzica, by spieszy³ do obozu Gosiewskiego, pocz¹tkowo nie dawa³y jednak rezultatów. Wojewoda nie mia³ mocnych argumentów wobec
braku ¿o³du i listów przypowiednich dla tych wojsk25. Sytuacjê komplikowa³
jeszcze fakt wydawania sprzecznych ze sob¹ zarz¹dzeñ przez Aleksandra
Korwina Gosiewskiego i Lwa Sapiehê, a podejmowanych wobec pu³ku Abra19

H. Wisner, Wojna..., s. 70; A. Czwo³ek, op. cit., s. 154155.
Miko³aj Abramowicz do Krzysztofa II Radziwi³³a, Worniany, 11 VI 1626, AGAD AR V,
sygn. 23, k. 53.
21 Aleksander Korwin Gosiewski do pu³kownika [Miko³aj Abramowicz], Linkowo, 19 VI
1626, AGAD AR V, sygn. 23, k. 5556.
22 Decyzjê tak¹ król podj¹³ ju¿ w kwietniu tego roku, Oczywicie oficjalnie dowództwo
nadal sprawowa³ hetman wielki litewski Lew Sapieha, patrz A. Czwo³ek, op. cit., s. 158159.
23 Biogram Abramowicza patrz W. Lipiñski, Abramowicz Miko³aj, [w:] Polski s³ownik
biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 1415; Sam tytu³ wojewodzica smoleñskiego zawdziêcza³
Miko³aj Abramowicz swemu ojcu Janowi Stanis³awowiczowi Abramowiczowi  wojewodzie smoleñskiemu w latach 1596-1602. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e Smoleñsk Litwa utraci³a w roku
1514, a odzyska³a dopiero w 1611 r. Od 1514 do 1569 r. trwa³ wakat na tym urzêdzie. W latach
1569-1611 sztucznie przywrócono urz¹d wojewody smoleñskiego, ale poza wy¿szym miejscem w
senacie, urz¹d ten by³ czysto tytularny. Por. Urzêdnicy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Spisy,
pod red. A. Rachuby, t. 4, Ziemia smoleñska i województwo smoleñskie XIVXVIII wiek, Warszawa 2003, s. 214216.
24 Por. na ten temat Aleksander Korwin Gosiewski do wojewodzica smoleñskiego [Miko³aj
Abramowicz], z obozu w Cikoñciech, 14 VI 1626, AGAD AR V, sygn. 23, k. 58; oraz: Aleksander
Korwin Gosiewski do NN [Miko³aj Abramowicz], b.d. [czerwiec 1626] i b.m., AGAD AR V, sygn.
23, k. 59.
25 Kasper Kosmowski do Krzysztofa II Radziwi³³a, Wilno, 8 VII 1626, AGAD AR V, sygn.
7448, k. 2223.
20
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mowicza26. Na szczêcie Gosiewski 4 lipca osobicie przyby³ do obozu Abramowicza w Pienianach. Tu, po ciê¿kich zreszt¹ rokowaniach, wojewodzic
zgodzi³ siê udaæ do obozu Gosiewskiego27. Zapewne o wicie 5 lipca Abramowicz wyruszy³ ze swego obozu na czele wszystkich posiadanych si³  czyli 350
piechurów (ca³y czas oczekiwa³ na przybycie swoich chor¹gwi rajtarskich
i husarskich). Jak sam zanotowa³: Dzi tedy [5 lipca] ju¿ piechota w imiê
Bo¿e wychodzi wszystka co jest pó³strzysta sta28. Jeszcze tego samego dnia
przyby³ do obozu Gosiewskiego, który zreszt¹ sam to odnotowa³: [wdziêcznym] panu wojewodzicowi smoleñskiemu [...] który w te w³anie okazjê
[5 lipca] przyby³ sam do mnie29. W tym samym czasie do wojewody smoleñ26

Miko³aj Abramowicz do Krzysztofa II Radziwi³³a, Wilno, 26 VI 1626, AGAD AR V, sygn.
23, k. 6062.
27 Kasper Kosmowski do Krzysztofa II Radziwi³³a, Wilno, 8 VII 1626, AGAD AR V, sygn.
7448, k. 2223; patrz te¿: Miko³aj Abramowicz do Krzysztofa II Radziwi³³a, Onikszty, 6 VII
1626, AGAD AR V, sygnt. 23, k. 6466.
28 Miko³aj Abramowicz do Krzysztofa II Radziwi³³a, Onikszty, 6 VII 1626, AGAD AR V,
sygn. 23, k. 6466.
29 Aleksander Korwin Gosiewski do Krzysztofa II Radziwi³³a, w obozie pod Zalmojz¹,
6 VII 1626, AGAD AR V, sygnt. 4560/III, k. 9394; Inn¹ datê przybycia Abramowicza do obozu
Gosiewskiego przytacza Henryk Wisner w swym zreszt¹ wietnym i cytowanym w niniejszej
pracy ju¿ kilkakrotnie artykule. Mianowicie badacz ten podaje datê 12 lipca, za za dzieñ
wymarszu grupy Abramowicza do boju pod Bowsk uwa¿a 13 tego¿ miesi¹ca. Tak wiêc wed³ug
Henryka Wisnera samo starcie odby³o siê 13 lub 14 lipca, H. Wisner, Wojna..., s. 73; Z tak¹
interpretacj¹ wydarzeñ nie mogê siê, niestety, zgodziæ. Kluczem do prawid³owego zinterpretowania omawianych wydarzeñ, moim zdaniem, winien byæ list Aleksandra Korwina Gosiewskiego,
przytoczony w niniejszym przypisie, którego  jak mi siê wydaje  nie zna³ H. Wisner pisz¹c swój
artyku³. Otó¿ Gosiewski ju¿ 6 lipca wiedzia³ o starciu pod Bowskiem i zna³ jego wynik. To po
pierwsze. Po drugie - zanotowa³ w tym samym licie, ¿e Abramowicz przyby³ do jego obozu sam,
bez wojska: Dragonow i rajtarow nic z sob¹ nie maj¹c, ale po chwili doda³: Jako¿ rajtarow po
dzi dzieñ nie widaæ, tak¿e i PP Usarzow. wiadczyæ to mo¿e o tym, ¿e piechota Abramowicza
z opónieniem, w porównaniu do swego dowódcy, ale ju¿ dotar³a do obozu Gosiewskiego  wci¹¿
czekano tylko na jazdê wojewodzica, której zreszt¹, jak wiemy z korespondencji Abramowicza, nie
by³o jeszcze wtedy nawet w Pieniawach. Czyli najpóniej 6 lipca piechota Abramowicza by³a
w obozie, choæ po analizie tego ród³a mo¿na przyj¹æ, ¿e nast¹pi³o to ju¿ 5 lipca. W zwi¹zku
z powy¿szym uwa¿am dzieñ 6 lipca za datê starcia pod Bowskiem. Mog³aby temu przeczyæ
korespondencja Abramowicza, wys³ana z Onikszt 6 lipca, jednak wbrew pozorom potwierdza ona
tylko powy¿szy wywód. Otó¿, tak jak wiele innych listów Abramowicza do Radziwi³³a, korespondencja ta mia³a charakter swoistych raportów wysy³anych hetmanowi polnemu. Czêsto Abramowicz opisywa³ w listach wydarzenia z pewnym opónieniem. Tak by³o i w przypadku interesuj¹cych nas wydarzeñ. W licie tym mowa jest o rokowaniach z Gosiewskim, które  jak wiemy
 zakoñczy³y siê 4 lipca pe³nym porozumieniem obu stron. Naturaln¹ konsekwencj¹ zawartego
porozumienia by³ wymarsz wojsk Abramowicza do obozu Gosiewskiego, co zapewne nast¹pi³o ju¿
dzieñ póniej, a o którym w tym samym licie wspomina wojewodzic. Sam Abramowicz w licie
tym mówi³ tylko o wymarszu wojska, nie wspomina o zwiniêciu ca³ego obozu. Prawdopodobnie
sam obóz ruszy³ do Gosiewskiego du¿o póniej, a z tego powodu i kancelaria Abramowicza, która
z opónieniem wys³a³a jego list do Radziwi³³a. Równie¿ przytaczany w dalszej czêci tekstu list
Abramowicza z 15 lipca, opisuj¹cy szczegó³owo przebieg samego starcia, wydaje siê potwierdzaæ
tezê autora. List ten zosta³ wys³any z obozu pod Zelmojz¹, a wiêc ju¿ po powrocie wojewodzica
z wyprawy. Abramowicz, który ujmuj¹c to delikatnie, nie darzy³ Gosiewskiego sympati¹ i vice versa,
bez w¹tpienia sprawuj¹c ju¿ dowództwo nad du¿ymi przecie¿ si³ami, mimo odniesionego zwyciêstwa, nie spieszy³ siê z powrotem do obozu, gdzie musia³by podporz¹dkowaæ siê Gosiewskiemu.
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skiego dotar³a wa¿na informacja: Dano mi znaæ, i¿ z Bowska dla nabycia
jêzyka [wziêcia jeñców] i zaci¹gnienia ¿ywnoci [zdobycia prowiantu], dobra
nieprzyjacielska gromadka wysz³a, a [...] rzecz by³a pewna30. Gosiewski
postanowi³ niezw³ocznie wys³aæ przeciw nieprzyjacielowi silny podjazd pod
dowództwem przyby³ego w³anie Abramowicza. Ten, mimo i¿ zapewne zmêczony, jeszcze tej samej nocy wyruszy³ w stronê Bowska31. Si³y wojewodzica
by³y znaczne (jak na skalê prowadzonych wówczas dzia³añ). Abramowicz
wiód³ ze sob¹ mianowicie rotê Jmci Pana wojewody trockiego [Jan Skumin
Tyszkiewicz], na któr¹ kolej czaty przypada³ [200 husarzy], piechoty niemieckiej [180 ludzi], [...] i kozaków [100 koni] [chodzi o chor¹giew £owczyckiego]32. Jak ³atwo wyliczyæ oddzia³ ten liczy³ prawie pó³ tysi¹ca ludzi. Co
ciekawe, wszyscy piechurzy (muszkieterzy) zostali podragonieni podjezdki
[konie] pod nich sposobiwszy33. Bez w¹tpienia chodzi³o o zwiêkszenie mobilnoci i szybkoci dzia³ania grupy bojowej Abramowicza. Z relacji Gosiewskiego wiemy, ¿e wojsko wyruszy³o w nocy (lub mo¿e raczej pod wieczór?). ¯o³nierze musieli wiêc maszerowaæ ca³¹ noc (!) i o wicie lub w godzinach rannych
znaleli siê pod Bowskiem. Powiêcenie op³aci³o siê. Szwedzi zostali ca³kowicie zaskoczeni i czêæ ich oddzia³ów zosta³a zmuszona do stoczenia walki
w polu z Litwinami. Oddajmy w tym miejscu g³os g³ównemu bohaterowi
maj¹cych nast¹piæ wkrótce zdarzeñ  Miko³ajowi Abramowiczowi: Kiedym
pod Bowsk przyszed³ wzi¹³em jêzyka [jeñca], ¿e 80 muszkieterow i 30 rajtarow posz³o do Litwy z majorem z zamku Bowskiego [...]. Tak Pan Bóg zdarzy³, ¿e zaraz pomin¹wszy Bowsk pod samym miastem podka³em ich, którzy
ostrze¿eni armat¹ z zamku bo bardzo haniebnie strzelano, a to przecie tak
ju¿ Pan Bóg zalepi³, ¿e siê nie postrzegli [i w rêce] nam sami wleli, postrzegszy nas wpadli w dom leniczego Szpingowego i tam zawarwszy siê
a maj¹c dobry p³ot [...] broniæ siê poczêli gêsto bardzo pal¹c do nas. ¯em mia³
sto kilkadziesi¹t piechoty z sob¹ [...] szturmem ze wszystkich stron przyst¹piwszy, tak zdarzy³ Pan Bóg z ma³¹ szkod¹ (bo mi jednego tylko muszkietera
zabito, drugiego postrzelono), ¿e opanowa³ siê p³ot od piechoty mojej [...] to
widz¹c olep szkodzili, i choæ ju¿ po opanowaniu p³ota od piechoty kwartira
30 Aleksander Korwin Gosiewski do Krzysztofa II Radziwi³³a, w obozie u Zalmojzy, 6 VII
1626, AGAD AR V, sygn. 4560/III, k. 9394.
31 Ibidem. Moim zdaniem, jest to koronny argument, obalaj¹cy tezê pana Wisnera o wymarszu Abramowicza pod Bowsk dopiero 13 lipca.
32 Ibidem. Identyczne dane przytoczy³ sam Abramowicz, z tym ¿e z jego relacji mo¿emy
ponadto dowiedzieæ siê, i¿ z wymienionych 180 piechurów niemieckich, 100 nale¿a³o do jego
w³asnych oddzia³ów, a 80  do chor¹gwi Jana Donowaya, patrz: Miko³aj Abramowicz do Krzysztofa II Radziwi³³a, obóz pod Zelmojz¹, 15 VII 1626, AGAD AR V, sygnt. 23, k. 6870; Dane co do
liczby ¿o³nierzy wchodz¹cych w sk³ad wymienionych chor¹gwi kawaleryjskich za: Kasper Kosmowski do Krzysztofa II Radziwi³³a, obóz pod Anenborgiem, 8 VIII 1626, Komput wojska tego
co jest w obozie, oprócz tych co s¹ pod Bir¿ami, AGAD AR V, sygn. 7448, k. 3334.
33 Aleksander Korwin Gosiewski do Krzysztofa II Radziwi³³a, w obozie pod Zelmojz¹,
6 VII 1626, AGAD AR V, sygnt. 4560/III, k. 93-94; patrz te¿: Miko³aj Abramowicz do Krzysztofa II
Radziwi³³a, obóz pod Zelmojz¹, 15 VII 1626, AGAD AR V, sygn. 23, k. 6870.
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[zawieszenia broni] prosili nie móg³ siê ¿adn¹ miar¹ ju¿ daæ bo i piechota
rozjuszona i kozacy przy nich w pieñ poszli siec, tak ¿em ledwo starszych
obroniæ móg³, którzy ci s¹ ten major sam Francuz, chor¹¿y rajtarski Niemiec,
Korpora³ [kapral] i rajtarow om bardzo foremnych i z trzydziestu ch³opow,
ostatek [...] wzie³o siê ich wszystkich 31 a [reszta Szwedów] wszyscy pozabijani. Najwiêksza boleæ musia³a byæ kapitanowi bowskiemu, ¿e to w oczach
jego siê dzia³o to a nie móg³ ratowaæ, atoli za ³ask¹ Bo¿¹ ta pierwsza przys³uga tak siê szczêliwie [...] nadarzy³a [...] a to daj Bo¿e [...][w przysz³oci] jako
siê godzi publicowano j¹34.
Przeanalizujmy teraz powy¿szy tekst. Jak wiemy, Abramowicz nieprzypadkowo tego dnia znalaz³ siê pod Bowskiem. Wczeniej bowiem wywiad
Gosiewskiego dostarczy³ informacje o maj¹cym nast¹piæ wypadzie szwedzkim
z Bowska. Abramowicz przybywszy pod Bowsk, pierwsze, co uczyni³, to zdoby³ jeñca dla potwierdzenia oraz ucilenia posiadanych informacji o nieprzyjacielu. Gdy uzyska³ potrzebne informacje, zaraz ruszy³ za nieprzyjacielem
i to decyduj¹c siê na mia³y manewr przejcia pod murami Bowska, nara¿aj¹c siê tym samym na silny ostrza³ z twierdzy, który  jak siê wydaje  nie
uczyni³ ¿adnych szkód wojsku (zapewne sam przemarsz pod twierdz¹ i miastem odby³ siê w bezpiecznej odleg³oci). Póniej szybkim pocigiem dogoniono grupê szwedzk¹. Szwedzi, choæ zaskoczeni pojawieniem siê Litwinów, do
tego góruj¹cych nad nimi liczebnie, nie rzucili siê do jakiej bez³adnej ucieczki, lecz  co trzeba podkreliæ  sprawnie i szybko zorganizowali obronê
w oparciu o istniej¹ce w pobli¿u zabudowania. Zaraz te¿ rozpoczê³a siê walka.
W pierwszej fazie starcie mia³o charakter walki ogniowej. Sam Abramowicz
wspomina³, ¿e obie strony strzela³y do siebie przez pó³ godziny i nawet dziwi³
siê, ¿e Litwini ponieli tak ma³e straty35. Z czasem, po opanowaniu umocnieñ szwedzkich (p³oty), nast¹pi³ drugi akt starcia, krótszy, ale bardzo dramatyczny. Wiêkszoæ Szwedów zosta³a wybita w pieñ, mimo z³o¿enia przez
nich propozycji przerwania walki (zapewne w tej sytuacji by³a to propozycja
poddania siê), która jednak zosta³a odrzucona. Nie wiemy dzi, co a¿ tak
bardzo rozsierdzi³o ¿o³nierzy Abramowicza, ¿e dokonali de facto rzezi na
próbuj¹cych siê ju¿ w³aciwie poddaæ przeciwnikach. Jedynym powodem
tego, wynikaj¹cym z opisu, jaki przekaza³ nam wojewodzic, móg³ byæ d³ugi
opór stawiany przez Szwedów. Ale mog³a byæ te¿ i inna, nie znana nam
przyczyna. Ostatecznie do niewoli litewskiej trafi³o zaledwie 31 jeñców36,
w tym  jak siê wydaje  wszyscy oficerowie, których przed mierci¹ uratowa³a osobista interwencja Abramowicza. Procentowo straty szwedzkie, w za34 Miko³aj Abramowicz do Krzysztofa II Radziwi³³a, obóz pod Zelmojz¹, 15 VII 1626,
AGAD AR V, sygn. 23, k. 6870.
35 Ibidem.
36 Aleksander Gosiewski wspomina³ o 30 jeñcach wziêtych do niewoli pod Bowskiem.
Nieznaczna ró¿nica w podanych liczbach wynika zapewne z zaokr¹glenia do dziesiêciu cyfry,
któr¹ przekaza³ mu goniec, patrz w: Aleksander Korwin Gosiewski do Krzysztofa II Radziwi³³a,
w obozie pod Zelmojz¹, 6 VII 1626, AGAD AR V, sygn. 4560/III, k. 9394.
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bitych, by³y wiêc ogromne. Przypomnijmy bowiem, ¿e oddzia³ ten liczy³ 110
¿o³nierzy. Sukces strony litewskiej by³ wiêc bezsporny.
Jak siê oka¿e, zwyciêstwo w tej potyczce nic nie zmieni³o ogólnej sytuacji
militarnej w Kurlandii, ani nawet w okolicach samego Bowska. Pu³k Gosiewskiego wkrótce zreszt¹ opuci³ dotychczasowy obóz i najpóniej 29 lipca skoncentrowa³ siê pod Annenburgiem, a za priorytetowe zadanie zacz¹³ traktowaæ
odzyskanie Bir¿37. Sam Abramowicz jeszcze 20 lipca, ponownie na czele 500
ludzi, ruszy³ na czatê pod Bir¿e, Szwedom urwa³ czêæ niema³¹, ¿ywcem
dziesiêciu przywiód³, po czym 23 lipca powróci³ do obozu Gosiewskiego38.
Jak ju¿ wczeniej wspominalimy, w pocz¹tkach lipca nast¹pi³ atak
szwedzki na Prusy. To automatycznie os³abi³o natê¿enie walk i znaczenie
frontu inflanckiego. Ju¿ na prze³omie lipca i sierpnia rozpoczêto wycofywanie z tego teatru dzia³añ czêci wojsk na pomoc zagro¿onym Prusom39. Z tego
powodu Abramowicz najpóniej na pocz¹tku sierpnia opuci³ Kurlandiê
z zamiarem udania siê do Prus40. Kiedy dok³adnie siê tam stawi³, trudno
powiedzieæ41. Pewne jest natomiast, ¿e jego chor¹gwi w padzierniku tego
roku nie by³o ju¿ w Kurlandii. Bez w¹tpienia uda³y siê one na front pruski42. Sam Bowsk zosta³ odebrany Szwedom dopiero w 1628 r., zreszt¹ po
przeprowadzeniu wreszcie regularnego oblê¿enia. Dnia 18 [V 1626] Zamek
Bowsk przez poddanie z rêki nieprzyjacielskich rekuperowalimy. Bo gdy
nasi rowami pod same sztakiety ich przyszancowali siê i podkop pod wa³
i sztakiet uczynili, a do tego ¿e im prochow, lubo to za przyjciem naszym tu,
mieli ich dosyæ. Lecz ustawicznie dzieñ i noc strzelaj¹c siê z naszymi, ma³o co
[im] zosta³o. Zaczym nie mogli d³u¿ej strzymaæ oblê¿enia43.
Ostatecznie wojna zosta³a zakoñczona z dala od Inflant i Kurlandii, bo
w Starym Targu w Prusach. Rozejm tam podpisany 26 wrzenia 1629 r.
rozci¹ga³ siê jednak równie¿ na interesuj¹ce nas ziemie. Pozostawia³ on
praktycznie w ca³oci Inflanty po stronie szwedzkiej, za Kurlandiê po stronie litewskiej. Niestety, rozejm ten (szczególnie punkty dotycz¹ce Prus) okaza³ siê ca³kowit¹ pora¿k¹ Rzeczypospolitej, mo¿e nawet nie jej armii, ale jej
aparatu pañstwowego.
37 Kasper Kosmowski do Krzysztofa II Radziwi³³a, obóz pod Anemborkiem, 8 VIII 1626,
AGAD AR V, sygn. 7448, k. 2531; patrz te¿: Aleksander Korwin Gosiewski do Krzysztofa II
Radziwi³³a, w obozie u Anieniburgu, 8 VIII 1626, AGAD AR V, sygn. 4560/III, k. 9697.
38 Kasper Kosmowski do Krzysztofa II Radziwi³³a, obóz pod Anenborkiem, 8 VIII 1626,
AGAD AR V, sygntr. 7448, k. 2531.
39 Ibidem.
40 Miko³aj Abramowicz do Krzysztofa II Radziwi³³a, Kiejdany, 7 VIII 1626, AGAD AR V,
sygn. 23, k. 7273.
41 Wydaje siê, ¿e w jaki sposób uczestniczy³ te¿ w Sejmie toruñskim, Miko³aj Abramowicz
do Krzysztofa II Radziwi³³a, Toruñ, 1 XII 1626, AGAD AR V, sygn. 23, k. 7576.
42 Aleksander Korwin Gosiewski do Krzysztofa II Radziwi³³a, w obozie za Dwin¹ przeciwko Zelborka, 2 X 1626, AGAD AR V, sygn. 4560/III, k. 107.
43 Aleksander Korwin Gosiewski do Krzysztofa II Radziwi³³a, z obozu pod Bowskiem, 27 V
1628, AGAD AR V, sygn. 4560/ IV, k. 2930.
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Na koniec niniejszego artyku³u raz jeszcze podkrelmy wnioski, nasuwaj¹ce siê z analizy opisywanych wydarzeñ. Sama potyczka pod Bowskiem z lipca
1626 roku nie mia³a wielkiego znaczenia dla ogólnej sytuacji militarnej
i politycznej, jaka istnia³a wówczas w Inflantach i Kurlandii, miêdzy wielkimi przeciwnikami  Rzeczypospolit¹ i Szwecj¹. Nie przynios³a nawet ¿adnego prze³omu w tocz¹cych siê walkach o Bowsk i Bir¿e. Nie przynios³a, bo
przynieæ nie mog³a. Raz, z racji szczup³oci si³ zaanga¿owanych przez obie
strony, dwa, z racji zmieniaj¹cych siê w ówczesnej Europie priorytetów, celów
i sposobów prowadzenia wojen (matk¹ których by³a zreszt¹ Szwecja), gdzie
o zwyciêstwie mia³y decydowaæ piechota, artyleria i wojska in¿ynieryjne,
zdolne nie tylko do opanowania danego terytorium, ale i do jego utrzymania.
A jak celnie zauwa¿y³ znakomity znawca epoki, Henryk Wisner: Tego rodzaju staræ [jak pod Bowskiem] by³o wiele [w latach 16251629]. Wszystkie
przypadkowe, wszystkie ani o krok nie zbli¿a³y Litwinów do odzyskania
utraconych terenów44. Autor ma wielk¹ radoæ i satysfakcjê, ¿e choæ po
prawie 400-tu latach, to móg³ spe³niæ ¿yczenie Miko³aja Abramowicza, by
potomni nie zapomnieli o boju pod Bowskiem: A to daj Bo¿e [by] jako siê
godzi publicowano j¹.
SUMMARY
The article discusses the every-day life of the people in Warmia. The period of
church celebrations must have had a strong impact on everyday activities of the
people in southern Warmia. It appears that local ordinaries recommended, and
synods instructed, parish priests to adopt adequate forms of behaviour and to ensure
that their sermons had proper content. Certain old Polish names for Advent carry
information of its length  such as Czterdziestnica, as Advent was supposed to last
40 days.
The season of the year encouraged indoor activities. Such activities were probably reinforced further by the informal folk prohibition on working in the fields
throughout the Advent. Any disobedience was believed to result in poor crops. Advent
evenings were a good time for contacts between neighbours. Numerous songs have
survived that were sung while poultry was being feathered. Such gatherings were
a significant factor in the process of passing local traditions down to younger generations.
The author of the article argues that the people who migrated to Warmia
predominantly from Mazovia brought a number of customs and folk rituals. In
southern Warmia, the beliefs of the new settlers were gradually mixed with those of
the natives and thus, thanks to colonisation in the 15th and 16th centuries, a new
formation was created which the article calls an ethnic group.
In traditional folk culture, the Eve of St. Nicolas Day begins the winter cycle of
rituals that ends on the Day of The Three Kings. Folk astronomy determined that
the period between St. Nicolas Day and Christmas happens to include the shortest
44

H. Wisner, Wojna..., s. 76.
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days in the year. In the folk tradition, on the day of remembrance of St Lucia (Dec
13), numerous fortune-telling and apothropoeic practices were performed.
In the Middle Ages, early morning mass services called Roraty became common.
What were also popular were the so-called Fellowships of Roraty, a reference to
which can be found in late 14th century general inspections. We are familiar with
a number of late 18th Advent hymns, sung in the area in question.
King Sigismund III Wasa of Poland, incorporating Estonia into the territory of
Poland with his decree of 12 March 1600, transformed the ongoing (since 1598)
personal conflict with his uncle Karol Sudermañski for the throne in Stockholm into
an international one. The King of Poland did not seem to realise that his act would
be the beginning of a series of wars with Sweden, which would continue, with brief
intervals, for the next sixty years. In the first years, the war was just peripheral in
nature. The situation changed in 1611 with the ascent of Gustav II Adolph, Karol
Sudermanskis son, to the Swedish throne. The new king was quick to develop a new
direction in his foreign policy. From then on, Sweden would do its utmost to turn the
Baltic into its internal sea. It was as early as in 1621 that the Swedes managed to
gain control over most of Livonia. In 1625 they invaded Courland and in September
of the same year they conquered the fortress of Bowsk. The fortress was a significant
strategic point. Located near the border with Lithuania, Bowsk was a base for forays
from Livonia and Courland into Lithuania. The Lithuanians realised the importance
of Bowsk as well, and as soon as in December the same year they developed a plan
to recapture Bowsk. Unfortunately, the plan was hard to implement as the Lithuanian Army had virtually no artillery or well-trained infantry. In view of that,
Lithuanian commanders could not seriously consider laying siege to the fortress.
Most of the year 1626 was, thus, limited to attempts at cutting Bowsk off from the
outside world by sending forays to the area and maintaining a de facto guerrilla war.
Among such clashes was one that took place near Bowsk on 6 July 1626, which
serves as the main subject of the present article. On that day, a 480-strong Lithuanian foray under the command of Colonel Miko³aj Abramowicz surprised a Swedish
force of 110, which had left the fortress in order to deliver provisions. The clash
turned out to be a total success on the part of Lithuanians. The percentage of
Swedes killed in the clash was overwhelming. As a result, Bowsk was temporarily
cut off from its base of supplies.
However, it soon appeared that this victory did not bring any permanent change
in the military situation in Courland, nor even in the proximity of Bowsk itself. This
was due to the fact that the forces engaged in the clash were relatively insignificant,
while the political and military priorities on both sides were changing as well. In
early July 1626, Sweden invaded Prussia and the so-called Prussian War would, for
the next few years, attract major forces and attention of both sides, who would seek
a decisive battle to bring the war to an end. Consequently, all military activities in
Livonia and Courland were now of secondary importance and their extent was to be
very limited.
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Uniwersytet Wileñski od pocz¹tków swojego istnienia, tj. od 1579 r.,
zawsze by³ (i jest nadal) wa¿nym orodkiem badañ naukowych. Obok podstawowych nurtów dzia³alnoci, Uniwersytet pe³ni³ tak¿e wiele innych funkcji,
przede wszystkim zwi¹zanych z ¿yciem kulturalnym spo³eczeñstwa danego
okresu. Bardzo szeroki zasiêg dzia³añ mia³ Uniwersytet Wileñski w pocz¹tkach XIX wieku. Miêdzy innymi, by³ wtedy instytucj¹ odpowiedzialn¹ nie
tylko za szko³y Wileñskiego Okrêgu Naukowego, ale i za popularyzacjê nauki. Grono profesorów ówczesnego Uniwersytetu by³o przekonane o tym, ¿e
o wartoci nauki decyduje upowszechnianie wiedzy naukowej wród spo³eczeñstwa. Starano siê, ¿eby ta wiedza dotar³a do jak najszerszych krêgów.
W³anie z t¹ myl¹ zosta³o za³o¿one pismo popularnonaukowe Dziennik
Wileñski. Wed³ug profesora Jêdrzeja niadeckiego, jednego z inicjatorów
tego czasopisma i autora Przedmowy do pierwszego numeru w 1805 r.,
Umiejêtnoci na ówczas dopiero stai¹ siê prawdziwie u¿ytecznemi, kiedy powszechnie rozsiane id¹ pod rozbiór, uwagê i dowiadczenie wszystkich. niadecki nie mia³ ¿adnych w¹tpliwoci, i¿ Wreszcie nie tak spo³ecznoci na tem
zale¿y, a¿eby byli tu i ówdzie uczeni, iako raczey na tem, a¿eby owiecenie
i nauki sta³y siê w³asnoci¹ powszechn¹1. Upowszechnianiu nauki s³u¿y³y te¿
posiedzenia publiczne (PP) organizowane przez Uniwersytet.
1

J. S. [Jêdrzej niadecki], Przedmowa [w:] Dziennik Wileñski, t. 1, nr 1, Wilno 1805, s. 2.
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Celem tego artyku³u jest analiza istoty PP, przyjrzenie siê temu, w jaki
sposób siê one odbywa³y, jakie by³o ich audytorium, jakich dziedzin nauki
dotyczy³y rozprawy oraz sporz¹dzenie listy PP ze wskazaniem prelegentów,
tematu i jêzyka, w którym by³ wyg³aszony odczyt. Tekst stanowi zmienion¹
wersjê artyku³u, przed kilku lat wydrukowanego w jêzyku litewskim2. Inspiracj¹ powrotu do kiedy podjêtego tematu by³y miêdzy innymi nowe materia³y, pozwalaj¹ce uciliæ oraz lepiej argumentowaæ pewne tezy. Podstawow¹
bazê ród³ow¹ stanowi¹ protoko³y tzw. posiedzeñ akademickich i raporty
roczne w³adz Uniwersytetu do Kuratora i Ministerstwa Owiaty. Najwiêkszy
zbiór tego rodzaju dokumentów, przewa¿nie kopii, znajduje siê w Pañstwowym Archiwum Historycznym Litwy (Lietuvos valstybës istorijos archyvas,
LVIA, zespó³ 721) oraz w Dziale Rêkopisów Biblioteki Uniwersytetu Wileñskiego (Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraðèiø skyrius, VUB RS, zespó³
2 KC). Wa¿nym ród³em jest lista rozpraw czytanych podczas posiedzieñ
akademickich sporz¹dzona przez Józefa Bieliñskiego, autora obszernego studium o Uniwersytecie Wileñskim wydanego na pocz¹tku wieku XX3. Choæ
lista ma powa¿ne luki, to jednak jest wa¿nym ród³em, tym bardziej, i¿
zawiera informacjê o drukach odczytów.
Geneza PP na Uniwersytetcie Wileñskim siêga czasów Komisji Edukacji
Narodowej. Marcin Poczobut-Odlanicki, ówczesny rektor Szko³y G³ównej Wileñskiej, trzymaj¹c siê cile ustaw Komisji Edukacyjnej, które zreszt¹ przy
jego czynnym udziale zosta³y ostatecznie zredagowane i og³oszone drukiem
(1783), oraz maj¹c zamiar zainteresowaæ spo³eczeñstwo nowym kursem nauk
wieckich, na ka¿dy pierwszy taki wyk³ad zaprasza³ mieszkañców miasta.
Wspomniany Józef Bieliñski podaje, i¿ Publicznoci zbiera³o siê w ogóle du¿o.
Ju¿ to zwyk³a ciekawoæ, ju¿ chêæ osobistej korzyci, te t³umne zebrania powodowa³a4. Choæ takie wyk³ady odbywa³y siê nieregularnie, to niew¹tpliwie
przyczyni³y siê do przygotowania intelektualnej atmosfery oraz odpowiednich warunków dla urz¹dzania regularnych PP na pocz¹tku XIX wieku.
Sprawê urz¹dzania PP regulowa³y oficjalne dokumenty dzia³alnoci Uniwersytetu. W Statucie Uniwersytetu z 1803 r. tej kwestii zosta³ powiecony
odrêbny paragraf, w którym zaakcentowano, ¿e w Uniwersytecie ka¿dego
roku maj¹ byæ dwie publiczne sesye powiêcone przedmiotom nauk i literatury; lecz na tych sesyach nie ma byæ czytanem, przejrzanem i aprobowanem to,
co by³o czytanem na prywatnych sesyach5. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e profeso2 A. Praðmantaitë, Vieðieji susirinkimai Vilniaus universitete 18031830 metais [Posiedzenia publiczne w Uniwersytecie Wileñskim w latach 18031830], Lietuvos istorijos metratis.
1990 metai [Latopis Historii Litwy, rok 1990], Vilnius 1992, s. 1425.
3 J. Bieliñski, Uniwersytet Wileñski (15791831), t. 2, Kraków 18991900, s. 772828.
4 Ibidem, t. 3, s. 519.
5 Ustawy czyli ogólne postanowienia Imperatorskiego Wileñskiego Uniwersytetu i szkó³
jego wydzia³u, J. Bieliñski, op. cit., t. 1, Kraków 18991900, s. 6263; Trochê inn¹ redakcj¹ tego
samego paragrafu (jak zreszt¹ i niektórych innych) zawiera rêkopimienna wersja Statutu.
Zob.: Ustawy czyli ogólne postanowienia Imperatorskiego Wileñskiego Uniwersytetu i szkó³
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rom ówczesnego Uniwersytetu szczególnie zale¿a³o na oryginalnoci referatów. W zwi¹zku z tym wymagano, ¿eby wszystkie rozprawy, które mia³y byæ
wyg³oszone podczas PP, przedtem by³y przedyskutowane oraz zaaprobowane
na posiedzeniach akademickich. W³anie kwestia aprobaty sta³a siê wród
cz³onków Komitetu Organizacyjnego przygotowuj¹cych szczegó³owe przepisy6, przedmiotem o¿ywionej dyskusji7. Na podstawie protoko³ów Rady mo¿na
twierdziæ, ¿e zwyciê¿y³a koncepcja zwolenników wstêpnego czytania oraz
zatwierdzania rozpraw  ka¿dy odczyt PP mia³ byæ przed wyg³oszeniem na PP
 najpierw odczytany na posiedzeniu akademickim.
Na podstawie analizy protoko³ów posiedzeñ akademickich mo¿na powiedzieæ, i¿ dyskusja nad wyg³oszonym referatem, wcale nie by³a formalna.
W tajnym g³osowaniu decydowano, czy tekst jest warty przeczytania na PP,
czy te¿ nie. Na przyk³ad na sesji akademickiej z dn. 14 czerwca 1803 r.
miêdzy innymi profesor wymowy i literatury Filip Nereusz Golañski odczyta³
w³asny referat pt. O za³o¿eniu, wzrocie i tera¿nieszym ugruntowaniu najwy¿szym Uniwersytetu. Po g³osowaniu i przeliczeniu g³osów okaza³o siê, ¿e obecni na posiedzeniu profesorowie w liczbie 14 jednomylnie opowiedzieli siê za
tym, ¿eby profesor Go³uchowski wyg³osi³ rozprawê na PP8. Nie zawsze jedjego wydzia³u, VUB RS, sygn. f. 2, KC 13, k. 11: W Uniwersytecie ka¿dego roku mai¹ byd
przynaymniey dwie publiczne akademickie sessye, powiêcone przedmiotom nauk i literatury, na
których czytane bêd¹ uczone pisma i rozprawy, które pierwiey mai¹ byd przeczytane na sessyi
literackiey i przyiête przez wota sekretne.
6 Na ¿yczenie Adama Jerzego Czartoryskiego w padzierniku 1806 r. zosta³ powo³any
przez Radê Uniwersytetu specjalny Komitet dla u³o¿enia szczegó³owych przepisów, reguluj¹cych wewnêtrzn¹ organizacjê Uniwersytetu, z³o¿ony z profesorów Józefa Mickiewicza, Andrzeja
niadeckiego, Gotfryda Ernesta Groddeka i Szymona Malewskiego. Zob.: Organizacja Komitetu, VUB RS, sygn. f. 2, KC 8, k. 5. W rezultacie ponadrocznej pracy Komitetu zosta³y przygotowane Ustawy czyli Przepisy Szczegó³owe Imperatorskiego Wileñskiego Uniwersytetu, VUB RS,
sygn. f. 2, KC 13, k. 59317.
7 Wed³ug protoko³u z dn. 25 listopada 1806 r., Frank owiadczy³ i¿ nie widzi potrzeby, aby
pisma uczone i rozprawy które maj¹ byd na sesji publicznej czytane by³y wprzód przezierane na
powszechnem zebraniu profesorów, mo¿na bowiem ufaæ, i¿ ¿aden z professorów ani cz³onków
uniwersytetu nie przyniesie nic takowego, aby nie mia³o bydê dozwalonem czytaæ na publicznej
sesji. Profesorowie Sniadecki y Malewski owiadczyli zdania swoie za czytaniem, a prezyduj¹cy
Komitetu zastêpca rektora w domowieniu siê swoiem doda³, i¿ mog¹ siê przydarzyæ okolicznoci,
w których czytanie takowe z konieczney wypadnie potrzeby, a¿eby przeto nieodbieraæ Radzie
Uniwersytetu prawa ¿¹dania od professorów, aby pisma swoie wprzód na sessyi powszechnego
zebrania czytali. Professor Groddek owiadczy³, ¿e gdy takowe czytania zabieraj¹ bardzo wiele
czasu, który by Rada Uniwersytetu mog³a na inne czynoci powiêczyæ, przeto ¿yczy³by raczey,
aby by³ wyznaczony Komitet do przezierania pism profesorów, lub ich czytanie Rektorowi zostawione by³o. Komitet znajduj¹c i¿ sposob jakowym ma siê odbywaæ to czytanie mo¿na zostawiæ do
szczególnych przepisów o sesjach publicznych, postanowi³ opuciæ przy paragrafie 12 wzmiankê o
niem, a paragraf ten w nastêpnem zostawiæ brzmieniu: W Uniwersytetcie ka¿dego roku maj¹
bydê dwie publiczne akademickie sesje powiêcone przedmiotom nauk i literatury, na których
czytane bêd¹ uczone pisma i rozprawy, [w:] Dziennik czynnoci Komitetu do u³o¿enia szczególnych przepisów tycz¹cych siê wnêtrznej organizacji Imperatorskiego Uniwersytetu Wileñskiego,
VUB RS, sygn. f. 2, KC 8, k. 65 v67.
8 Protokó³ sesji akademickiej Uniwersytetu Wileñskiego z dn. 14 czerwca 1803 r., VUB
RS, sygn. f. 2 KC 208, k. 3.
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nak decyzja by³a jednomylna. Zazwyczaj, po przeliczeniu g³osów, dwa czy
trzy by³y przeciw. Zdarza³o siê, ¿e profesorowie z tych czy innych powodów
odmawiali swojej rekomendacji. Na przyk³ad, na PP pod koniec roku akademickiego 1924/1925 referat mia³ zamiar wyg³osiæ profesor Józef Go³uchowski,
ale po wys³uchaniu proponowanego tekstu na posiedzeniu akademickim grono profesorów zdecydowa³o, i¿ jest on zbyt d³ugi, ¿eby czytaæ go podczas PP,
w zwi¹zku z czym wyg³oszenie referatu zaproponowano profesorowi Ignacemu Dani³awiczowi na temat, z którym profesor Dani³owicz zapozna³ swoich
kolegów wczeniej. By³ to referat O ¿yciu Cyganów9.
Pod wzglêdem organizowania PP Uniwersytet Wileñski nie by³ oryginalny  takie spotkania z publicznoci¹ przewidywa³y tak¿e statuty innych
wy¿szych uczelni na terenie ówczesnego Imperium Rosyjskiego. Jednak nale¿y zauwa¿yæ, ¿e je¿eli na uniwersytecie moskiewskim, kazañskim czy charkowskim takie posiedzenia odbywa³y siê raz do roku, to na wileñskim obowi¹zywa³y dwa  jedno mia³o miejsce na pocz¹tku nowego roku akademickiego (we wrzeniu), drugie  na zakoñczenie roku (w czerwcu).
PP za ka¿dym razem by³o wyj¹tkowym wydarzeniem w ¿yciu akademickim. Dzieñ, w którym mia³ siê odbyæ publiczny wyk³ad, zaczyna³ siê od mszy
w. w kociele uniwersyteckim w. Jana. By³ to pewnego rodzaju preludium
PP, które zazwyczaj rozpoczyna³o siê o czwartej lub pi¹tej godzinie po po³udniu.
Ubrani w togi profesorowie mieli obowi¹zek najpierw zgromadziæ siê
w miejscu zwyczajnych posiedzeñ i dopiero st¹d  z rektorem na czele uroczycie udawali siê do sali na PP. Daniel Beauvois, autor monografii o Uniwersytecie Wileñskim, powo³uj¹c siê na wspomnienia ówczesnych studentów Ignacego Domeyki i Placyda Jankowskiego pisze, i¿ te ceremonie budzi³y we wspó³czesnych ogromne wzruszenie10. Wed³ug Jankowskiego, To Rektorskie przodkuj¹ce ber³o, te powa¿ne ponsowe togi profesorów, te mucety i birety Doktorskie, s³owem ca³a ta staro¿ytna oprawa, w której uczeni mê¿owie, chocia¿by
chcieli, nie mogli byæ podobnymi do reszty biednych miertelników, przejmowa³y jakiem mimowolnem uszanowaniem, na którem kap³ani muz znali siê
widaæ od dawna, kiedy swym posiedzeniom przybrali imie Akademickiego
Senatu. Nie tylko liczni gocie miejscowi i przybyli z prowincji, ale sami nawet
uczniowie Uniwersytetu, choæ tak oswojeni ze swoimi przewodnikami, nie mogli odj¹æ g³êbokiemu wra¿eniu widz¹c ich wszystkich przed sob¹11. Jednak
nie brakuje i krytycznych ocen wobec PP. Józef Frank, jeden z najznakomitszych medyków Uniwersytetu Wileñskiego, jest wyj¹tkowo sceptyczny. Wed³ug Franka, mianowicie PP, a cilej wygl¹d i zachowanie profesorów podczas tych uroczystoci odkrywaj¹ przed wiatem panuj¹cy w Uniwersytecie
9 Protokó³ sesji akademickiej Uniwersytetu Wileñskiego z dn. 27 czerwca 1824 r., LVIA
sygn. f. 721, ap. 1, b. 1191, s. 401402.
10 D. Beauvois, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 18031832, t. 1, Uniwersytet Wileñski, Lublin 1991, s. 136.
11 [P. Jankowski], Ksiêga wspomnieñ uniwersyteckich przez Johna of Dycalp, Wilno 1854,
s. 5253.
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nie³ad i niedbalstwo. Frank zarzuca, ¿e Czêæ profesorów przybywa na uroczystoci w togach, inni w mundurach, inni znowu w togach na mundurach, a s¹
i tacy, którzy wiec¹ nieobecnoci¹12. Jednak równie¿ Frank, co trzeba podkreliæ, nie kwestionuje potrzeby organizowania PP.
Choæ przepisy nie okrela³y szczegó³owo trybu PP, to wszystkie one w zasadzie odbywa³y siê w ten sam sposób. Mo¿na je mianowicie podzieliæ na trzy
g³ówne czêci  wstêp, wyk³ad oraz zakoñczenie. W zale¿noci od tego, czy
PP mia³o miejsce na pocz¹tku lata, czy jesieni¹, zmienia³a siê czêæ wstêpna
oraz koñcowa.
Je¿eli PP odbywa³o siê pod koniec roku akademickiego, w czêci wstêpnej, po przemówieniu rektora czy osoby go zastêpuj¹cej, czytano sprawozdanie dotycz¹ce najwa¿niejszych wydarzeñ, jakie mia³ymiejsce na Uniwersytecie w ci¹gu minionego roku: wymieniano nowo utworzone zak³ady (jeli co
takiego mia³o miejsce), wspominano o darach dla Uniwersytetu, og³aszano
nazwiska cz³onków honorowych, którzy otrzymali tê godnoæ. Rektor og³asza³
nazwiska wyró¿nionych studentów oraz uroczycie wrêcza³ im nagrody. Je¿eli w minionym roku akademickim odby³ siê jaki konkurs, og³aszano jego
wyniki.
Zebrani na PP mogli liczyæ na to, ¿e dowiedz¹ siê nie tylko o dziejach
Uniwersytetu i funkcjonowaniu szkó³ okrêgu wileñskiego, ale bêd¹ te¿ mieli
mo¿liwoæ dowiedzieæ siê, jakie s¹ g³ówne tendencje na wiecie w odniesieniu
do owiaty. Tego dotyczy³y zazwyczaj wyst¹pienia rektora, b¹d zastêpuj¹cych go osób. Do takich ¿ywo dyskutowanych na pocz¹tku XIX wieku tematów nale¿a³ miêdzy innymi problem owiaty kobiet. Dosyæ wyczerpuj¹co na
ten temat podczas PP z czerwca 1819 r. mówi³ ówczesny rektor, Szymon
Malewski. Wed³ug prelegenta, dobre wychowanie w domu jest podstaw¹ edukacji dziecka w szkole, tj. edukacji publicznej, st¹d bardzo przychylnie oceni³
on projekt pensji dla dziewczyn, przygotowany przez Tadeusza Czackiego.
Uwa¿a³, i¿ w Wileñskim Okrêgu Naukowym powinno powstaæ wiêcej takich
pensji, w których przygotywowywano by nauczycielki domowe. Rektor otwarcie ubolewa³, ¿e jeszcze nie wszyscy tê podstawow¹ zasadê rozumiej¹ a wiêkszoæ uwa¿a, ¿e edukacja dziewcz¹t powinna ograniczæ siê do nauki jêzyka
francuskiego i ewentualnie  w niewielkim zakresie  sztuk piêknych. Wed³ug Malewskiego, takie wychowanie dziewcz¹t nie tylko nie pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego, ale czasami nawet przeszkadza. Zdaniem
rektora, Do porz¹dnej wiêc edukacyi, która od dzieciñstwa zaczynaæ siê powinna, ¿yczyæ potrzeba, aby edukacya p³ci ¿eñskiej pod opiek¹ rz¹du sta³a siê
powszechniejsz¹ i urz¹dzon¹ tak, aby z niej wychodzi³y wiat³e i umiejêtne
pierwsze nauczycielki wieku dziecinnego: ¿yczyæ potrzeba, aby na wzór innych
narodów i u nas w ojczystym jêzyku by³y upowszechnione ksi¹¿ki elementarne
12 [J. Frank], Pamiêtniki dra Józefa Franka, Profesora Uniwersytetu Wileñskiego, z francuskiego przet³umaczy³, wstêpem i uwagami opatrzy³ dr W³adys³aw Zahorski, t. 2, Wilno 1913,
s. 68.
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zastosowane do edukacyi p³ci ¿eñskiej; aby w bibliotekach domowych mia³y
miejsce ksi¹¿ki, któreby objanieniem i przewodnictwem do pierwiastkowego
wychowania s³u¿y³y dla matek [ ]13. W przemówieniu Malewskiego pobrzmiewaj¹ nastroje wieku Owiecenia, kiedy powoli dojrzewa³a myl, i¿
przysz³oæ spo³eczeñstwa nale¿y od poziomu wykszta³cenia kobiet.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e rektorzy Uniwersytetu w swoich przemówieniach
podczas PP od czasu do czasu wracali do spraw nauczania szkolnego. Na
przyk³ad Józef Twardowski w 1824 r., rozpoczynaj¹c letnie PP, poinformowa³
zebranych o zmianach w systemie nauczania w szko³ach Wileñskiego Okrêgu
Naukowego. Aby uczniowie nie byli zmuszeni korzystaæ z us³ug korepetytorskich, w szko³ach zosta³a zwiêkszona liczba godzin. Zreformowaniu uleg³y te¿
treci nauczania  zamiast abstrakcyjnych i, jak s¹dzono, dla m³odego umys³u za ciê¿kich traktatów z fizyki i chemii wprowadzony zosta³ kurs nauk
przyrodniczych, a zamiast niektórych prac wy¿szej algebry  geometria wykrelna. Ten przedmiot, wed³ug Twardowskiego, o wiele po¿yteczniejszy jest
nie tylko dla przysz³ych rzemielników, ale i dla wszystkich, którzy maj¹
zamiar pracowaæ na ró¿nych stanowiskach krajowych14. Troska rektorów
o sprawy owiaty nie by³a przypadkowa  Uniwersytet Wileñski na pocz¹tku
XIX w. wiele uwagi powiêci³ kwestii znajduj¹cych siê pod jego opiek¹ szkó³
okrêgu naukowego.
Kwestie dotycz¹ce owiaty i wykszta³cenia by³y poruszane tak¿e podczas
przemówieñ na PP z okazji rozpoczêcia roku akademickiego. Na przyk³ad,
przemawiaj¹c podczas PP na rozpoczêcie roku akademickiego 1810/1811 rektor niadecki podkreli³, ¿e bieg i doskona³oæ cywilizacji bierze siê z dobrze
urz¹dzonego owiecenia. Cz³owieka, który nie zna siebie ani otoczenia przyrówna³ do stworzenia, które b³¹dzi w ciemnociach. Wed³ug niadeckiego, dla
wychowania wa¿ne s¹ wszystkie nauki, poniewa¿ ka¿da z nich rozwija pewn¹ dziedzinê dzia³alnoci dorastaj¹cego cz³owieka. Nauka jêzyków rozwija
pamiêæ, matematyka przyzwyczaja myleæ itd. Rektor nie w¹tpi³, ¿e programy szkolne powinny zawieraæ liczne oraz wielorakie rodzaie nauk15.
Wolno wnioskowaæ, i¿ wprowadzaj¹cy wstêp miêdzy innymi przygotowa³
audytorium do odbioru wyg³aszanej rozprawy. Odczyty PP by³y traktowane
bardzo powa¿nie tak przez profesorów, jak i zebranych. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿
profesorowie przygotowali siê do tych wyk³adów wyj¹tkowo starannie.
Profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni byli obowi¹zani do przedstawienia rozpraw o przedmiotach uczonych. Referaty mogli równie¿ wyg³aszaæ,
jeli chcieli, cz³onkowie honorowi Uniwersytetu oraz profesorowie emerytowani. Ustalono, ¿e referaty na PP maj¹ byæ wyg³aszane wed³ug pewnej kolej13

Fragment przemówienia S. Malewskiego, zob.: J. Bieliñski, op. cit., , t. 2, s. 800802.
J. Twardowski, Zagajenie posiedzenia publicznego cesarskiego Uniwersytetu Wileñskiego
dnia 30 czerwca 1824 r., Wilno 1824, s. 1019.
15 J. niadecki, Zagajenie sesyi publicznej Uniwersytetu Wileñskiego dnia 15 wrzenia
1810 roku, Wilno 1810 r., s. 412; ibidem [w:] Pisma rozmaite Jana Sniadeckiego zawierai¹cy
zagaienia i rozprawy w naukach, t. 3, wyd. 2, Wilno 1818, s. 8494.
14
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noci. Na posiedzeniu akademickim w dn. 15 maja 1804 roku postanowiono,
¿e jako maj¹ byæ czytane publicznie dwa referaty w ci¹gu roku, to jeden ma
byæ wyg³oszony przez profesora z pierwszych dwóch wydzia³ów Uniwersytetu, tj. Nauk fizycznych i matematycznych oraz Medycznego drugi  z drugich
dwóch wydzia³ów, tj. Nauk moralnych i politycznych oraz Literatury i sztuk
wyzwolonych na przemian, wyj¹wszy profesorów malarstwa i rysunków.
Trudno powiedzieæ, dlaczego postanowiono tych ostatnich przemin¹æ. W praktyce jednak ta zasada nie dzia³a³a  wród prelegentów byli i profesorowie
sztuk piêknych (zob. tab.). Nowo zatrudniony profesor mia³ obowi¹zek wyg³osiæ referat rozpoczynaj¹c karierê akademick¹, niejako poza kolejnoci¹16.
Temat zawsze wybiera³ prelegent.
Ustalaj¹c kolej na wyst¹pienia podczas PP, raczej nie spodziewano siê, i¿
bêdzie du¿o chêtnych takie rozprawy przygotowywaæ. Okaza³o siê, ¿e rzeczywistoæ przesz³a oczekiwania i zazwyczaj przedstawiano nie jeden, a dwa
b¹d trzy referaty. Na przyk³ad, w 1806 roku profesor Józef Frank ju¿
w kwietniu zadeklarowa³, i¿ wiosn¹ ma zamiar wyg³osiæ odczyt na PP.
I kiedy profesor Stefan Stubielewicz dla s³aboci zdrowia wymówi³ siê, profesor Andrzej Capelli od razu owiadczy³, i¿ on chia³by przygotowaæ referat na
letnie PP17. Wiêc w roku 1806 na czerwcowym PP wygloszone zosta³y dwie
rozprawy  profesorów Franka i Capellego.
Profesorowie Uniwersytetu starali siê przedstawiæ publicznoci najnowsze wiadomoci naukowe. Zebrani na PP nieraz mieli mo¿liwoæ byæ wiadkami zupe³nie nowych ustaleñ. Na przyk³ad zainteresowania ówczesnej nauki
astronomicznej skupia³y siê wokó³ odkrytych na pocz¹tku XIX wieku ma³ych
planet (planetoid). Profesor Poczobut na PP jesieni¹ 1804 r. wyg³osi³ referat,
powiêcony kwestii nowych planet Cerery i Pallady, które zosta³y odkryte
przez Hartinga Lilienthal, dopiero 1 wrzenia tego roku oraz obserwacji tych
planet przeprowadzonych w Obserwatorium Uniwersytetu Wileñskiego.
Pewn¹ sensacj¹ naukow¹, o której te¿ powiadomiono uczestników PP,
by³y badania profesora Jêdrzeja niadeckiego, który w surowej platynie odkry³ nowy pierwiastek  nowy rodzaj metalu. Metal ten nazwa³ Vestium od
nazwy nowo wynalezionej planety Vesta. niadecki choæ uwa¿a³, ¿e jego praca dotycz¹ca badañ nad surow¹ platyn¹ nie ma jeszcze takiego stopnia doskona³oci, jakiego by sobie ¿yczy³, ale nie w¹tpi³, ¿e jest autorem odkrycia,
dziêki któremu nauka chemiczna zrobi³a krok do przodu18. Komisja chemików francuskich pod przewodnictwem Klaudiusza Ludwika Berthollet nie
potwierdzi³a jednak odkrycia niadeckiego. Ale to nie by³ koniec tej historii.
16 Protokó³ sesji akademickiej Uniwersytetu Wileñskiego z dn. 15 maja 1804 r., VUB RS,
sygn. f. 2 KC 208, k. 1718.
17 Protokó³ sesji akademickiej Uniwersytetu Wileñskiego z dn. 15 maja 1806 r., VUB RS,
sygn. f. 2 KC 208, k. 4243.
18 [A. niadecki], Rozprawa o nowym metallu w surowey platynie odkrytym przez Jêdrzeja
niadeckiego. Czytana na publicznem posiedzeniu Imperatorskiego Uniwersytetu Wileñskiego
dnia 28 czerwca 1808, Wilno 1808, s. 1930.
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Prawie pó³ wieku pó¿niej, w 1843 r., profesor Karl Claus z uniwersytetu
kazañskiego odnalaz³ metal w rudzie uralskiej platyny, który nazwa³ Ruthenium. Pó¿niejsze badania pozwoli³y na wysuniêcie wersji, i¿ Claus tylko
powtórzy³ odkrycie niadeckiego, jednak badacze s¹ ostro¿ni co do jednoznacznej odpowiedzi, czy Vestium i Ruthenium to te same elementy i czy
werdykt Paryskiej Akademii Nauk oraz Petersburskiej Akademii Nauk nie
skrzywdzi³ niadeckiego19.
Stosunkowo wiele uwagi podczas PP powiêcono problematyce medycznej. Starano siê przedstawiæ nie tylko sprawy medycyny praktycznej, ale
i rozwa¿ania teoretyczne. Stosunek chirurgii do medycyny by³ wtedy chyba
jednym z najbardziej dyskutowanych tematów nie tylko przez naukowców.
Do koñca XVIII stulecia chirurgia znajdowa³a siê w gestii cechów rzemielniczych. Jeszcze i w pocz¹tkach XIX wieku nie by³a traktowana jako dziedzina
nauk medycznych. Analizie stosunków chirurgii i medycyny zosta³y powiêcone trzy rozprawy profesorów medycyny  Matusewicza, Jana Fryderyka
Niszkowskiego oraz Wac³awa Pelikana (zob. tabelê ni¿ej). Zauwa¿yæ nale¿y,
i¿ wszyscy prelegenci podkrelili nierozdzielnoæ chirurgii od medycyny.
Specyficzn¹ czêæ rozpraw wyg³aszonych na PP stanowi³y referaty o ¿yciu i dzia³alnoci profesorów Uniwersytetu Wileñskiego. Powodem przygotowania takich odczytów zazwyczaj by³a mieræ profesora. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿
w tych referatach nie ograniczano siê do podania tylko faktów biograficznych, ale starano siê przedstawiæ dzia³alnoæ naukow¹ i zas³ugi dla Uniwersytetu zmar³ego profesora. Takie podejcie do sprawy wiadczy o tym, ¿e
nawet ukazuj¹c sylwetki profesorów Uniwersytetu starano siê na PP zebranym przede wszystkim przekazaæ informacjê naukow¹.
Jêzyk referatu wybiera³ sam prelegent. Choæ najwiêcej rozpraw zosta³o
wyg³aszonych w jêzyku polskim, ale zdarza³o siê, i¿ prelegenci mówili po
³acinie, po francusku czy nawet rosyjsku (jêzykiem rosyjskim podczas wyg³oszenia rozpraw pos³ugiwa³ siê tylko Jan Czerniawski, profesor zwyczajny
jêzyka i literatury rosyjskiej). Je¿eli tego dnia by³a prezentowana nie jedna
rozprawa, zdarza³o siê, ¿e prelegenci pos³ugiwali siê ró¿nymi jêzykami. Tak
na przyk³ad by³o na PP jesieni¹ 1804 roku. Wtedy Poczobut o nowych planetach mówi³ po polsku. Po nim swoj¹ rozprawê po ³acinie przedstawi³ Carl
Christian Langsdorf, rozwa¿aj¹c kwestiê poprawienia m³ynów wodnych.
Trzecim prelegentem tego dnia by³ Filip Nereusz Golañski, który swój odczyt
wyg³osi³, jak i Poczobut, po polsku.
Zebrani na PP mieli mo¿liwoæ uzyskaæ wiadomoci z ró¿nych dziedzin
nauki  przedstawione by³y tak nauki teoretyczne (jak fizyka czy chemia),
jak i stosowane, do których mog¹ byæ zaliczone takie dziedziny ówczesnej
wiedzy naukowej, jak medycyna czy mechanika. Poniewa¿ prelegenci sami
okrelali temat swoich odczytów, wolno wnioskowaæ, ¿e wyg³oszone referaty
19 W. Hubicki, Chemia, [w:] Historia nauki polskiej, pod red. B. Suchodolskiego, t. 3,
Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1977, s. 474475.

Posiedzenia publiczne Uniwersytetu Wileñskiego (18031832)...

79

miêdzy innymi wiadcz¹ i o stopniu rozwiniêcia tej czy innej ga³êzi nauki
(przede wszystkim na Uniwersytecie Wileñskim). Tak¹ wersjê potwierdza
spis rozpraw na tematy medyczne  w omawianym okresie wygloszono 16
referatów (razem z odczytami, w których przedstawiano sylwetki wybitnych
medyków, profesorów Uniwersytetu Wileñskiego). Drugie miejsce zajmuje
rozprawy powiêcone sprawam nauk filologicznych (12). Wiadomo, i¿ w³anie
w tym okresie historii Uniwersytetu, przodowa³y nauki medyczne i filologiczne. Prace wileñskich medyków (Franka, Bécu, Wolfganga) oraz filologów
(przede wszystkim Groddecka) cieszi³y siê uznaniem uczonych europejskich.
Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ ci naukowcy kilkakrotnie wystêpowali w roli prelegentów podczas PP (np. prof. Groddeck mia³ w ci¹gu omawianego okresu cztery
referaty, prof. Frank  dwa). Stosunkowo wiele miejsca zosta³o powiêcone
teologii  wyg³oszono 10 referatów na tematy teologiczne. Z dziedziny nauk
matematycznych wyg³oszono 7, tyle samo z prawa. Problematyce fizyki powiêcona zosta³a jedna rozprawa, chemiii i botaniki  po dwie. Dosyæ s³abo
by³y reprezentowane nauki historyczne  tylko cztery rozprawy, w³¹czaj¹c
referaty prof. Golañskiego, przedstawiane podczas pierwszego PP w 1803
roku O rozwoju Uniwersytetu Wileñskiego oraz O s³awniejszych uczniach
wszechnicy wileñskiej w grudniu tego samego roku. Pozostaje otwarte pytanie, dlaczego profesor Lelewel, który cieszy³ siê w ówczesnym Wilnie wielkim
uznaniem z racji swoich zdolnoci oratorskich (w³anie podcas jego wyk³adów
audytorium zawsze z trudem mog³o pomieciæ wszystkich chêtnych), na PP
w ci¹gu omawianego okresu wyg³osi³ tylko jeden odczyt. Najbardziej aktywny by³ wspomniany Cappelli, profesor prawa cywilnego i kryminalnego, przybywszy do Wilna na pocz¹tku XIX w. z W³och. Zazwyczaj wyg³asza³ swoje
odczyty  przez omawiany okres mia³ ich a¿ 7  po ³acinie, jekdnak niektóre z nich ukaza³y siê w druku w t³umaczeniu polskim.
Na podstawie sprawozdañ Rady Uniwersytetu, przygotowywanych dla
kuratora, relacji w ówczesnej prasie oraz literatury pamiêtnikarskiej wolno
wnioskowaæ, ¿e audytorium PP by³o bardzo zró¿nicowane. Obok spo³ecznoci
uniwersyteckiej, tj. profesorów i studentów, PP swoim przybyciem zazwyczaj
zaszczycali przedstawiciele w³adzy z genera³-gubernatorem i gubernatorem
na czele. W latach 1810 i 1817 na letnich PP by³ obecny kurator Adam Jerzy
Czartoryski. Oczywicie przychodzili nauczyciele i uczniowie I-go wileñskiego
gimnazjum, oraz ludzie, którzy ani z gimnazjum, ani ze uniwersytetem, na
co dzieñ nie mieli nic wspó³nego. Czytane wiêc po ³acinie rozprawy napewno
nie wszyscy mogli zrozumieæ, nie wszyskim równie¿ by³y dostêpne rozwa¿ania np. O meteorytach choæ by³y wyg³aszane po polsku. Jednak organizowane
przez Uniwersytet PP cieszy³y siê uznaniem wród ówczesnego spo³eczeñstwa. To wiadczy nie tylko o autorytecie Uniwersytetu i jego profesorów, ale
i o tym, ¿e nawet wród ludzi dalekich od dzia³alnoci intelektualnej wiedzê
naukow¹ zaczêto traktowaæ jako rzecz godn¹ uwagi oraz w pewnym sensie
modn¹. Ju¿ cytowany Jankowski w swoich memuarach podaje, ¿e na PP
podczas wyg³aszanych rozpraw zawsze panowa³a atmosfera g³êbokiego sku-
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pienia siê i g³êbokiej ciszy. Choæ, wed³ug Jankowskiego, Musia³y to byæ zapewne godziny d³ugie i doæ nie³atwe dla pañ i dylektantów: bo rozprawy by³y
albo nader uczone, albo odczytywano je w jêzykach obcych20. W sprawozdaniach Uniwersytetu odnotowano, i¿ na PP brali udzia³ przedstawiciele duchownego, wojennego i wieckiego stanu, choæ nigdzie nie podawano, ile
mniej wiêcej ich przychodzi³o. Wolno wnioskowaæ, ¿e s³uchaczy nie brakowa³o. Z Przepisów Szczegó³owych Uniwersytetu z 1809 r. dowiadujemy siê, ¿e
ka¿de PP og³asza siê przez uwiadomienie drukowane w jêzyku ³aciñskim
pod³ug formy raz przyjêtej. Dot¹d nie uda³o siê takich zaproszeñ odnaleæ,
wiêc nasuwa siê przypuszczenie, ¿e wstêp by³ wolny.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e wiedza naukowa, wyg³aszana podczas PP mia³a
szanse dostawaæ siê do szerszego audytorium dziêki drukowi  niektóre rozprawy og³aszano czy to odrêbnym drukiem, czy to w periodykach, czy nawet
w tomach dzie³ zbiorowych, jak np. w przypadku prac profesora Jana niadeckiego. Ile tych rozpraw zosta³o wydrukowanych, jest to pytanie na razie
otwarte i wymaga³oby ono specjalnej analizy. Profesorowie swoje rozprawy
wyg³aszane na PP traktowali na równi z rozprawami, które czytali na posiedzeniach akademickich. Dok³adny projekt przepisów w sprawie drukowania
by³ przygotowany dopiero w 1831 roku21 i na realizacjê ju¿ nie mia³ szans.
Jednak sam fakt przygotowania takiego projektu wiadczy o tym, ¿e na
druki naukowcy ówczesnego Uniwersytetu patrzyli m. inn. i jak na wa¿ne
narzêdzie rozpowszecniania wiedzy poza spo³ecznoci¹ akademick¹.
Organizowaæ PP przestano jeszcze przed zamkniêciem Uniwersytetu.
Wiosn¹ 1831 r. zadecydowano zrezygnowaæ z urz¹dzenia PP z powodu rozpowszechnienia epidemii cholery  uczniowie Uniwersytetu na mocy zalecenia
generalgubernatora zostali rozpuszczeni i nader ma³a ich liczba pozosta³a
w miecie. Powa¿n¹ przyczyn¹ by³ równie¿ brak miejsca, poniewa¿ sala PP
zajêta zosta³a na gabinet zoologiczny, a w innych urz¹dzono postój wojska22.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e czêæ studentów bra³a udzia³ w powstaniu Listopadowym, wiêc spo³ecznoæ uniwersytecka w tym roku naprawdê powinna by³a
byæ stosunkowo bardzo ma³a. Choæ w czerwcu 1831 roku i przyjêto postanowienie zaprosiæ do czytania rozpraw na PP przy otwarciu kursów uniwersyteckich we wrzeniu dwóch profesorów, a mianowicie Edwarda Eichwalda
i Feliksa Rymkiewicza23, to nie uda³o siê jednak ustaliæ, czy planowane PP
w ogóle odby³o siê. Wysuniêta wiêc przed kilka lat teza, i¿ ostatnie PP odby³o
siê we wrzeniu 1830 roku24, na razie pozostaje aktualna. Bior¹c pod uwagê
20
21

sygn. f.
22

sygn. f.
23

sygn. f.
24

[P. Jankowski], Ksiêga wspomnieñ uniwersyteckich przez Johna of Dycalp, s. 54.
Protokó³ posiedzenia Rady Uniwersytetu Wileñskiego z dn. 15 kwietnia 1831 r., LVIA,
721, ap. 1, b. 1198, k. 3436.
Protokó³ posiedzenia Rady Uniwersytetu Wileñskiego z dn. 8 czerwca 1831 r., LVIA,
721, ap. 1, b. 1198, k. 27.
Protokó³ posiedzenia Rady Uniwersytetu Wileñskiego z dn. 30 czerwca 1831 r., LVIA,
721, ap. 1, b. 1198, k. 31.
A. Praðmantaitë, op. cit., s. 20.
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to, ¿e podczas wojny z Napoleonem w 1812 roku PP te¿ nie organizowano,
wypada jeszcze jeden rok z okresu lat 180332. W przebadanych ród³ach
nie ma te¿ ¿adnej wzmianki o PP w czerwcu 1804 roku. Przypuszczyæ nale¿y,
¿e zrezygnowano z tego powodu, ¿e w ubieg³ym roku by³y a¿ trzy  trzecie
odby³o siê dn. 12 grudnia, w dzieñ urodzin Aleksandra I. Rozprawê na grudniowym PP tego roku czyta³ profesor Golañski25. To by³o pierwsze i ostatne
grudniowe PP. Poza ustalon¹ kolejnoci¹ PP z powodu uroczystoci uszczenia
wst¹pienia na tron Aleksandra I by³ organizowany w marcu 1807 roku26.
Dlaczego ograniczono siê tylko do dwóch PP specjalnie powiêconych osobie
cesarza, pytanie na razie pozostaje otwarte.
Rekapituluj¹c wypada podkreliæ, i¿ PP które odbywa³y siê na Uniwersytecie Wileñskim w pocz¹tkach XIX, cieszy³y siê popularnoci¹ wród mieszkañców ówczesnego Wilna. By³ to bowiem okres, kiedy przede wszystkim
z powodu pewnej demokratyzacji nauki, sprawami naukowymi zaczêto interesowaæ siê nie tylko w salonach arystokratycznych. PP, urz¹dzane przez
Uniwersytet Wileñski, umo¿liwi³y bezporedni dostêp do wiedzy naukowej
spo³ecznoci bêd¹cej poza Uniwersytetem. Centralne miejsce podczas tych
imprez zajmowa³a rozprawa naukowa, przedstawiana przez profesorów Uniwersytetu, specjalistów danej dziedziny. Zaprezentowano referaty z blisko
dwudziestu dziedzin naukowych. Choæ wstêp by³ wolny, to z uwagi na treæ
oraz jêzyk rozprawy, PP by³y dostêpne tylko dla wykszta³conej, posiadaj¹cej
pewn¹ wiedzê czêci ówczesnej spo³ecznoci ziem by³ego WKL. Tym nie
mniej, wolno wnioskowaæ, i¿ by³y one jedn¹ z podstawowych form popularyzacji wiedzy naukowej wród szerszych krêgów.

25 Protokó³ sesji akademickiej Uniwersytetu Wileñskiego z dn. 14 czerwca 1803 r., VUB
RS, sygn. f. 2 KC 208, k. 10.
26 Protokó³ sesji publicznej Uniwersytetu Wileñskiego z dn. 12 marca 1807 r., VUB RS,
sygn. f. 2 KC 208, k. 51.
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Rozprawy czytane na PP Uniwersytetu Wileñskiego (18031832)
nr

Da ta

Jêzyk

1 Golañski Filip Nereusz

Prelegent

O za³o¿eniu, wzrocie i tera¿niejszym
ugruntowaniu najwy¿szem Uniwersytetu

Temat

1803 06 17

pol.

2 Poczobut-Odlanicki
Marcin

O dawnoci Zodiaku egiptskiego

1803 09 15

pol.

3 Matusewicz
(Matuszewicz) Andrzej

O chirurgii. Nieoddzielny zwi¹zek nauk
chirurgicznych z nauk¹ medycyny

1803 09 15

pol.

4 Golañski Filip Nereusz

O s³awniejszych uczniach uniwersytetu

1803 12 12

pol.

5 Poczobut-Odlanicki
Marcin

O obserwacji nowych planet Cerery i Palady

1804 09 15

pol.

1804 09 15

pol.

10 Golañski Filip Nereusz

9 Langsdorf Carl Christian O wadach m³ynów wodnych
O prawodawstwie Moj¿esza politycznym,
cywilnym i kryminalnym w ksiêgach wiêtych
zawartych

1804 09 15

pol.

11 Groddeck Gotfryd Ernest

O opisaniu ziemi Grekom staro¿ytnym znajomej z
dzie³ ich najdawniejszych poetów

1805 06 28

³ac.

12 Cappelli Ludwik Alojzy

O pocz¹tku i postêpie prawa kryminalnego

1805 06 28

³ac.
³ac.

13 Abicht Jan Henryk

O granicach dowiadczenia

1805 09 15

14 Cappelli Ludwik Alojzy

O pocz¹tku praw rzymskich

1805 09 15

³ac.

15 Czerniawski Jan

O mowie ludzkiej w ogólnoci, a w szczególnoci o
w³asnociach jêzyka rosyjskiego

1805 09 15

ros.

16 Cappelli Ludwik Alojzy

O g³ówniejszych sposobach zapobie¿enia
wystêpkom w spo³ecznociach cywilnych

1806 06 28

³ac.

17 Frank Józef

O polycji medycznej, jaka powinna byæ zachowana
w wêzieniach publicznych

1806 06 28 franc.

18 Groddeck Gotfryd Ernest

O w³asnociach religii greckiej

1806 09 15

³ac.

19 Bojanus Henryk Ludwik

O medycynie weterynaryjnej

1806 09 15

³ac.

20 Groddeck Gotfryd Ernest

Schadzki publicznie greków i posiedzenie
dzisiejszych uczonych

1807 03 12

³ac.

21 Stubielewicz Stefan

O konduktorach

1807 06 28

pol.

22 Bécu August Ludwik

O szpitalach dla ubogich chorych

1807 09 15

pol.

23  niadecki Jêdrzej

O nowym metalu w surowej platynie

1808 06 28

pol.

24 Golañski Filip Nereusz

O malarstwie . Zas³ugi profesorów Tomasza
Husarzewskiego i Franciszka Smuglewicza

1808 09 15

pol.

25 Jundzi³³ Stanis³aw
Bonifacy

O przymiotach potrzebnych w sztuce ogrodniczej

1809 06 30

pol.

26 Cappelli Ludwik Alojzy

O w³adzy mê¿ów nad ¿onami, któr¹ mu dawne
prawa nadawa³y

1809 09 15

³ac.

27 Czerniawski Jan

Sprawa pokoju ze Szwecj¹

1809 09 15

ros.

28 niadecki Jan

¯ ywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego
Poczobuta

1810 06 30

pol.

29 Groddeck Gotfryd Ernest

M¹droæ dawnych greków w szacowaniu
przymiotów i zas³ug ich przodków

1810 06 30

³ac.
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30 Saunders (Sanders) Józef O wp³ywie i u¿ytecznoci sztuk
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1810 09 15

pol.

31 ¯ ycki Tomasz

O pocz¹tku, wzrocie i postêpie a¿ do naszych
czasów matematyki

1811 06 30

pol.

32 Chodani Jan Kanty

O d¹¿eniu nauki Jezusa Chrystusa dla dobra
ludzkiego

1811 09 15

pol.

33 Niemczewski Zachariasz

O duchu i po¿ytkach nauk matematycznych

1813 06 30

pol.

34 S³owacki Euzebiusz

O sztuce przek³adania z obcych jêzyków

1813 09 15

pol.

1814 06 15

pol.

35 Niszkowski Jan Fryderyk O zwi¹zku chirurgii z medycyn¹
36 Frank Józef

O wp³ywie rewolucji francuskiej do medycyny
praktycznej

1814 09 15 franc.

37 K³¹giewicz Andrzej
Benedykt

O tolerancji

1815 06 30

38 Cappelli Ludwik Alojzy

O pocz¹tku, postêpie i  ród³ach prawa
kanonicznego

1815 09 15 franc.

39 Wolfgang Jan Fryderyk

Uwagi historyczne nad stanem farmacji

1816 06 30

pol..

pol.

40 Znosko Jan

O ekonomii politycznej, jej historii i systemach

1816 09 15

pol.

41 Czerniawski Jan

O stanie nauk i sztuk wyzwolonych w Rosji
w wieku X-XII i pierwszej po³owie XIII

1817 06 30

ros.

42 Golañski Filip Nereusz

O zas³ugach i pracach w dziele owiecenia
zesz³ego ks. Mickiewicza

1817 09 15

pol.

43 Cappelli Ludwik Alojzy

Rozbiór dzie³a O prawie publicznym profesora
Aarona Aleksandra Olizaroviusa

1817 09 15

³ac.

43 Pelikan Wac³aw

O naukach chirurgii i medycyny

1818 06 30

pol.

45 Mianowski Miko³aj

O u¿ytecznoci sztuki lekarskiej w miarê stopnia
powszechnego owiecenia

1818 09 15

pol.

46 K³¹giewicz Andrzej
Benedykt

O stopniach, którymi postêpowa³o objawienie
boskiej religii

1819 06 30

pol.

47 Lobenwein Jan Andrzej

O ¿yciu i pracach uczonych zesz³ego w tamtym
roku prof. Jakóba Briôtet

1819 09 15

pol.

48 Pinabel Jan

O stanie literatury francuskiej w wieku XVII
i XVIII i tera niejszym

1819 09 15 franc.

49 ¯ ycki Tomasz

O ¿yciu i pismach uczonych zesz³ego
w przesz³ym roku ks. Franciszka Narwojsza

1820 06 30

pol.

50 Spitznagel Ferdynand

O ¿yciu i pracach naukowych prof. Jana Andrzeja 1820 09 15
Lobenweina

pol.

51 Poliñski Pe³ka Micha³

O po¿ytkach z nauk matematycznych
wyp³ywaj¹cych

1820 09 15

pol.

52 K³¹giewicz Andrzej
Benedykt

Religia objawiona jest dzie³em Boga

1821 06 30

pol.

53 Borowski Leon

O naladowaniu wybornych pisarzy i o wp³ywie
obcych wzorów sztuki pisania ju¿ staro¿ytnych,
ju¿ nowych, na ukszta³cenie smaku w³aciwie
narodowego

1821 09 15

pol.

54 Lelewel Joachim

Panowanie króla £okietka

1822 06 30

pol.

55 £obojko Jan

Owiecenie przez uniwersytety udzielane

1822 09 15

ros.

56 Mianowski Miko³aj

O ¿yciu i pracach uczonych Jana Piotra Franka

1822 09 15

pol.
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57 Bobrowski Micha³

Wyobra¿enie o Bogu w pierwszej z porz¹dku
ksiêdze Moj¿esza

1823 06 30

pol.

58 Wolfgang Jan

O pocz¹tku i postêpnem doskonaleniu u¿ycia i
wypiekania chleba zbo¿owego

1823 09 15

pol.

59 Podczaszyñski Karol

¯ ywot architekta Wawrzyñca Gucewicza

1823 09 15

pol.

60 Dani³owicz Ignacy

O pocz¹tku rozkrzewienia siê i rozmaitym losie
w ró¿nych krajach Europy narodu cygañskiego

1824 06 30

pol.

61 Herberski Wincenty

Krótka wiadomoæ o gocinnoci u staro¿ytnych
i o zak³adach dobroczynnych

1824 09 15

pol.

62 Oczapowski Micha³

O urz¹dzeniu dóbr ziemskich

1825 06 30

pol.

63 Porcijanko Konstanty

Wiadomoæ o ¿yciu i pracach naukowych .p.
Augusta Ludwika Bécu

1825 06 30

pol.

64 Drzewiñski Feliks

O kamieniach meteorycznych i przyczynach
mog¹cych je tworzyæ

1825 09 15

pol.

65 Podczaszyñski Karol

O cemencie rzymskim

1825 09 15

pol.

66 Borowski Leon

¯ ycie .p. prof. Gotfryda Ernesta Groddecka

1826 06 30

pol.

67 Bobrowski Micha³

O wp³ywie Kocio³a rzymskiego na jêzyk
s³owiañski

1826 09 15

pol.

68 Bärkman (Baerkman)
Jan Karol

O wp³ywie owiaty na zdrowie spo³eczne

1827 06 30

pol.

69 Cappelli Ludwik Alojzy

O wyk³adzie nauki prawa rzymskiego
w ogólnoci a w szczególnoci o dziele
elementarnem w tym¿e przedmiocie

1827 09 15

pol.

70 Jaroszewicz Józef

O stanie kraju litewskiego w dziedzinie owiaty do 1828 06 25
powstania uniwersytetu

pol.

71 Bobrowski Micha³

Wspomnienia o znamienitych profesorach
uniwersytetu

1828 06 25

pol.

72 Abicht Jan Henryk

Uwagi o anatomii patologicznej

1828 09 15

pol.

73 Wyrwicz Antoni

Rzut oka na sposoby wyk³adania nauk
dok³adnych, a mianowicie analizy matematycznej

1829 06 25

pol.

74 Münnich Wilhelm
Fryderyk

O kolekcji numizmatów wschodnich
w Uniwersytecie Wileñskim

1829 06 25 franc.
1829 09 15

75 Jundzi³³ Józef (?)

O wewnêtrznej temperaturze rolin

76 Fija³kowski Antoni

O stanie Izraelitów i Rzymian przed narodzeniem
Jezusa Chrystusa

pol.

77 Skide³³ Jan

Krótka historia nauki moralnej

1830 06 25

78 De Néve ¯an

O pocz¹tkach i stopniowym rozwoju jêzyka
francuskiego

1830 06 25 franc.

79 S³awiñski Piotr

Analiza obserwacji odbytych w obserwatorium
Uniwersytetu Wileñskiego w 1825 i 1830 latach

1830 09 15

pol.

80 Fonberg Ignacy

O metodach badañ zwi¹zków organicznych

1830 09 15

pol.

pol.
pol.

ród³a: J. Bieliñski, Uniwersytet Wileñski (1579-1831), t. 2, Kraków 1899-1900, s. 772-828;
protoko³y posiedzieñ akademickich oraz publicznych Uniwersytetu Wileñskiego, raporty Rady
Uniwersytetu Wileñskiego do Kuratora i Ministerstwa Owiaty: LVIA, sygn. f. 721, ap. 1, b. 31;
b. 34; b.286; b. 308; b. 379; b. 1176; b. 1183; b. 1188; b. 1197; b. 1198; VUB RS, sygn. f. 2 KC
183; 208; 237; 250; 252; 255; 256; 257; 260; 261; 262; 263; 264; 345.
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SUMMARY
The University of Vilnius (UV) has enjoyed a reputation for being an influential
school of higher education as well as a significant centre of academic research. Apart
from these lines of activity, the University is actively engaged in others as well.
A particularly wide range of the Universitys activities could be observed in the early
19th century. At that time, among other functions, it served as an institution responsible for promoting science. The UVs body of professors believed that the value of
science depended on how widespread it is among the society. Attempts were made to
reach the widest possible circles. In order to promote science, public sessions were
devised, the genesis of which reached as far back as the Commission of National
Education.
The public sessions conducted by the UV allowed the non-academic public to
have access to academic knowledge. The central point of such sessions would be
reserved for an academic dissertation delivered by UV professors specialising in the
relevant line of study.
Between 1803 and 1830, over 80 dissertations were presented in nearly twenty
academic areas. Professors would make sure the listeners received state-of-the-art
knowledge. However, even though admission was free, the contents and the language
of the dissertations (which speakers were free to choose) were usually such that the
public sessions were, in fact, aimed at educated listeners. Nonetheless, they enjoyed
great popularity. At those times, it was not only the aristocratic parlours that manifested interest in scientific developments, but a much wider audience. In the early
19th century, public sessions were among the basic forms of promoting scientific
knowledge among the wider public circles of the former Grand Duchy of Lithuania.
Through their academic dissertations, specifically prepared and delivered to the
public, the professors of the then University of Vilnius made a major contribution to
the promotion of scientific knowledge.
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TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE
W PRZYGOTOWANIACH
DO OGÓLNONARODOWEGO POWSTANIA
Klêska powstania listopadowego stanowi³a dla Polaków koniec marzeñ
o wolnej Ojczynie. Jednak¿e w przekonaniu powstañców udaj¹cych siê na
emigracjê, by³a jedynie przegran¹ bitw¹ w wojnie o niepodleg³oæ. St¹d te¿
wiêkszoæ z nich wyrusza³a na tu³aczkê z nadziej¹ szybkiego powrotu i wznowienia przerwanej batalii. W pocz¹tkowym okresie Wielkiej Emigracji d¹¿enia niepodleg³ociowe, szczególnie demokratycznej czêci wychodstwa polistopadowego wi¹za³y siê przede wszystkim z nadziej¹ na wybuch rewolucji
ogólnoeuropejskiej. Z czasem, po opadniêciu tej swoistej fali rewolucyjnej,
zaczêto zastanawiaæ siê jednak nad innymi drogami do niepodleg³oci. W rodowisku emigracyjnym prowadzono jednoczenie o¿ywione dyskusje nad
przyczynami upadku powstania, a nawet nad przyczynami utraty niepodleg³oci. Wród emigrantów dochodzi³o przy tym do ostrych polemik i sporów
pomiêdzy przedstawicielami ró¿nych ugrupowañ i orientacji politycznych.
Skupia³y siê one bardzo czêsto na szukaniu winnych wszelkich narodowych
nieszczêæ. Doprowadzi³o to z kolei do powstania licznych podzia³ów, a co za
tym idzie tworzenia siê ugrupowañ o odmiennych pogl¹dach, równie¿ w odniesieniu do powy¿szych kwestii. W konsekwencji dosz³o do widocznego rozbicia
wychodstwa polistopadowego. Zreszt¹ konflikty i podzia³y przeniesione zosta³y na grunt emigracji jeszcze z powstania listopadowego. Jednym z rezultatów
owych sporów i dyskusji by³o wy³onienie siê Towarzystwa Demokratycznego
Polskiego (TPD) jako opozycji do jednej z pierwszych organizacji Wielkiej Emigracji  Komitetu Emigracji Polskiej, czyli tzw. komitetu lelewelowskiego.
TDP w swoich pogl¹dach na niepodleg³oæ pocz¹tkowo równie¿ reprezentowa³o pogl¹d o nieuchronnoci rewolucji ogólnoeuropejskiej i ku temu
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stara³o siê podporz¹dkowaæ swoje dzia³ania. Dochodzi³o przy tym do tak
charakterystycznych dla wychodstwa konfliktów personalnych (koñczonych
czêsto pojedynkami), wynik³ych niejednokrotnie z osobistych ambicji poszczególnych przywódców i dzia³aczy emigracyjnych.
W przypadku TDP konflikty wewnêtrzne dotyczy³y przede wszystkim
niechêci orodków prowincjonalnych do Sekcji Centralnej, mieszcz¹cej siê
w Pary¿u. Jak wiadomo, w pocz¹tkowym okresie emigracji stolica Francji
dostêpna by³a jedynie dla cywilów i nielicznych oficerów by³ej armii powstañczej. Pozostali emigranci, którzy trafili do Francji, rozlokowani zostali na
prowincji w tzw. Wielkich Zak³adach (dépots), umieszczonych pocz¹tkowo w Avignon i Besançon, a z czasem równie¿ w wielu innych miastach na terenie
ca³ej Francji. Tam te¿ powstawa³y sekcje TDP, które z jednej strony nie
mog³y siê pogodziæ z bezczynnoci¹ Sekcji Centralnej, a z drugiej cz³onkowie
z prowincji, maj¹cy przy tym ambicje przywódcze, zazdronie patrzyli na
tych szczêliwców, którym uda³o siê dostaæ nad Sekwanê. Z czasem jednak w
TDP, podobnie jak w wielu innych ugrupowaniach emigracyjnych, dosz³o do
znacz¹cych zmian organizacyjnych i programowych. Dla Towarzystwa istotê
tych zmian stanowi³o przeniesienie Sekcji Centralnej ze stolicy Francji do
Poitiers. Formalnie nast¹pi³o to ju¿ w koñcu 1832 r. Symptomem przemian,
które objê³y TDP w tym czasie by³ niew¹tpliwie narastaj¹cy od jesieni 1832 r.
kryzys Sekcji Paryskiej. Przejawia³ siê on przede wszystkim w niezadowoleniu orodków prowincjonalnych ze swoistej bezczynnoci przywódców w stolicy. Krytykowano te¿ zasady prawne na jakich opiera³a siê w³adza organizacji. Dalszy upadek orodka kierowniczego uwidoczni³ siê te¿ w ostrym konflikcie, wywo³anym penetracj¹ karbonariuszy w szeregach TDP. W konsekwencji dosz³o do swego rodzaju walk wewnêtrznych, które zdecydowanie
os³abi³y Sekcjê Centraln¹. Poza tym, prowincja posiada³a znaczn¹ przewagê
liczebn¹. Jej si³a polega³a równie¿ na wiêkszym radykalizmie przebywaj¹cych tam emigrantów. Dziêki tym czynnikom prowincja mia³a u³atwione zadanie w decyduj¹cym wyst¹pieniu przeciwko Kompletowi Paryskiemu i podwa¿eniu jego w³adzy nad ca³oci¹ Towarzystwa1. Co ciekawe, w Sekcji Centralnej równie¿ panowa³y przeciwstawne nastroje. Z jednej strony by³o ugrupowanie z³o¿one m.in. z Edmunda Korabiewicza, Juliusza Wys³oucha, Andrzeja Gawroñskiego, Adolfa Zaleskiego i kilku innych, do drugiej nale¿eli
dzia³acze skupieni wokó³ Piotra Henryka Niewêg³owskiego2.
W wyniku naros³ych konfliktów i dzia³añ opozycyjnych, przewodnictwo
nad Towarzystwem wkrótce przesz³o w rêce Sekcji Poitiers, której cz³onkowie
ze wszystkich opozycjonistów okazali siê najbardziej prê¿ni. Tam te¿ znalaz³a
swoje miejsce nowa Sekcja Centralna, która na inauguracyjnym posiedzeniu
zebra³a siê w czwart¹ rocznicê wybuchu powstania listopadowego, tj. 29 listo1 S. Kalembka, Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 18321846, Toruñ 1966,
s. 6162. Por. J. ¯migrodzki, Towarzystwo Demokratyczne Polskie (18321862), t. 1, A (18321835),
Londyn 1983, s. 321325.
2 S. Kalembka, op. cit., s. 6162.
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pada 1834 r. Wiêkszoæ cz³onków TDP popar³a zaistnia³¹ sytuacjê, domagaj¹c
siê równoczenie dalszych zmian, nie tylko organizacyjnych, ale i programowych. Chodzi³o g³ównie o og³oszenie nowego manifestu i wydanie w³asnego
pisma periodycznego. Wi¹za³o siê z tym równie¿ przyjêcie nowej koncepcji
odzyskania niepodleg³oci. W konsekwencji opozycjonici zdecydowali siê na
ci¹gniêcie do Poitiers czo³owych dzia³aczy organizacji, rozrzuconych do tej
pory po ca³ej Francji. W ten sposób w ci¹gu 1835 r. przybyli tam m.in. Robert
Chmielewski, Wiktor Heltman, Jan Nepomucen Janowski, Henryk Jakubowski i Tomasz Malinowski3.
Prze³om w dzia³alnoci Towarzystwa, zapocz¹tkowany przeniesieniem
orodka kierowniczego na prowincjê trwa³ do roku 1836, kiedy dosz³o do wydania nowego manifestu, zwanego Wielkim lub Poitierskim. Zgodnie z uchwa³¹,
podjêt¹ na jednym z pierwszych posiedzeñ Sekcji Centralnej w Poitiers, ostateczn¹ redakcjê powy¿szego dokumentu programowego miano powierzyæ tzw.
Centralizacji, czyli nowemu kierownictwu TDP wybranemu w wyborach powszechnych sporód wszystkich cz³onków organizacji4. G³osowanie w tej kwestii nie by³o jednak spraw¹ prost¹ i wybór 9-osobowego kompletu pierwszej
Centralizacji zosta³ zakoñczony dopiero w trzeciej turze g³osowania, we wrzeniu 1835 r.5
30 stycznia 1836 r. w nowej siedzibie Sekcji Centralnej Towarzystwa odby³o
siê inauguracyjne posiedzenie tych, których wyborcy obdarzyli najwiêkszym zaufaniem6. Od samego pocz¹tku g³ówny wysi³ek tzw. pierwszej Centralizacji skierowany zosta³ na uregulowanie spraw wewnêtrznych, a w szczególnoci na
przygotowanie wspomnianego wczeniej manifestu. Mia³a to byæ deklaracja
aktualnych pogl¹dów, celów i metod dzia³ania TDP, zwi¹zanych z d¹¿eniami
niepodleg³ociowymi7. Po przeprowadzeniu kilkumiesiêcznej dyskusji i korespondencyjnego g³osowania nad projektem nowego manifestu, na 4 grudnia
1836 r. zarz¹dzono jego druk, który zakoñczono ostatecznie 20 grudnia 1836 r.8
3 Okólniki Sekcji Centralnej TDP w Poitiers, Poitiers 18341836, s. 14, 2122. Por. J. N.
Janowski, Notatki autobiograficzne. Przygot. do druku, wstêpem i przypisami opatrzy³
M. Tyrowicz, Wroc³aw 1950; S. Kalembka, op. cit., s. 67; H. £uczakówna, Wiktor Heltman
17961874, Poznañ 1935, s. 67.
4 Biblioteka Jagielloñska (dalej B. J.), Korespondencja J. N. Janowskiego, T. 4, rkps 3685/IV,
k. 144145, List P. Krzy¿anowskiego do J. N. Janowskiego z 1.12.1835 r. Zob. równie¿ Okólniki
TDP, 1835, s. 268, s. 285.
5 Pierwsza tura mia³a miejsce w maju, a druga w lipcu 1835 r. Przebieg g³osowania  zob.
Okólniki TDP, 1834/1835, s. 117118, 141152, 1951207, 243253. Por. S. Kalembka, op. cit.,
s. 8689.
6 Posiedzenie odby³o siê w sk³adzie 7-osobowym, gdy¿ w grudniu 1835 r. zmar³ W. Cyprysiñski, a W. Heltman nie przyby³ jeszcze do Poitiers  zob. J. N. Janowski, op. cit., s. 514515;
S. Kalembka, op. cit., s. 8998; H. ¯aliñski, Stracone szanse. Wielka Emigracja o powstaniu
listopadowym, Warszawa 1982, s. 47. Por. Manifest TDP z roku 1836. Wyd. wstêpem poprzedzi³
i przypisami opatrzy³ Cz. Leniewski, Warszawa 1936, s. 32.
7 S. Kalembka, op. cit., s. 99.
8 Manifest TDP..., s. 3349, 6263. Projekt Manifestu  zob. Okólniki TDP, 1836/1837,
s. 3344.
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Manifest Poitierski zawiera³ zasady ideowe zwi¹zku i jego program, dostosowany do aktualnych d¹¿eñ i warunków emigracyjnej demokracji. Jasno
wyznaczono g³ówny cel Towarzystwa, którym by³o odzyskanie niepodleg³oci.
Mia³o to nast¹piæ w wyniku ogólnonarodowego i trójzaborowego powstania.
W odró¿nieniu od Aktu Za³o¿enia, Wielki Manifest k³ad³ zdecydowany nacisk
na w³asne si³y, skupione przede wszystkim w szerokich rzeszach spo³eczeñstwa9.
Nale¿y podkreliæ, i¿ w bie¿¹cym roku minie 170 lat od uchwalenia
powy¿szego dokumentu programowego, który w rodowisku emigracyjnym
stanowi³ swoisty prze³om w spojrzeniu na kwestiê sposobu odzyskania niepodleg³oci. Równoczenie mija te¿ 160 lat od ustalonego przez demokratów
z TDP terminu wybuchu ogólnonarodowego i trójzaborowego powstania, które zapowiada³ ów Manifest, a które mia³o byæ now¹ i optymaln¹ form¹ dobijania siê do niepodleg³oci. Niniejszy artyku³ jest wiêc niejako przypomnieniem tamtych, nieco ju¿ zapomnianych wydarzeñ i swoistym uhonorowaniem
ludzi, którzy w ci¹gu dziesiêciu lat przygotowañ do powstania starali siê
zrealizowaæ marzenia o wolnej Polsce.
Wraz z og³oszeniem Wielkiego Manifestu, w rodowisku emigracyjnych
demokratów o¿y³y wiêc nadzieje na podjêcie zdecydowanych dzia³añ, maj¹cych w niedalekiej przysz³oci przynieæ wolnoæ zniewolonej ojczynie. Z t¹
nadziej¹ tekst dokumentu zaakceptowa³a wiêkszoæ cz³onków TDP, g³osuj¹c
za jego przyjêciem. Zreszt¹ podobny tok rozumowania demokraci reprezentowali ju¿ znacznie wczeniej. Nale¿y te¿ podkreliæ, i¿ przemiany organizacyjno-programowe w TDP, uwieñczone og³oszeniem Wielkiego Manifestu, wi¹za³y siê cile z pocz¹tkiem nowego etapu w dziejach ca³ego wychodstwa
polistopadowego, zamykaj¹cego siê cezurami 1834183710.
Ukierunkowanie dzia³alnoci politycznej Wielkiej Emigracji na wywo³anie powstania mia³o równie¿ swoje odbicie w ugrupowaniach centrowych
i w obozie prawicy emigracyjnej, a tak¿e na terenie kraju, gdzie pod wp³ywem inicjatywy emigrantów dosz³o do znacznego o¿ywienia ruchu spiskowego. Pocz¹tek tego zjawiska wi¹za³ siê z dzia³alnoci¹ emisarsk¹ wys³anników
Joachima Lelewela oraz z partyzantk¹ Józefa Zaliwskiego.
Dla samego TDP nowy etap w dziejach wychodstwa polistopadowego to
przede wszystkim inauguracja dzia³alnoci pierwszej Centralizacji, uchwalenie Wielkiego Manifestu oraz walka o jednoæ organizacji. Poza tym od wyboru nowych w³adz (listopad 1837 r.)11, podobnie jak w innych rodowiskach
emigracyjnych, wiêcej uwagi zaczêto powiêcaæ dzia³alnoci zewnêtrznej.
9 Okólniki TDP, 1836/1837, s. 224; Manifest TDP..., s. 85; Towarzystwo Demokratyczne
Polskie. Dokumenty i pisma, wyboru dokona³ i wst. opatrzy³ B. Baczko, Warszawa 1954, s. 94.
Por. H. ¯aliñski, op. cit., s. 47; idem, Kszta³t polityczny Polski w ideologii Towarzystwa Demokratycznego Polskiego 18321846, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1976, s. 16.
10 S. Kalembka, Wielka Emigracja 18311863, Toruñ 2003, s. 163.
11 W sk³ad nowej Centralizacji wesz³o tym razem 5 osób: W. Breañski, W. Darasz,
W. Heltman, H. Jakubowski i T. Malinowski  zob. np. Okólniki TDP, 1836/1837, s. 504511.
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Koncentrowa³a siê ona g³ównie na kierunku rozwijania propagandy krajowej, maj¹cej na celu przygotowanie planowanego powstania.
Przygotowuj¹c niejako grunt pod przysz³e powstanie, demokraci z TDP
stosunkowo póno w³¹czyli siê do dzia³alnoci propagandowej na terenie kraju, wkraczaj¹c tam po Zaliwskim, emisariuszach Lelewela oraz po Szymonie
Konarskim, jednym z najofiarniejszych wys³anników emigracyjnych. Rozpoczêcie prac krajowych u³atwili Towarzystwu przedstawiciele lewicowego nurtu
Stowarzyszenia Ludu Polskiego, którzy sami starali siê nawi¹zaæ ³¹cznoæ
z TDP. W czerwcu 1837 r. za³o¿yli oni tajn¹ Konfederacjê Powszechn¹ Narodu
Polskiego, która odchodz¹c od dzia³añ liberalnych, k³ad³a nacisk na szybki wybuch powstania, co oczywicie zgadza³o siê z za³o¿eniami Wielkiego Manifestu.
Poza dokonaniem zmian organizacyjnych i programowych w TDP oraz
nawi¹zaniem kontaktu z krajem, demokraci du¿o uwagi powiêcali doskonaleniu umiejêtnoci wojskowych swoich cz³onków. W zwi¹zku z przyjêciem
orientacji powstañczej kwestia ta by³a jedn¹ z najwa¿niejszych trosk Towarzystwa, a bior¹c pod uwagê kompletny brak fachowej kadry dowódczej,
problem dalszego kszta³cenia m³odych oficerów dla przysz³ej insurekcji rzeczywicie stawa³ siê spraw¹ zasadniczej wagi. Na razie jednak wielu m³odych
demokratów  nie maj¹c pocz¹tkowo mo¿liwoci poszerzenia zdobytych wczeniej wiadomoci teoretycznych w szko³ach wojskowych  decydowa³o siê na
pracê w fabrykach zbrojeniowych, gdzie istnia³y warunki zastosowania wiedzy wojskowej w praktyce, np. ucz¹c siê konstrukcji i odlewania dzia³, produkcji karabinów, prochu i innych materia³ów wojennych. Umieszczanie demokratów we francuskich fabrykach broni, prochowniach i ludwisarniach
rozpoczêto ju¿ w po³owie 1836 r., a wiêc prawdopodobnie ów zamiar zaczêto
wprowadzaæ w ¿ycie jeszcze w trakcie redagowania nowego manifestu. Jednak¿e szkolenie militarne emigrantów z TDP na szersz¹ skalê zaczêto prowadziæ dopiero na prze³omie 1837 i 1838 r. We francuskich fabrykach zbrojeniowych demokracji przebywali nawet po kilka lat, dziêki czemu  poza
realizacj¹ celów szkoleniowych  mogli równie¿ uzyskaæ pewn¹ niezale¿noæ
finansow¹12. Nie musieli ju¿ bowiem liczyæ na ³askê rz¹du francuskiego i zasi³ek
wyp³acany przezeñ polskim emigrantom.
Z czasem zdobyt¹ wczeniej wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹ demokraci
mogli równie¿ poszerzaæ we francuskich szko³ach wojskowych, np. w Metz,
w tamtejszej Szkole Aplikacyjnej Artylerii i In¿ynierii oraz w Pary¿u, w Szkole
Sztabu G³ównego. Cz³onkowie TDP byli tam kierowani staraniem Centralizacji13.
12 Okólniki TDP, 1838/1840, Lista imienna cz³onków TDP z 20.10. 1839, s. 203. Por. m.in.
S. Kalembka, Wielka Emigracja..., s. 181; H. ¯aliñski, Towarzystwo Demokratyczne Polskie
o w³adzach powstañczych, Warszawa 1976, s. 143.
13 Okólniki TDP, 1840, s. 89; Demokrata Polski, Pary¿, 23.03.1844, s. 121122; Dziennik Narodowy, Pary¿ nr 44 z 29.01.1842, s. 178; Wytrwa³oæ, Bruksela, nr 34 z 11.04.1865;
A. Lewak, Czasy Wielkiej Emigracji, [w:] Polska jej dzieje i kultura, t. 3, Warszawa 1930, s. 224225.
Z. Matuszewski, Szko³y wojskowe w latach 18321864. Z dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego, Wojsko Ludowe, 1959, nr 10, s. 6162.
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Z bardziej znanych demokratów we francuskich szko³ach wojskowych wykszta³cenie uzupe³niali m.in. Ksawery Bolewski, Micha³ Domagalski, Feliks
Ksiê¿arski, Franciszek Sokulski i Józef Wysocki14. Otrzymanie zgody w³adz
francuskich na naukê w jakiejkolwiek szkole wojskowej nie by³o wcale ³atwe
i stanowi³o du¿e wyró¿nienie dla Polaków, gdy¿ w zasadzie cudzoziemców
tam nie przyjmowano. Uzyskanie zezwolenia na studiowanie w uczelni wojskowej we Francji przewa¿nie wi¹za³o siê z otrzymaniem stypendium, które
by³o równoznaczne z prawem do bezp³atnej nauki15. W przypadku demokratów z Towarzystwa wszelkie koszty zwi¹zane z odbywaniem przez nich studiów we francuskich szko³ach wojskowych pokrywa³o jednak TDP, o czym
wiadcz¹ raporty i sprawozdania zamieszczone w Okólnikach16. Nale¿y
podkreliæ, i¿ do wymienionych przeze mnie uczelni  Szko³y Sztabowej
w Pary¿u i Szko³y Artylerii w Metz, Polaków przyjmowano tylko jako eksternów. W konsekwencji mieszkali oni poza terenem uczelni oraz nie byli
dopuszczani do wszystkich zajêæ. Mogli jednak swobodnie uczêszczaæ na
wyk³ady17.
Studia we francuskich szko³ach wojskowych mia³y dla cz³onków TDP
charakter uzupe³niaj¹cy, bowiem wysy³ani tam przedstawiciele Towarzystwa
mieli ju¿ pewne dowiadczenie w dziedzinie wojskowoci. Stanowi³y te¿ swego rodzaju wstêp do szerzej zakrojonego szkolenia militarnego demokratów,
zwi¹zanego z przyjêciem nowej koncepcji walki o niepodleg³oæ18. Ostatecznym celem by³o tu przecie¿ przygotowanie kadr dla przysz³ej insurekcji.
Koncepcja owa by³a rozwa¿ana ju¿ rok wczeniej, a formalny wniosek w tej
sprawie zg³osi³a Sekcja Paryska (20.06.1839 r.), próbuj¹c rozwi¹zaæ problem
braku nale¿ycie wyszkolonych kadr. Centralizacja ustosunkowa³a siê przychylnie do powy¿szej koncepcji i w po³owie 1840 r. zwróci³a siê do ogó³u
Towarzystwa w sprawie doboru kandydatów i wyasygnowania funduszy na
ten cel19. Tym sposobem, po uzyskaniu zgody w³adz francuskich, jeszcze
przed nowymi wyborami do w³adz zwi¹zku pierwsi demokraci uzyskali mo¿liwoæ uzupe³niania wiedzy wojskowej. Na decyzjê kierownictwa TDP o umieszczeniu poszczególnych cz³onków we francuskich szko³ach wojskowych mia³y
zapewne wp³yw ich zdolnoci wojskowe i dotychczasowa aktywnoæ w organizacji. Nic wiêc dziwnego, ¿e Towarzyswo pok³ada³o w tych wybrañcach du¿e
nadzieje. Poza zdobywaniem wiedzy, s³uchacze owych uczelni, wywodz¹cy siê
14

W. Heltman, Emigracja polska od 1831 do 1863. Krótki rys historyczny, Lipsk 1865,
s. 66; S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 218; H. ¯aliñski, Towarzystwo..., s. 143. Por. Demokrata
Polski z 4.01.1842, s. 168; F. Sokulski, W kraju i nad Bosforem (18301881). Fragmenty ¿ycia
i listy. Wyd. M. Tyrowicz, Wroc³aw 1951, s. 2022.
15 B. Konarska, Polskie drogi emigracyjne. Emigranci polscy na studiach we Francji
w latach 18321848, Warszawa 1986, s. 6568.
16 M.in. Okólniki TDP, 1840, s. 89; Demokrata Polski z 23.03.1844, s. 121122.
17 B. Konarska, op. cit., s. 70. Por. Okólniki TDP m.in. z 1840/1841 r., s. 8990, 113144.
18 S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 218.
19 Okólniki TDP, Pary¿ 1840/1841, s. 8990, 113114. Demokrata Polski z 23.03.1844,
s. 209; M. ¯ychowski, Ludwik Mieros³awski 18141878, Warszawa 1963, s. 158159.
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z TDP, brali czynny udzia³ w ¿yciu organizacji i bacznie ledzili prace Towarzystwa, zmierzaj¹ce do zorganizowania ogólnonarodowego powstania. Mieli
te¿ okazjê zapoznania siê z francusk¹ sztuk¹ wojenn¹ i jej osi¹gniêciami.
Równoczenie z koncepcj¹ powszechnego szkolenia wojskowego demokratów, w pocz¹tkowej fazie prac konspiracyjnych TDP podjê³o tak¿e dzia³ania
o charakterze propagandowym. Rozpowszechnianiu idei insurekcji s³u¿y³a
powszechna dyskusja nad wspomnianymi ju¿ kwestiami polityczno-socjalnymi. Propozycje w tej dziedzinie, przedstawione co prawda znacznie wczeniej, doczeka³y siê urzeczywistnienia dopiero podczas drugiej Centralizacji20. Dyskusja o charakterze korespondencyjnym dotyczy³a przysz³oci Polski. Chc¹c j¹ u³atwiæ, w³adze Towarzystwa przedstawi³y zagadnienia szczegó³owe owych kwestii. W latach 18381846 opracowano ich w sumie 1121.
Rok 1840 przyniós³ równie¿ istotn¹ zmianê w samym Towarzystwie. By³o
ni¹ przeniesienie siedziby organizacji do Wersalu, a wiêc w³aciwie powrót do
Pary¿a. Ogó³ organizacji zatwierdzi³ tê decyzjê Centralizacji na pocz¹tku
stycznia 1940 r. Zmiana miejsca pobytu w³adz TDP by³a symbolem przemian,
które nast¹pi³y w organizacji w latach wczeniejszych, w tym przestawienia
siê na dzia³alnoæ zewnêtrzn¹, tak polityczn¹, jak i propagandow¹22.
W dzia³aniach na rzecz niepodleg³oci istota zmian, które dokona³y siê
w TDP polega³a przede wszystkim na przejciu od trwaj¹cych 3 lata rozwa¿añ teoretycznych, do podjêcia konkretnych przygotowañ powstañczych. Rozpoczêto wiêc starania, aby przysz³e wyst¹pienie zbrojne by³o dopracowane
równie¿ pod wzglêdem militarnym. Szkolenie kadr we francuskich uczelniach stanowi³o w tym zakresie dopiero pierwszy etap realizacji ambitnego
planu emigracyjnych demokratów. Brak dostatecznej liczby wyszkolonej kadry dowódczej sk³oni³ bowiem Centralizacjê do szerszego wykorzystania ich
wiedzy. Na zlecenie przywódców TDP, absolwenci francuskich szkó³ wojskowych rozpoczêli wiêc szkolenie kadr na potrzeby przysz³ego powstania. Miedzy innymi absolwentowi szko³y w Metz, Józefowi Wysockiemu Centralizacja
TDP  w ramach szerokiego programu szkolenia  powierzy³a prowadzenie
Kursu publicznego sztuki wojskowej. Wyk³ad inauguruj¹cy zajêcia odby³
siê 8 stycznia 1842 r. o godz. 19.30 w czytelni Sekcji Paryskiej, przy ul. La
20

Okólniki TDP, Poitiers, 1836/1837, s. 206; S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 165,
H. ¯aliñski, Kszta³t..., s. 21.
21 Na ten temat  zob. m.in. Okólniki TDP z 20.12.1837, s. 68; ibidem z 27.02.1838,
s. 3941. Por. B. J., rkps 3685/III, k. 3435, W. Heltman do J. N. Janowskiego z 24.10.1839;
ibidem, k. 4547, W. Heltman do J. N. Janowskiego z 11.03.1840; W. Heltman, Demokracja
polska na emigracji, Lipsk 1866, s. 129131; 155; 164; 192. Teksty poszczególnych kwestii
i podsumowanie dyskusji  zob. A. Barszczewska-Krupa, Reforma czy rewolucja. Koncepcje
przekszta³cenia spo³eczeñstwa polskiego w myli politycznej Wielkiej Emigracji (18321863),
£ód 1979, s. 216228; S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 165170; H. ¯aliñski, Kszta³t..., s. 2123.
22 B. J., rkps 3685/III, k. 55, 5758, W. Heltman do J. N. Janowskiego z 18.101.1840
i 6.11.1840; Ibidem, rkps 3685/IV, k. 5758, T. Krzy¿anowski do J. N. Janowskiego z 21.11.1840;
Okólniki TDP, 1840/1841, s. 212; Noworocznik Demokratyczny, Pary¿ 1842, s. 63; S. Kalembka,
Towarzystwo..., s. 160-161, 194; B. Limanowski, op. cit., s. 476477.
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Harpe 5423. Kurs odgrywa³ wa¿n¹ rolê w przygotowaniach powstañczych,
dlatego te¿ kierownictwo TDP objê³o nad nim patronat, a jego popularyzowaniem zajê³o siê g³ówne pismo organizacji  Demokrata Polski. W koncepcji
w³adz centralnych s³uchacze kursu wojskowego mieli stanowiæ kadrê dowódcz¹ przysz³ych oddzia³ów powstañczych. St¹d te¿ celem wyk³adów by³o zapoznanie demokratów z elementarnymi zasadami sztuki wojskowej pod k¹tem
zastosowania nabytych wiadomoci w przysz³ych bojach o niepodleg³oæ.
Kurs mia³ wiêc mieæ charakter teoretyczny i uzupe³niaj¹cy. Poznanie w czasie kursu ogólnych zasad sztuki wojskowej mia³o stanowiæ jeden z wielu
warunków, jaki powinni spe³niæ przyszli dowódcy insurekcji. Uwzglêdniaj¹c
specyfikê planowanych dzia³añ, prowadz¹cy dostosowa³ swoje wyk³ady do
konkretnych potrzeb przysz³ej wojny wyzwoleñczej24.
W pierwszej czêci swojego kursu wyk³adowca, przedstawiaj¹c ró¿ne rodzaje wojen, uwypukli³ szczególn¹ rolê walki wyzwoleñczej, mówi¹c, i¿ jedne
z wojen najszlachetniejszych i najstraszniejszych dla nieprzyjaciela s¹ wojny
narodowe, wojny o byt i niepodleg³oæ kraju25. Dalej, powo³uj¹c siê na s³owa
gen. J. Rogniat i H. Jominiego podkreli³ miêdzy innymi, i¿ w zmaganiach
tego typu, nieprzyjaciel musi dzia³aæ z jak najwiêksz¹ przezornoci¹, maj¹c
do czynienia nie tylko z wojskiem, ale i ludnoci¹ cywiln¹26. Pierwszy etap
kursu wojskowego zosta³ zakoñczony prawdopodobnie pod koniec padziernika 1842 r. Natomiast drug¹ czêæ zajêæ ten sam wyk³adowca rozpocz¹³ ju¿
5 listopada równie¿ w czytelni przy ul. La Harpe 5427. Sk³ada³y siê na ni¹
liczne kwestie dotycz¹ce in¿ynierii wojskowej, zwi¹zane g³ównie z budowaniem fortyfikacji polowych28. Koñcz¹c swoje zajêcia w marcu 1843 r., Wysocki przypomnia³ charakter ponad rocznego kursu, a wyjaniaj¹c celowoæ tak
szerokiego ujêcia poszczególnych tematów, zwróci³ siê do swych s³uchaczy
nastêpuj¹cymi s³owami:  Zdaje nam siê, i¿ przeszlimy wszystko czego
wiadomoæ mo¿e byæ potrzebn¹ ka¿demu wojskowemu, a tym bardziej
w przysz³ym powstaniu. [...] Co siê za tyczy sztuki wojskowej, tej nikt siê
nie nauczy³ [...] z kursów publicznych; trzeba wiele czytaæ [...], rozbieraæ,
porównywaæ ró¿ne systemata wielkich wojowników i nie przywi¹zuj¹c siê do
¿adnego wy³¹cznie, umieæ je zastosowaæ do miejscowych okolicznoci, a zdrowy rozs¹dek i energia reszty doka¿¹29.
Pozytywn¹ inicjatywê organizatorów kursu stanowi³o po³¹czenie rozwa¿añ teoretycznych z praktyk¹. Celowi temu mia³a s³u¿yæ szczegó³owa analiza
23 Demokrata Polski, 1841/1842, s. 168; ibidem, 1843/1844, s. 121; Dziennik Narodowy
nr 44, z 29.01.1842, s. 178.
24 S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 218. Por. H. ¯aliñski, Towarzystwo..., s. 145146.
25 [J. Wysocki], Kurs sztuki wojskowej wyk³adany przez Józefa Wysockiego, cz. 1, Pary¿
1842, s. 12; Demokrata Polski, 1841/1842, s. 174.
26 J. Wysocki, op. cit., s. 39.
27 Demokrata Polski, 1842/1843, s. 96.
28 J. Wysocki, op. cit., cz. 2, Pary¿ 1844, s. 143.
29 Ibidem, s. 216.
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wybranych kampanii wojennych. Rozwa¿ania na ten temat rozpocz¹³ w dniu
13 kwietnia 1843 r. Ludwik Mieros³awski, wybijaj¹cy siê wówczas pisarz
wojskowy, pozyskany w³anie przez Centralizacjê30. Swoje wyk³ady powiêci³
przede wszystkim rozbiorowi krytycznemu kompanii polsko-rosyjskiej
z 1831 r. Nale¿y podkreliæ, i¿ powodzenie wczeniejszych prelekcji Wysockiego spowodowa³o, ¿e wyk³ady Mieros³awskiego przeniesiono do wiêkszej sali,
przy ul. Battoir St. André des Artes 13, gdzie 9 kwietnia 1843 r. przeniesiono
te¿ czytelniê Sekcji Paryskiej TDP31.
Kontynuuj¹c rozwa¿ania swego poprzednika, Mieros³awski w³anie na
przyk³adzie wojny polsko-rosyjskiej wyk³ada³ zasady taktyczne przysz³ego
powstania32. Tym samym s³uchacze  wykorzystuj¹c wczeniejsze wiadomoci teoretyczne, zdobyte na zajêciach prowadzonych przez absolwenta szko³y
w Metz  mieli mo¿noæ zapoznania siê z konkretnymi zadaniami taktycznymi w planowanej walce o niepodleg³oæ. Wykorzystanie teorii sztuki wojskowej w praktycznym dzia³aniu zobrazowa³ równie¿ Józef Wysocki, gdy¿ zgodnie z wczeniejszymi zapowiedziami, od 20 marca 1844 r. wznowi³ swoje
wyk³ady. W czasie ich trwania przeprowadzi³ z kolei analizê pierwszej kampanii w³oskiej Napoleona z lat 1796179733. Wyk³adowca zwracaj¹c siê do
przysz³ych powstañców podkreli³, ¿e rozbiór tej w³anie wojny nauczy nas
jak u¿ywaæ wojska o¿ywionego duchem rewolucji34. Chc¹c wiêc ukazaæ zastosowanie teorii wojennej w praktyce, prowadz¹cy kurs wybrali dwa przeciwstawne przyk³ady: powstanie listopadowe jako pasmo najwiêkszych b³êdów i niepowodzeñ oraz kampaniê w³osk¹, jako ci¹g udanych pomys³ów zakoñczonych ostatecznym sukcesem.
Maj¹c na wzglêdzie ograniczony dostêp cz³onków TDP do wyk³adów,
Centralizacja postanowi³a nadaæ im szerszy zasiêg i ju¿ od samego pocz¹tku
na ³amach Demokraty Polskiego, zamieszczano informacje o druku poszczególnych zeszytów kursu. Og³aszano warunki ich prenumeraty, a tak¿e publikowano ca³e lekcje35. Uznaj¹c potrzebê jak najszerszego rozpowszechnienia
kursu sztuki wojskowej oraz wykorzystania prowadzonych wyk³adów w propagandzie krajowej, kierownictwo TDP pomog³o w wydaniu ich w formie
30 Akta i czynnoci s¹dowe dotycz¹ce procesu Polaków oskar¿onych w roku 1847 o zbrodniê
stanu, t. 1, Berlin 1847, s. 22, 89; M. W. Berg, Pamiêtniki o polskich spiskach i powstaniach
18311862, Kraków 1880, s. 368; S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 219; S. Karwowski, Historia
Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, t. 1, Poznañ 1918, s. 340; H. ¯aliñski, Towarzystwo..., s. 146;
M. ¯ychowski, op. cit., s. 172.
31 Demokrata Polski, 1842/1843, s. 200, 208; Noworocznik Demokratyczny 1842,
s. 201202.
32 Zob. [L. Mieros³awski], Rozbiór krytyczny kampanii 1831 r. i wywnioskowane z niej
prawid³a do wojny narodowej, przez Ludwika Mieros³awskiego, Pary¿ 1845.
33 Demokrata Polski 1842/1843, s. 200; ibidem 1843/1844, s. 109, 121123; S. Kalembka,
Towarzystwo..., s. 219; H. ¯aliñski, Towarzystwo..., s. 146.
34 Demokrata Polski 1842/1843, s. 200.
35 Demokrata Polski, 1841/1842, s. 184, 208, 280; ibidem, 1842/43, s. 136, 200; ibidem,
1843/1844, s. 8, 7375, 7779, 119, 121-123; ibidem, 1844/1845, s. 8 i 180.
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ksi¹¿kowej. Bazowano tu na wspomnianych wy¿ej zeszytach. Mog³y siê one
ukazaæ dziêki jednemu ze s³uchaczy, który spisa³ wszystkie lekcje36. W latach
1842 i 1844 wydrukowano dwie pierwsze czêci kursu wyk³adanego przez
Wysockiego, a w 1845 r. tom trzeci, zawieraj¹cy lekcje Mieros³awskiego. Nie
ukaza³ siê natomiast planowany wczeniej tom czwarty kursu, maj¹cy obejmowaæ rozbiór pierwszej kampanii w³oskiej, dokonany przez absolwenta
Szko³y Artylerii i In¿ynierii w Metz.
Wydawnictwa te by³y powszechnie czytane zarówno przez cz³onków Towarzystwa, jak równie¿ innych emigrantów. Dociera³y równie¿ do kraju,
dziêki czemu przysposabia³y du¿¹ czêæ spo³eczeñstwa do walki o niepodleg³oæ. W Polsce Kurs sztuki wojskowej stanowi³ jedn¹ z poczytniejszych lektur, a zarazem niejednokrotnie by³ podstaw¹ do oskar¿eñ jego czytelników
przez w³adze zaborcze37. Wielokrotnie wznawiany, by³ wykorzystywany nawet wiele lat póniej, m.in. do szkolenia oddzia³ów zbrojnych, maj¹cych wyruszyæ do walki w powstaniu styczniowym.
Podjêcie bardziej intensywnych przygotowañ powstañczych, po przeniesieniu siê Centralizacji do Wersalu, zwróci³o uwagê w³adz Towarzystwa na
koniecznoæ pozyskania dzia³aczy demokratycznych, maj¹cych odpowiednie
przygotowanie wojskowe. Koncepcja ta znalaz³a szczególne poparcie u Wiktora Heltmana, czo³owej wówczas postaci w TDP, który podsun¹³ myl, aby do
sk³adu Centralizacji wprowadziæ kogo z wojskowych38. W wietle tej koncepcji zwrócono wówczas uwagê na Ludwika Mieros³awskiego i Józefa Wysockiego, prowadz¹cych wczeniej kursy wojskowe dla przysz³ych powstañców. Wejcie obu wojskowych do w³adz zwi¹zku stanowi³o swego rodzaju
wy³om w tradycyjnej strukturze Centralizacji. Jej sk³adu osobowego bowiem
nie zmieniano w zasadzie od wielu lat. Z wy¿ej wymienionych pierwszy do
Centralizacji dosta³ siê Wysocki, który znalaz³ siê w kierownictwie TDP
w 1842 r. Natomiast Mieros³awski dosta³ siê tam rok póniej. Mo¿na wiêc
zauwa¿yæ, i¿ dotychczasowe w³adze centralne TDP stara³y siê dostosowaæ
sk³ad kierownictwa zwi¹zku do aktualnego etapu realizacji planów powstañczych. Ich zmodyfikowana wersja zosta³a opracowana w³anie w 1842 r. Innym przyk³adem mo¿e byæ wczeniejsze wprowadzenie do w³adz Towarzystwa Teofila Winiowskiego (w 1841 r.), wybitnego konspiratora galicyjskiego
i emisariusza. Mia³o to byæ z kolei wyrazem wspó³dzia³ania emigracyjnych
demokratów z krajowym ruchem niepodleg³ociowym. Planami dzia³alnoci
krajowej zajêto siê jednak znacznie wczeniej, bo ju¿ w czasie opracowywania Wielkiego Manifestu. Poza tym przewidywano nawi¹zanie kontaktów ze
stowarzyszeniami rewolucyjnymi we Francji, w Niemczech, a szczególnie
w Rosji39.
36

Demokrata Polski, 1841/1842, s. 176.
Akta i czynnoci..., t. 2, s. 46, 51, 61; B. Limanowski, Historia ruchu rewolucyjnego 1846 r.,
Kraków b.r., s. 232.
38 H. £uczakówna, op. cit., s. 151.
39 S. Kalembka, Towarzystwo , s. 184.
37
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Widaæ wiêc wyranie, i¿ na pocz¹tku lat czterdziestych XIX w. w dzia³alnoci TDP dominowa³y w³anie prace propagandowe, zorganizowanie szkolnictwa wojskowego oraz wysy³anie emisariuszy w celu ujednolicenia przygotowañ do insurekcji z komitetami powstañczymi dzia³aj¹cymi w poszczególnych zaborach. Chodzi³o te¿ o ugruntowanie wp³ywów ideologicznych w ³onie
organizacji krajowych, o treci i zaktualizowane sposoby propagandy wród
spo³eczeñstwa krajowego40. Jednak¿e przyjêty przez Towarzystwo tryb przygotowañ powstañczych nie odpowiada³ radykalnie nastrojonej m³odzie¿y
z orodków krajowych. Rozbudzona patriotycznie wczeniejsz¹ propagand¹
i agitacj¹ emisariuszy emigracyjnych, nie chcia³a pogodziæ siê z roz³o¿on¹ na
lata akcj¹ uwiadamiaj¹c¹ i przed³u¿aniem okresu przygotowawczego. Par³a
bowiem do czynu, do podjêcia natychmiastowych dzia³añ. W tym celu, konspiratorzy z Wielkopolski zorganizowali nawet w³asn¹ organizacjê spiskow¹.,
a jednoczenie da³y siê zauwa¿yæ protesty przeciw d¹¿eniu Centralizacji do
objêcia kierownictwa nad poczynaniami spiskowców krajowych. Sytuacja
w³adz TDP sta³a siê tym samym niezrêczna, gdy¿ nastroje panuj¹ce wród
miejscowych patriotów k³óci³y siê z opracowanym wczeniej planem przygotowañ do insurekcji. Co wiêcej, uporczywe trzymanie siê dawnej koncepcji,
grozi³o wy³amaniem siê orodków krajowych spod wp³ywu emigracji. ¯eby
wiêc chocia¿ czêciowo zachowaæ stan posiadania zdobyty przez lata pracy
propagandowej, W. Heltman jako autor dotychczasowego planu, zdecydowa³
siê na czêciow¹ jego modyfikacjê. Zmienion¹ wersje przedstawi³ on kolegom
z Centralizacji w dniu 18 maja 1842 r. Przede wszystkim postanowi³ skróciæ
okres przygotowawczy i przyspieszyæ termin wybuchu insurekcji. Dlatego
dotychczasowa akcja propagandowa odsuniêta zosta³a na plan dalszy przekszta³caj¹c siê w intensywne i pospieszne szerzenie celów powstañczych na
terenie kraju. Oprócz tego zamierzano podj¹æ dzia³ania w celu jak najszybszego opracowania szczegó³owego planu dzia³añ powstañczych oraz zgromadzenia niezbêdnych funduszy41.
Równoczenie koncepcja przyspieszenia prac powstañczych, poniek¹d
wymuszona sytuacj¹ na ziemiach polskich, sta³a siê zarzewiem ostrego konfliktu
w Centralizacji, maj¹cego miejsce na prze³omie 1843 i 1844 r. Doprowadzi³ on do
usuniêcia z jej sk³adu dwóch cz³onków  T. Malinowskiego i H. Jakubowskiego,
uporczywie obstaj¹cych za pierwotn¹ wersj¹ dzia³añ powolnych, ale za to
bardziej gruntownych. Zwyciê¿y³a wiêc koncepcja bardziej popularna, chocia¿ ryzykowna. Fina³em owego sporu by³a te¿ rezygnacja z kandydowania
do kolejnych Centralizacji w 1844 i 1845 r. wspomnianych wy¿ej Malinowskiego i Jakubowskiego42. Sytuacja ta u³atwi³a wejcie do kierownictwa TDP
40 A. Barszczewska-Krupa, op. cit., s. 234. Zob. równie¿ W. Heltman, Demokracja...,
s. 145146; S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 203204; B. Limanowski, Szermierze wolnoci,
Kraków 1911, s. 139; H. £uczakówna, op. cit., s. 107, 145, 155156.
41 A. Barszczewska-Krupa, op. cit., s. 235.
42 Swoje powody wyjcia z Centralizacji H. Jakubowski uzasadni³ w licie do W. Heltmana
 Biblioteka Ossolineum we Wroc³awiu (dalej B. Ossol.), Akta odnosz¹ce siê do powstañ 1831
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L. Mieros³awskiemu, który zwi¹zany by³ wczeniej ze Zjednoczeniem Emigracji Polskiej i znany raczej jako zdolny publicysta wspó³pracuj¹cy z pismami demokratycznymi. Miêdzy innymi dziêki temu zyska³ du¿¹ popularnoæ
i wp³yw w kierownictwie Towarzystwa. Zreszt¹ poprzez swoich przyjació³
literatów próbowa³ ju¿ wczeniej nawi¹zaæ kontakt z przywódcami TDP.
Przede wszystkim jednak usi³owa³ znaleæ miejsce, które zaspokoi³oby jego
wybuja³e ambicje, a w jego ocenie to w³anie w Towarzystwo mia³o byæ
organizacj¹, przy której chcia³ dojæ do wysokich godnoci43.
Wprowadzenie Mieros³awskiego do w³adz organizacji by³o wiêc wyrazem
dalszego rozwoju tendencji powstañczych w Towarzystwie i mia³o oznaczaæ
szybszy postêp dotychczasowych poczynañ. Centralizacji przyby³ tym samym
kolejny wojskowy, który sw¹ si³¹ oddzia³ywania i pewnoci¹ siebie zdominowa³ wkrótce ca³oæ prac przygotowawczych do insurekcji i ukierunkowa³ je
zgodnie z w³asn¹ koncepcj¹. K³ad³a ona oczywicie nacisk na jak najszybsze
rozpoczêcie powstania. By³o to zreszt¹ zgodnie z wczeniejszymi ustaleniami
Heltmana, który pozostawa³ pod wp³ywem m³odszego kolegi44. W konsekwencji prace przygotowawcze potoczy³y siê w szybszym tempie, w oparciu
o wytyczne planu zmodernizowanego ponownie w 1844 r.
Poprawiony program przygotowañ powstañczych by³ od poprzednich
znacznie szerszy i bardziej konsekwentny. Jego za³o¿enia g³ówn¹ rolê
w przygotowaniu powstania wyznacza³y konspiracji krajowej. Natomiast zadaniem TDP, poza opracowaniem samego planu dzia³añ, by³o przygotowanie
agentów, specjalistów wojskowych, kadry dowódczej i ¿o³nierzy pierwszego
rzutu. Przysz³a walka o niepodleg³oæ mia³a wiêc byæ wypadkow¹ wspólnych
poczynañ kraju i wychodstwa.  Emigracja mia³a tu byæ motorem i pocz¹tkiem dzia³añ, powag¹ moraln¹, kraj za mia³ daæ ducha i materii i rzecz
rozpoczêt¹ doprowadziæ do szczêliwego zakoñczenia45. Dla wsparcia insurekcji zak³adano te¿ wspó³pracê ze S³owianami w monarchii austriackiej46.
Planuj¹c wspólne dzia³ania, przywódcy Towarzystwa przywi¹zywali jednak
du¿e znaczenie do zachowania wp³ywów wród spiskowców krajowych oraz
kontroli wydarzeñ w poszczególnych dzielnicach.
Wa¿nym elementem ostatniego etapu przygotowañ do insurekcji by³a
równie¿ kwestia w³adz naczelnych powstania  ich powo³anie, charakter
i kompetencje, a tak¿e sama koncepcja przywództwa. W tej kwestii istotn¹
i 1846 roku, rkps 3322/III, k. 5259, Moje powody wyjcia z Centralizacji, pismo H. Jakubowskiego do W. Heltmana z 6.01.1846. Na ten temat zob. tak¿e B. J. rkps 3685/III, k. 150151,
W. Heltman do J. N. Janowskiego z 24.01.1869; Akta i czynnoci..., t. 1, s. 23; [J. Alcyato], Kilka
s³ów o wypadkach w roku 1846 z notatkami od roku 1831, przez Jana Alcyatê, Strasbourg 1850,
s. 3334; S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 208209, 238241; M. ¯ychowski, op. cit., s. 195196.
Por. Okólniki TDP, 1843/1845, s. 57; ibidem, 1845/1846, s. 5561.
43 S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 206207.
44 Ibidem, s. 208; H. £uczakówna, op. cit., s. 159160, 162163.
45 J. Alcyato, op. cit., s. 7.
46 A. Barszczewska-Krupa, op. cit., s. 236; H. £uczakówna, op. cit., s. 159.
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rolê odgrywa³y sprawy obsady g³ównych stanowisk wojskowych, a szczególnie najwy¿szej funkcji w powstañczych si³ach zbrojnych, czyli naczelnego
wodza. Poza tym niezwykle wa¿ne by³o równie¿ okrelenie charakteru samej
armii. Najbardziej popularny pogl¹d w powy¿szej sprawie reprezentowa³
oczywicie Ludwik Mieros³awski, który wczeniejszej koncepcji ¿ywio³owej
wojny ludowej, przeciwstawi³ w³asn¹ teoriê ludowej wojny regularnej. Wed³ug niego, masy pobudzone do udzia³u w powstaniu reformami spo³ecznymi,
winny byæ zorganizowane w dobrze uzbrojone i wyekwipowane oddzia³y powstañcze, dowodzone przez oficerów emigracyjnych. Wy¿szoci tej koncepcji
Mieros³awski wielokrotnie dowodzi³ na ³amach Demokraty Polskiego47. Wydaje siê, i¿ koncepcja wojny regularnej nie by³a najkorzystniejszym rozwi¹zaniem w warunkach insurekcji. Centralizacja jednak ulegaj¹c autorytetowi
Mieros³awskiego i uznaj¹c jego credo militarne za swoje zgodzi³a siê z powy¿szymi pogl¹dami i uchwali³a, ¿e w ramach przygotowañ powstañczych nale¿y
równie¿ opracowaæ regulaminy wojskowe. Wykonanie tego zadania powierzono 7-osobowej komisji, powo³anej przez kierownictwo Towarzystwa48.
Wynikiem wspó³pracy wojskowych z TDP by³o opracowanie regulaminów dla wszystkich broni przysz³ej armii powstañczej, dostosowanych oczywicie do potrzeb wojny narodowej49. Ca³oæ regulaminów ukaza³a siê drukiem w Pary¿u, w roku planowanego wybuchu (1846) oraz zosta³a wznowiona we Lwowie w 1848 r. Wczeniej, bo jeszcze w 1845 r. w stolicy Francji
wydano inny zbiór przepisów z dziedziny wojskowoci opracowany na potrzeby planowanego powstania, pt. Szyk bojowy piechoty, kawalerii i artylerii50.
W swej treci wydawnictwo to by³o nieco zbli¿one do wspomnianych wy¿ej
regulaminów, chocia¿ skromniejsze objêtociowo i bardziej ogólne. Oba zbiory
przepisów wojskowych nie by³y raczej dzie³em nowatorskim. Stanowi³y
w zasadzie odbicie przepisów obowi¹zuj¹cych we wspó³czesnych armiach, a w
szczególnoci we Francji. Mimo to, wiele elementów ukazanych w regulaminach by³o bardzo przydatnych dla potrzeb insurekcji. Analizuj¹c owe regulaminy mo¿na wywnioskowaæ, i¿ przepisy tam zawarte nie by³y przeznaczone
dla konkretnej armii powstañczej, jeszcze przecie¿ nieistniej¹cej, ale dla narodu rozdzielonego miêdzy trzech zaborców i przygotowuj¹cego siê do przysz³ej walki o niepodleg³oæ. Narodu, który w³asne si³y zbrojne mia³ dopiero
zorganizowaæ w trakcie planowanego powstania. Poza regulaminami demo47 M.in. Demokrata Polski, 1845, cz. 1, s. 23. Zob. te¿. A. Barszczewska-Krupa, op. cit.,
s. 261; H. ¯aliñski, Towarzystwo..., s. 135138, 140141.
48 Wg koncepcji Centralizacji Regulaminy owe mia³y byæ niejako uzupe³nieniem prowadzonych wczeniej Kursów sztuki wojskowej, a obok Wysockiego i Mieros³awskiego w ich opracowaniu du¿y udzia³ mia³ równie¿ p³k F. Bobiñski, który by³ autorem Regulaminu piechoty  zob.
m. in. Demokrata Polski, 1945/1846, s. 112; M. W. Berg, op. cit., s. 67; M. ¯ychowski, op. cit.,
s. 199; M. Tyrowicz, op. cit., s. 47.
49 Regulamina. Regulamin piechoty kawalerii i artylerii wraz z instrukcj¹ dla powstañca
i s³u¿b¹ obozow¹, Pary¿ 1846.
50 M.in. E. Koz³owski, op. cit., s. 139; M. Tyrowicz, op. cit., s. 775. J. Bem, O powstaniu
narodowym w Polsce. Przygot. do druku E. Koz³owski, Warszawa 1956, s. 7273.
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kraci w ramach przygotowañ do insurekcji opracowali równie¿ projekt administracji krajowej na czas powstania, który zosta³ zawarty w Instrukcji dla
komisarzy i oficerów powiatowych51. Wszystkie przedstawione wy¿ej dokumenty stanowi³y teoretyczn¹ podstawê wydarzeñ rewolucyjnych 1846 r., zawieraj¹c obowi¹zuj¹ce wytyczne nie tylko w sprawach militarnych, ale równie¿ spo³ecznych, ekonomicznych i polityczno-ustrojowych. By³y one te¿ fundamentem aktów wydanych póniej przez Rz¹d Narodowy. Mimo zmian redakcyjnych dokonanych przez Alcyatê, Tyssowskiego czy Dembowskiego, nie
utraci³y jednak znaczenia pierwowzorów i w wielu punktach by³y odbiciem
dorobku TDP z lat 1832184652.
Konsekwencj¹ przeforsowania nowej koncepcji przygotowañ do insurekcji i przyspieszenia wybuchu powstania by³o wys³anie do kraju kolejnych
emisariuszy. Mieli oni za zadanie zapoznanie siê z organizacj¹ spiskow¹ na
ziemiach polskich oraz dokonanie oceny aktualnego stanu przygotowañ. Miêdzy innymi do Galicji wyjecha³ wówczas wspomniany wczeniej Teofil Winiowski, a do Wielkopolski Jan Alcyato, którego potem zast¹pi³ Wiktor Heltman. Przebywaj¹c w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim, odpowiedzialny za dotychczasowe przygotowania Heltman, pod wp³ywem radykalnych nastrojów
spiskowców krajowych, wyznaczy³ wstêpnie rozpoczêcie powstania na rok
184653. W marcu 1845 r. na terenie Wielkopolski pojawi³ siê równie¿ Ludwik
Mieros³awski, który przyjecha³ tam niejako w sukurs Heltmanowi, aby
swym coraz wiêkszym autorytetem specjalisty wojskowego przyhamowaæ spiskowców [...], zmusiæ zniecierpliwionych do liczenia siê, jeli nie z nakazami
to choæ z radami demokracji emigracyjnej54. Jednoczenie Mieros³awski zapozna³ miejscowych konspiratorów ze stanem przygotowañ do powstania
i wspólnie z nimi ustali³ ostateczny termin rozpoczêcia insurekcji. Mia³o to
nast¹piæ w lutym 1846 r.55 W konsekwencji Centralizacja zajê³a siê rozwiniêciem opracowanej wczeniej koncepcji powstania, u³o¿eniem szczegó³owego
planu dzia³añ wojennych oraz obsadzeniem najwa¿niejszych stanowisk wojskowych. Przy opracowywaniu szczegó³owych wytycznych planowanego powstania g³os decyduj¹cy niemal we wszystkim mia³ Mieros³awski. St¹d te¿
ostateczna wersja stanowi³a odzwierciedlenie jego teorii i pogl¹dów na sprawê wyzwolenia narodowego.
Plan zak³adaj¹cy równoczesny wybuch powstania we wszystkich trzech
zaborach, na odgórny sygna³ naczelników, z jednoczesnym uderzeniem na
mniejsze oddzia³y wroga, mia³ siê wiêc oprzeæ na teorii wojny regularnej.
51 Wg Akta i czynnoci..., t. 1, s. 78-87. Por. A. Lewak, op. cit., s. 268; M. Tyrowicz, op. cit.,
s. 774; M. ¯ychowski, op. cit., s. 220221.
52 Zob. M. ¯ychowski, op. cit., s. 220221.
53 S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 242; H. £uczakówna, op. cit., s. 161163. Por. B. J., rkps
3685/III, k. 150151; T. Wiesio³owski, Pamiêtnik z roku 18451846, Lwów 1868, s. 35, 3839;
S. Kieniewicz, Spo³eczeñstwo polskie w powstaniu poznañskim 1848 r., Warszawa 1960, s. 74.
54 S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 244. Por. S. Karwowski, op. cit., t. 1, s. 341343;
H. £uczakówna, op. cit., s. 170172.
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Podstaw¹ terytorialn¹ dla insurekcji mia³o byæ Poznañskie oraz Galicja
z Krakowem. Plan dzia³ania przewidywa³ podzia³ obszaru dawnej Polski na
prowincje, którymi dowodziæ mieli wyznaczeni przez Centralizacjê naczelnicy. Po og³oszeniu uw³aszczenia i opanowaniu terenu, utworzone przez nich
oddzia³y mia³y przejæ do wyznaczonych rejonów koncentracji (Ko³o, Ma³ogoszcz, Kowel) i sformowaæ dwie armie powstañcze: zachodni¹ i wschodni¹,
zd¹¿aj¹ce koncentrycznie do niedokoñczonej twierdzy Iwangorod (Dêblin)56.
Wojna wyzwoleñcza mia³a byæ bowiem skierowana g³ównie przeciwko Rosji.
Aby mieæ ca³kowit¹ kontrolê nad przebiegiem wydarzeñ Centralizatorzy
przewidywali, i¿ tworzone w trakcie prowadzonych walk armie regularne
pozostan¹ pod komend¹ przedstawicieli emigracji. Tym samym odrzucono
myl ¿ywio³owej rewolucji i powszechnej wojny partyzanckiej, która w warunkach konspiracji wydawa³a siê byæ ³atwiejsza do zrealizowania ni¿ przyjêta koncepcja wojny regularnej.
Najwiêcej emocji i dyskusji w opracowaniu ostatecznej wersji planów
powstañczych wzbudzi³a wspomniana ju¿ wczeniej sprawa naczelnej w³adzy
przysz³ej insurekcji. Zdecydowana wiêkszoæ cz³onków Towarzystwa by³a
sceptycznie nastawiona do powierzania tej funkcji pojedynczym osobom.
W konsekwencji po licznych debatach, Centralizacja zdecydowa³a siê na powo³anie silnego kierownictwa, ale z³o¿onego z kilku osób. Dowodzono przy
tym jego wy¿szoci nad w³adz¹ jednostki57. Jednak¿e si³a oddzia³ywania
i zaufanie do Mieros³awskiego by³y wówczas tak du¿e, ¿e ostatecznie kierownictwo TDP uleg³o jego zapêdom dyktatorskim i zdecydowa³o siê na powo³anie jednoosobowego dowództwa, z Mieros³awskim jako wodzem naczelnym.
Stanowisko to Mieros³awski zarezerwowa³ dla siebie w zasadzie ju¿ w momencie wstêpowania do TDP. By³ przy tym zawsze przeciwnikiem wieloosobowego kierownictwa58. Natomiast jako wykonawców g³ównych dzia³añ powstañczych widzia³ on naczelników poszczególnych prowincji. Zgodnie z ustaleniami Centralizacji, Mieros³awski sam mia³ obj¹æ równie¿ dowództwo
w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim. Natomiast inne dzielnice zosta³y powierzone nastêpuj¹cym osobom: Bronis³awowi D¹browskiemu  Królestwo Polskie, Stanis³awowi Biesiekierskiemu  Prusy Zachodnie, Janowi Röhrowi
 Litwa, Teofilowi Magdziñskiemu  ¯mud, Franciszkowi Bobiñskiemu
 Galicja Wschodnia, Józefowi Wysockiemu  Galicja Zachodnia59. W³adze
Towarzystwa, na jednym z ostatnich posiedzeñ przed zamierzonym wybu55

S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 244.
S. Karwowski, op. cit., t. 1, s. 342.
57 Demokrata Polski, 1846, cz. 3, s. 110.
58 Ibidem, 1843, cz. 1, s. 21. Por. S. Karwowski, op. cit., t. 1, s. 342; H. ¯aliñski, Kszta³t...,
s. 27.
59 A. Lewak, op. cit., s. 268269; B. Limanowski, Historia demokracji..., s. 533, idem,
Historia ruchu..., s. 130131; M. ¯ychowski, op. cit., s. 212213, 232. Por. M. W. Berg, op. cit.,
s. 80; S. Karwowski, op. cit., t. 1, s. 342; M. Tyrowicz, Wizerunki sprzed stulecia. Fragmenty
biograficzne rewolucyjnych dzia³aczy ziemi krakowskiej 18151848, Kraków 1956, s. 135.
56
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chem insurekcji (w grudniu 1845 r.), zatwierdzi³y opracowane wczeniej plany wojenne i powy¿sz¹ koncepcje obsady stanowisk wojskowych.
Istotnym elementem przygotowañ do powstania by³y równie¿ obchody
rocznicy Nocy Listopadowej. By³y one wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu Wielkiej Emigracji. TDP w³¹cza³o siê równie¿ w prace nad przygotowaniem uroczystoci rocznicowych60. Rozpoczyna³y siê one zawsze msz¹ wiêt¹ dla wszystkich emigrantów, po której demokraci na w³aciwe obchody udawali siê do
siedziby Towarzystwa. Frekwencja niejednokrotnie by³a tak du¿a, i¿ sala nie
mog³a pomieciæ wszystkich zgromadzonych. Uczestnicz¹cy w uroczystociach postronni obserwatorzy podkrelali, i¿ cz³onkowie TDP, co prawda
zanadto zachwalali idee demokratyczne, ale nie by³o ¿adnych, jak dawniej,
przechwa³ek i z³orzeczeñ. Wszyscy mówili roztropnie, dorzecznie i przyzwoicie61. Na uwagê zas³uguj¹ obchody w latach 18431845, w czasie których
przywódcy TDP w swoich przemówieniach przedstawiali wypracowane przez
demokratów teorie walki o niepodleg³oæ. Szczególnie nale¿y tu podkreliæ
wyst¹pienie Ludwika Mieros³awskiego z 29 listopada 1845 r. Ju¿ jako faktyczny wódz maj¹cego siê niebawem rozpocz¹æ powstania wyg³osi³ on p³omienne przemówienie, które mo¿na zaliczyæ do najwa¿niejszych dokumentów
programowych Towarzystwa. Dominowa³ w nim wyk³ad przepojony pozytywnymi zasadami, przedstawiaj¹cy program powstania i wizje niepodleg³ego
pañstwa62.
Realizuj¹c plan przygotowañ do insurekcji, w³adze Towarzystwa chcia³y
równie¿ poznaæ stanowisko Hotelu Lambert w tej kwestii. W tym celu do
przeprowadzenia rozmów z ks. Adamem Czartoryskim Centralizacja delegowa³a swego cz³onka Józefa Wysockiego63. Spotkanie to wykaza³o jednak, ¿e
obóz prawicy emigracyjnej nie widzia³ ¿adnych szans na powodzenie planowanego przedsiêwziêcia, choæ samej zasadzie walki nie by³ przeciwny. Mimo
to, stanowisko Czartoryszczyków by³o niczym innym, jak odrzuceniem koncepcji niepodleg³ociowej, przygotowanej przez organizacjê o odmiennym programie.
Powa¿n¹ bol¹czk¹ prac przygotowawczych by³ brak dostatecznych funduszy na ich pe³n¹ realizacjê. Z pewnoci¹ zmniejsza³o to szanse spiskowców na
powodzenie planów powstañczych, jednak termin rozpoczêcia powstania zosta³ ju¿ ustalony i trudno by³o siê z niego wycofaæ. Wed³ug H. Jakubowskiego, przyspieszenie daty wybuchu stwarza³o zagro¿enie, ¿e powstañcy nie
zd¹¿¹ na czas wszystkiego przygotowaæ64.
60 Demokrata Polski, 1844/1845, s. 6971; Dziennik Narodowy, nr 191 z 2.12.1844,
s. 767. Por. S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 226.
61 Dziennik Narodowy nr 191 z 2.12.1844, s. 767.
62 S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 226228; Przedruk tekstu wyst¹pienia Mieros³awskiego  zob. Postêpowa publicystyka emigracyjna..., s. 538547.
63 [J. Falkowski], Wspomnienia z roku 1848 i 1849, przez Juliusza Falkowskiego, autora
Obrazów z ¿ycia kilku ostatnich pokoleñ w Polsce, Poznañ 1879, s. 325.
64 B. Ossol., rkps 3322/III, k. 54.
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Bez wzglêdu na piêtrz¹ce siê trudnoci, prace postêpowa³y w szybkim
tempie i gdyby by³y prowadzone z wiêksz¹ precyzj¹ i w lepszej konspiracji,
wybuch powstania by³by pe³nym zaskoczeniem. Organizacja spiskowa musia³a siê jednak liczyæ z wieloma przeciwnociami. Z jednej strony by³ to od³am
demokratów o nastawieniu umiarkowanym i lêkliwy wobec powstania, z
drugiej  element radykalny, d¹¿¹cy do czynu, ale zarazem niebezpieczny
przez swoj¹ nieostro¿noæ, zarozumia³oæ i popiech. Centralizacja stara³a siê
jednak lawirowaæ miêdzy obiema skrajnociami i mo¿na stwierdziæ, i¿ przyjê³a porednie stanowisko65 . Rezultatem cierania siê ró¿nych koncepcji i od³amów by³a nawet czêciowa dekonspiracja ruchu spiskowego i w konsekwencji
wzmo¿ona czujnoæ zaborców.
Z tego powodu oraz w obawie przed wykryciem spisku, zarówno w kraju
jak i na emigracji popiesznie czyniono ostatnie przygotowania do wybuchu
powstania. W konsekwencji ju¿ pod koniec grudnia 1845 r. do kraju wyjecha³
L. Mieros³awski, desygnowany przez Centralizacjê na naczelnego wodza
przygotowywanego powstania. Po krótkim pobycie w Poznaniu, w dniu 8
stycznia 1846 r. uda³ siê on do Krakowa. Miasto to bowiem, ze wzglêdu na
³atwoæ komunikowania siê, mia³o stanowiæ centralny punkt insurekcji.
W dniach 1826 stycznia 1846 r. odby³o siê tam kilka spotkañ, w czasie
których wybrano m.in. sk³ad przysz³ego Rz¹du Narodowego. Na jego czele
stan¹³ Karol Libelt z Poznañskiego, ponadto w jego sk³ad weszli Ludwik
Gorzkowski z Krakowa, Jan Tyssowski z Galicji oraz Jan Alcyato i Wiktor
Heltman (jako sekretarz)  obaj z emigracji. Nieco póniej miano te¿ powo³aæ
przedstawiciela z Królestwa66. Na wspólnym posiedzeniu zatwierdzono datê
21 lutego 1846 r. wieczorem jako termin rozpoczêcia powstania. Mieros³awski
zapozna³ równie¿ zebranych z planami wojennymi i przygotowanymi przez
Centralizacjê przepisami organizacyjnymi67. Po zakoñczeniu narady Mieros³awski wys³a³ do Francji raport, w którym przedstawi³ kierownictwu TDP
podjête decyzje. Jednoczenie wezwa³ demokratów do wyjazdu, domagaj¹c
siê szczególnie przybycia oficerów, wyznaczonych na przywódców poszczególnych odcinków68.
To swoiste wezwanie przysz³ego wodza spowodowa³o, i¿ na pocz¹tku lutego przywódcy Towarzystwa i Ci sporód jego cz³onków, których wyznaczono
na stanowiska dowódcze, byli ju¿ na szlakach wiod¹cych do ojczyzny. Oczekuj¹c momentu wybuchu, gdzie na trasie Strasburg  Lipsk  Wroc³aw,
znajdowali siê miêdzy innymi Franciszek Bobiñski, Adolf Chrystowski, Wiktor Heltman, Wincenty Mazurkiewicz, Józef Wysocki i Leon Zienowicz69. Za
65

Zob. H. £uczakówna, op. cit., s. 167168.
J. Alcyato, op. cit., s. 48; S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 247; H. £uczakówna, op. cit.,
s. 171. Por. Akta i czynnoci..., t. 1, s. 3537; W. Heltman, Demokracja , s. 73; F. Wiesio³owski,
op. cit., s. 7779.
67 F. Wiesio³owski, op. cit., s. 7779.
68 Akta i czynnoci..., t. 1, s. 4041; H. £uczakówna, op. cit., s. 172.
69 S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 249; H. £uczakówna, op. cit., s. 172.
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nimi mieli wyruszyæ wkrótce kolejni demokraci. Wiêkszoæ z nich wraca³a do
Polski po 14-letnim okresie pobytu na obczynie, z nadziej¹ podjêcia zwyciêskiej walki o niepodleg³oæ. Tym samym w wiadomoci emigrantów d³ugo
oczekiwana chwila wyzwolenia spod panowania zaborców wydawa³a siê bardzo bliska. Powstanie rysowa³o siê bowiem jako ostateczna bitwa w prowadzonej od dawna wojnie o wolnoæ ojczyzny.
Na polskiej ziemi emigranci znaleli siê na pocz¹tku lutego 1846 r.,
zatrzymuj¹c siê w Chraplewie, miejscowoæ ta stanowi³a bowiem punkt kontaktowy emigracyjnych demokratów, przybywaj¹cych do Wielkopolski. W czasie wczeniejszych wyjazdów do kraju zatrzymywali siê tam ju¿ Heltman
i Mieros³awski70.
Koñcowe przygotowania spiskowców na terenie kraju wyzwoli³y wielki
zapa³ do natychmiastowego dzia³ania. Ci¹gle jednak panowa³ chaos, improwizacja, a  co najgorsze  brak ostro¿noci. Wszystko to nie mog³o ujæ
uwadze miejscowych w³adz, a w szczególnoci policji pruskiej, która podjê³a
energiczne dzia³ania w celu likwidacji spisku. Pomog³y jej tu zreszt¹ denuncjacje ziemian, przeciwnych jakimkolwiek ruchom powstañczym. Niestety,
najbardziej dotkliw¹ konsekwencj¹ tej akcji by³o miêdzy innymi zatrzymanie
niedosz³ego wodza powstania, Ludwika Mieros³awskiego. Nast¹pi³o to
w dniu 12 lutego 1846 r. w winarach pod Poznaniem. Wkrótce te¿ w ca³ej
Wielkopolsce dokonano masowych aresztowañ czo³owych dzia³aczy niepodleg³ociowych, rozbijaj¹c tym samym trzon organizacji spiskowej na terenie
Wielkiego Ksiêstwa71.
Tymczasem w Galicji sytuacja równie¿ uleg³a radykalnym zmianom.
Wie ogarnê³o wrzenie, a miejscowi przywódcy wstrzymywali siê od jakichkolwiek dzia³añ, oczekuj¹c przybycia przywódców cywilnych w osobach Libelta i Heltmana oraz wojskowych  Wysockiego i Bobiñskiego72. Sytuacjê
skomplikowa³y jednak niepomylne wieci z Wielkopolski, które nadesz³y
15 lutego, a przede wszystkim wkroczenie do Krakowa gen. Collina w trzy
dni póniej.
Wydarzenia te postawi³y przywódców spisku w trudnym po³o¿eniu. Zebrani w Krakowie cz³onkowie Rz¹du Narodowego odbyli burzliw¹ dyskusjê
nad powsta³¹ sytuacj¹. Nie wiedziano bowiem, co robiæ? Odwo³aæ czy utrzymaæ termin wybuchu? W tej niepewnej sytuacji przywódcy cywilni chyba
zbyt pochopnie zdecydowali siê na odwo³anie powstania. W konsekwencji Jan
Alcyato opuci³ Kraków, mimo i¿ dwaj dalsi cz³onkowie Rz¹du Narodowego
 Tyssowski i Gorzkowski pozostali na miejscu, oczekuj¹c rozwoju wypadków. Ostatecznie ci ostatni, wspierani przez K. Rogawskiego i M. Skar¿yñ70

Zob. m.in. Akta i czynnoci..., t. 1, s. 3537, 63; W. Heltman, Demokracja..., s. 73.
Akta i czynnoci..., t. 1, s. 4749; A. Guttry, W przededniu Wiosny Ludów. Wspomnienia
z roku 18461848. Wyd. M. R. Wierzbiñski, Wilno 1921, s. 3539, 4348; S. Kieniewicz, op. cit.,
s. 8586; M. ¯ychowski, op. cit., s. 238242.
72 K. Rogawski, W przededniu ruchu rewolucyjnego w Krakowie w roku 1846. Wyd.
H. Barycz, Przegl¹d Historyczny, 1946, s. 127, 130.
71
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skiego, wycofali siê z pierwotnie podjêtego postanowienia, przez co przedstawiciel emigracji znalaz³ siê w niezrêcznym po³o¿eniu. Nic wiêc dziwnego, ¿e
dezorientacja i ogólny zamêt by³y wówczas powszechne. Dla wielu by³ to te¿
istny szok, który spowodowa³, i¿ wiêkszoæ przywódców sprzysiê¿enia zupe³nie straci³a g³owê, nie wykazuj¹c minimalnego opanowania potrzebnego
w tak trudnej chwili. Do tego zabrak³o im chyba odwagi, aby dotrzeæ na
miejsce i osobicie sprawdziæ prawdziwoæ doniesieñ o odwo³aniu dzia³añ
zbrojnych. Powstanie, które ostatecznie wybuch³o, pozbawione wiêc zosta³o
fachowego kierownictwa, poniewa¿ zastêpcom Mieros³awskiego brakowa³o
odpowiedniego wyszkolenia, a starsi odmówili w nim swego udzia³u73. W tej
sytuacji trudno by³o liczyæ na powodzenie. Najgorsze by³o jednak to, ¿e
w przygotowywanej przez wiele lat insurekcji zabrak³o ostatecznie jej inspiratorów i organizatorów, czyli przedstawicieli TDP. Niespodziewane wycofanie siê Jana Alcyaty i innych osób bezporednio odpowiedzialnych za rozpoczêcie walki wywo³a³o ostry atak na przywódców Towarzystwa, a w konsekwencji podwa¿y³o ich pozycjê i autorytet zarówno w organizacji, jak i na
terenie kraju. Samo powstanie potoczy³o siê natomiast w zupe³nie innym
kierunku, a co najgorsze, nie przynios³o upragnionej wolnoci.
SUMMARY
With the announcement of the Great Manifesto in 1836, the Polish Democratic
Society marked its main goal, which was for Poland to regain independence. The
chance to achieve the goal was seen in organising a national uprising in all the three
sectors of partitioned Poland. The present article is an attempt to recollect the
events that took place 160 years ago and is a commemoration of the people who had
spent ten years preparing the uprising in their struggle to make the dream of a free
Poland come true.

73 Zob. m.in. J. Bieniarzówna, Z dziejów liberalnego i konspiracyjnego Krakowa (18331848),
Kraków 1948, s. 118; S. Kalembka, Towarzystwo..., s. 250.
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W maju 1926 r. Józef Pi³sudski wzi¹³ na swoje barki odpowiedzialnoæ za
los Polski, siêgaj¹c po w³adzê na drodze wojskowego zamachu stanu. 22 maja
w kilka dni po wydarzeniach jakie rozegra³y siê na ulicach Warszawy, wyda³
Rozkaz do ¿o³nierzy, zapowiadaj¹cy zgodê i przebaczenie, w którym miêdzy
innymi pisa³:
¯o³nierze!
Nie po raz pierwszy s³yszycie mój g³os. Ongi na polach bitew, gdy m³ode
pañstwo jeszcze z¹bkowa³o, jak chorobliwe dziecko, prowadzi³em was w boje,
które w zwyciêstwach pod moim dowództwem wywalczonych, na d³ugie wieki
okry³y s³aw¹ i blaskiem bohaterskie wasze sztandary.
Po innych bojach przemawiam do was dzisiaj. Gdy bracia ¿ywi¹ mi³oæ ku
sobie, wi¹¿e siê wêze³ miêdzy nimi, mocniejszy nad inne wêz³y ludzkie. Gdy
bracia siê wani¹ i wêze³ pêka, wañ ich równie¿ silniejsza jest nad inne. To
prawo ¿ycia ludzkiego [...] W jedn¹ ziemiê wsi¹k³a krew nasza, ziemiê jednym
i drugim jednakowo drog¹, przez obie strony jednakowo umi³owan¹. Niechaj
krew ta gor¹ca, najcenniejsza w Polsce krew ¿o³nierza, pod stopami naszymi
bêdzie nowym posiewem braterstwa, niech wspóln¹ dla braci prawdê g³osi1.

Marsza³ek od pierwszych tygodni po przejêciu w³adzy, a by³a ona daleko
szersza poza formalnie pe³nione przezeñ urzêdy, w pe³ni dostrzega³ koniecz1

J. Pi³sudski, Pisma zbiorowe, t. IX, Warszawa 1937, s. 1011.
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noæ odpowiedniego wychowania moralnego, fizycznego i przysposobienia
wojskowego m³odzie¿y, ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej, rezerwistów jak i s³u¿b
pomocniczych2. Wydziela³ niejako tê problematykê sporód wielu innych zagadnieñ, którymi przysz³o mu siê zajmowaæ. Wysi³ek w tym zakresie w jego
opinii powinien spoczywaæ na szkole, wojsku i instytucjach, bêd¹cych pod
kontrol¹ pañstwa. Dzia³ania o charakterze pomocniczym mia³y byæ natomiast powierzone samorz¹dom, organizacjom spo³ecznym i zwi¹zkom sportowym. Jednoczenie sta³ on na stanowisku zachowania zasady dobrowolnoci.
Przedstawienie pogl¹dów Marsza³ka w zasygnalizowanych kwestiach i dzia³añ podejmowanych w tym zakresie stanowi zasadniczy cel poni¿szych
uwag3.
Wspomniana problematyka by³a obecna w myleniu Pi³sudskiego od
pierwszych miesiêcy po wydarzeniach z maja 1926 r. Z pocz¹tkiem 1927 r. z jego
inicjatywy, na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów powo³ano do ¿ycia organizacjê opieki rz¹dowej nad kultur¹ fizyczn¹ i przysposobieniem wojskowym
Pañstwowy Urz¹d Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
(PU WFiPW) oraz Radê Naukow¹ WF4 .
Wykonawc¹ wytycznych Pi³sudskiego, organizatorem i pierwszym dyrektorem Urzêdu by³ p³k dypl. Juliusz Ulrych5. W swej relacji zwraca on uwagê,
i¿ Marsza³ek akcentowa³ s³aboæ fizyczn¹ poborowych i koniecznoæ szerokiego szkolenia PW. W jego intencji ruch mia³ siê staæ w kraju popularny6.
Wyszkolenie zamierzano w zasadzie skoncentrowaæ na szkoleniu piechoty,
a sprawy w³adania broni¹ i naukê strzelania wysuniêto na pierwszy plan.
2 W okresie miêdzywojennym w wiêkszoci pañstw europejskich funkcjonowa³y ró¿ne formy P.W. Dzia³alnoæ tê rozumiano przede wszystkim jako przygotowanie spo³eczeñstwa do
s³u¿by wojskowej w czasie pokoju i wojny. Kwestie te najszerzej w polskiej literaturze zosta³y
omówione w pracy J. Kêsika, Naród pod broni¹. Spo³eczeñstwo w programie polskiej polityki
wojskowej 19181939, Wroc³aw 1998.
3 Wydaje siê to tym wa¿niejsz¹ kwesti¹, i¿ wydana ostatnio praca wybitnego historyka
zajmuj¹cego siê ró¿nymi aspektami dziejów Wojska Polskiego w miêdzywojennym dwudziestoleciu P. Staweckiego, (Wojsko Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 19261935, Warszawa 2004) pomija tê problematykê, natomiast praca M. Sikorskiego (Myl wychowawczo-szkoleniowa Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w latach 19181935, Toruñ 2005) jest popularnonaukowym szkicem
praktycznie przygotowuj¹cym pole do dalszych pog³êbionych badañ.
4 Monitor Polski 1927, nr 26. Warto pamiêtaæ, ¿e powo³anie tych instytucji poprzedzi³y
kilkuletnie studia. Ich wyrazem by³a m.in. uchwa³a rz¹du z 10. 02. 1926, zapowiadaj¹ca wprowadzenie powszechnego obowi¹zku WFiPW m³odzie¿y, stanowi¹cego czêæ wychowania publicznego. Szerzej: K. Pindel, Obrona terytorialna w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1995, s. 71.
5 Juliusz Ulrych (18881959) p³k dypl. WP, ur. w Kaliszu, dzia³acz: Zet, Pet i Zarzewia, 19141916 ¿o³nierz I Brygady LP, po 1918 w WP m.in. w oddziale II SG, kierownik
referatu w Departamencie Piechoty MSWojsk, dowódca 36. pp, 19261927 szef sztabu KOP,
nastêpnie szef Biura dla prac GISZ, 18. 02. 1927 powo³any na stanowisko dyrektora PU
WFiPW. Szerzej: P. Stawecki, Oficerowie dyplomowani wojska II Rzeczypospolitej, Wroc³aw
1997, s. 238. Jego nastêpc¹ w 1932 r. zosta³ p³k dypl. W³adys³aw Kiliñski.
6 W przemówieniu wyg³oszonym na posiedzeniu sejmowej komisji bud¿etowej 15. 12. 1926
J. Pi³sudski zwróci³ uwagê na po¿¹danie rozwoju prac PW, patrz: J. Pi³sudski, Pisma..., t. IX,
Warszawa 1927, s. 62.
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Pomoc i wspó³pracê w zakresie przygotowania nowych rozwi¹zañ mia³y zapewniæ organa podleg³e resortom spraw wojskowych i spraw wewnêtrznych7.
Wydaje siê, ¿e Ulrych nie wyczerpa³ argumentów przemawiaj¹cych na
rzecz podjêcia szerokiej akcji PW. Warto zwróciæ przede wszystkim uwagê na
obserwowane zmiany, jakie mia³y miejsce za wschodni¹ i zachodni¹ granic¹
kraju. Tak w ZSRR jak i w Niemczech podjêto planowe dzia³ania, zmierzaj¹ce do odpowiedniego przygotowania kadr dla armii. Osi¹gniêcia obu krajów
by³y znacz¹ce. Polska pozosta³a w tyle. Zaniedbania w tym zakresie dostrzega³y tak¿e redakcje niektórych pism8.
PU WFiPW charakteryzowa³ siê rozbudowan¹ struktur¹9, podlega³
MSWojsk, cile wspó³pracowa³ z Ministerstwami Spraw Wewnêtrznych oraz
Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego za dzia³a³ w porozumieniu
m.in. z resortami komunikacji oraz poczt i telegrafów10. Ruch WFiPW otrzyma³ wojskow¹ strukturê organizacyjn¹ opart¹ na hierarchicznej zale¿noci
i podporz¹dkowaniu. Oznacza³o to, ¿e marsza³ek Pi³sudski zmierza³ w kierunku konstruowania od podstaw ca³ego aparatu z przekazaniem rzeczywistego
kierownictwa w tej dziedzinie w rêce wojskowych lub by³ych wojskowych11.
W myl przyjêtych rozwi¹zañ za rozwój owiaty i kultury wród ¿o³nierzy odpowiada³o MSWojsk, prowadz¹c dzia³ania w sposób planowy i skoordynowany. Opracowywano odpowiednie instrukcje oraz prowadzono ewidencjê
i kontrolê podejmowanych dzia³añ. W myl tez artyku³u gen. Franciszka
W³ada, opublikowanego w 1926 r. chodzi³o o uzyskanie rozumnej karnoci,
7 J. Ulrych, Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe. Z³o¿enia i wytyczne Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, Niepodleg³oæ (Londyn) 1958, t. VI, s. 210213.
8 J. Lewicki, Przysposobienie wojskowe w Polsce, Znak, 1927, nr 4, s. 56, a tak¿e: Apel
do wszystkich b. wojskowych, Federacja, 1931, nr 3, s. 70, oraz Akcja wychowawczo-szkoleniowa rezerwistów. Referat mjr dypl. B. Chruciela wyg³oszony na zebraniu ZG Federacji, Biuletyn
informacyjny i prasowy FPZOO, 1933, nr 1314, s. 56.
9 Do listopada 1929 w Dowództwach Okrêgów orpusów (DOK) pracê WFiPW prowadzi³y
referaty przysposobienia wojskowego, zatrudniaj¹ce po dwóch oficerów sztabowych. We
wszystkich DOK, Marynarce Wojennej i Korpusie Ochrony Pogranicza (KOP) znajdowa³o siê
100 komend obwodowych, 295 komend powiatowych, 14 orodków wychowania fizycznego.
Pracowa³o w nich 84 oficerów sztabowych, 316 m³odszych, 1268 podoficerów zawodowych i 400
¿o³nierzy. W 1929 r. utworzono rejonowe i obwodowe komendy WFiPW. Szerzej: K. Pindel,
op. cit., s. 75 i n.
10 J. Kêsik, op. cit., s. 7475.
11 W konsekwencji ca³oci¹ prac zwi¹zanych z przygotowaniem spo³eczeñstwa do ewentualnej wojny kierowa³ PU WFiPW, podleg³y ministrowi spraw wojskowych, wspó³pracuj¹cy
z Ministerstwami Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego oraz Spraw Wewnêtrznych.
W terenie za realizacjê programu PW tak¿e odpowiada³ aparat wojskowy. Pocz¹tkowo by³y to
referaty przy DOK, w 1928 w ich miejsce pojawiaj¹ siê bardziej rozbudowane okrêgowe urzêdy
WFiPW. Nale¿y jednak¿e pamiêtaæ, ¿e w³adzom zale¿a³o na przekazaniu czêci odpowiedzialnoci za pracê WFiPW w rêce czynnika spo³ecznego. Wyrazem tego by³o powo³anie wojewódzkich,
powiatowych i miejskich komitetów WFiPW, które by³y instytucjami na po³y pañstwowymi, na
po³y spo³ecznymi. Strukturê i dzia³alnoæ PU WFiPW omawiaj¹ szeroko m.in.: J. Kêsik, op. cit.,
s. 72 i n., K. Pindel, op. cit., s. 71 i n. oraz M. Jab³onowski, Sen o potêdze Polski. Z dziejów
ruchu by³ych wojskowych w II Rzeczypospolitej 19181939, Olsztyn 1998, s. 279 i n.
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poczucia obowi¹zkowoci i honoru, przywi¹zania do sztandaru oraz zaufania
¿o³nierzy do dowódców12.
Po 1926 r. w dzia³alnoci owiatowo-wychowawczej silniejszy akcent po³o¿ono na realizacjê zadañ o charakterze wychowawczym. Celem by³o stworzenie modelu wychowania pañstwowego ze zwróceniem szczególnej uwagi
i wyeksponowaniem roli i dokonañ Pierwszego Marsza³ka Polski. Starano siê
wspomagaæ metodycznie i merytorycznie dzia³ania oficerów, prowadz¹cych
prace z tego zakresu, m.in. w 1931 r. ukaza³ siê podrêcznik Stanis³awa Sosabowskiego Wychowanie ¿o³nierza  obywatela13.
Ramy dzia³alnoci owiatowo-wychowawczej w interesuj¹cym nas okresie, szczegó³owo normuj¹c zakres prac i wytyczaj¹c cele, precyzowa³y wydane
przez resort spraw wojskowych, a wiêc kierowany bezporednio przez J. Pi³sudskiego, w 1931 r. Instrukcje o dzia³alnoci kulturalno-owiatowej i wychowawczej w Wojsku Polskim oraz Instrukcja o pracy kulturalno-owiatowej
i wychowawczej w Korpusie Ochrony Pogranicza14. W dokumentach precyzowano, ¿e oczekuje siê od ¿o³nierzy nie tylko wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych, ale tak¿e, aby stali siê czynnikami pracy pañstwotwórczej. Celem
prowadzonych dzia³añ mia³o byæ urabianie charakteru i ducha ¿o³nierza, aby
w razie wojny ca³kowicie odpowiedzia³ swemu dzia³aniu, a w czasie pokoju
by³ wiadomym swych obowi¹zków i godnym reprezentantem Rzeczypospolitej Polskiej15. Temu celowi mia³o s³u¿yæ m.in. wychowanie obywatelskie, wszczepianie zasad moralnych, zaprawianie do ofiarnej s³u¿by dla pañstwa
wszystkich ¿o³nierzy bez wzglêdu na narodowoæ i wyznanie, przygotowywanie do zwalczania wrogiej dla pañstwa propagandy, nastawienie psychiki
w kierunku gotowoci bojowej, danie podstaw wiedzy ogólnej, potrzebnej dla
sprawniejszego wype³niania obowi¹zków ¿o³nierskich, niezbêdnych dla dalszego samokszta³cenia siê oraz oddzia³ywanie kulturalne i propagandowe.
Dzia³ania Ministerstwa Spraw Wojskowych w sferze owiatowo-wychowawczej i spo³ecznej mo¿na podzieliæ na trzy zasadnicze obszary:
 edukacyjno-wychowawczy obejmuj¹cy systematyczne dokszta³canie, ¿o³nierskie szko³y pocz¹tkowe i dokszta³canie zawodowe, czytelnictwo, prowadzenie wietlic, organizowanie wychowawczych pogadanek i konkursów
czy prace z ¿o³nierzami z mniejszoci narodowych;
 kulturalny, prowadzony w oddzia³ach, na który sk³ada³y siê m.in.: obchody
uroczystoci, objazdy teatralne, poranki ludowe, seanse kinowe, audycje
radiowe, ¿ycie muzyczne, wycieczki oraz szeroko pojête ¿ycie sportowe;
12 F. W³ad, Zagadnienia przysposobienia wojskowego w Polsce, Bellona 1926, t. XXII,
z. 1, s. 40.
13 L. Wyszczelski, Owiata, propaganda, kultura w Wojsku Polskim w latach 19181939,
Warszawa 2004, s. 172 i n.
14 Ibidem, s. 166; J. Odziemkowski, Armia i spo³eczeñstwo w II Rzeczypospolitej, Warszawa
1996, s. 33 i n. oraz M. Jab³onowski, Formacja specjalna: Korpus Ochrony Pogranicza 19241939,
Warszawa 2002/2003, s. 127 i n.
15 Instrukcja o pracy kulturalno-owiatowej i wychowawczej w Korpusie Ochrony Pogranicza, Warszawa 1931, s. 2.
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 spo³eczno-charytatywny, dotycz¹cy szeroko pojêtej wspó³pracy z ludnoci¹,
który obejmowa³ m.in.: pomoc w budowie obiektów u¿ytecznoci publicznej, opiekê lekarsk¹ czy pomoc w czasie klêsk ¿ywio³owych16.
Dzia³ania w tym zakresie wspomaga³y: Wojskowy Instytut NaukowoOwiatowy, Centralna Biblioteka Wojskowa oraz Muzeum Wojska. Uczestniczy³y w niej równie¿ stowarzyszenia spo³eczne i instytucje owiatowe (Polski
Bia³y Krzy¿, Rodzina Wojskowa czy Towarzystwo Szko³y Ludowej) oraz kapelani wojskowi. Prace te subwencjonowa³ skarb pañstwa, samorz¹dy i spó³dzielnie wojskowe17.
Tê¿yzna fizyczna by³a postrzegana przez J. Pi³sudskiego jako wartociowy
czynnik zdolnoci bojowej wojska. Zgodnie z przyjêtymi przez niego za³o¿eniami
w rozwoju kultury fizycznej czêæ zadañ mia³y wzi¹æ na siebie szko³a i wojsko,
a pozosta³e zadania przypada³y samorz¹dom, organizacjom spo³ecznym i zwi¹zkom sportowym. Otwieraj¹c w lutym 1927 r. pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Wychowania Fizycznego, organu doradczego MSWojsk maj¹cego wyznaczaæ g³ówne kierunki polityki pañstwa w tej dziedzinie, stwierdzi³ on, ¿e
wojsko [...] jest najwa¿niejszym terenem wychowania fizycznego w Polsce18.
W Radzie znaleli siê przedstawiciele resortów spraw wojskowych, spraw
wewnêtrznych, wyznañ religijnych i owiecenia publicznego oraz wybitni
specjalici z zakresu wychowania fizycznego, pedagogiki, lekarze i higienici.
Stworzono odpowiednie struktury komitetów wojewódzkich, powiatowych
i miejskich; wraz z obni¿aniem szczebla zwiêksza³ siê udzia³ w ich pracach
czynnika spo³ecznego19. Cele i kompetencje poszczególnych szczebli w wojsku w tym zakresie precyzowa³a instrukcja: Organizacja wychowania fizycznego w wojsku z 1930 r.20 Organem MSWojsk by³ PU WFiPW. W terenie
reprezentowali go kierownicy okrêgowych urzêdów, jako organy WF dowódców okrêgów korpusów. W jednostkach pracowali referenci wf.
Na wychowanie fizyczne w wojsku sk³ada³y siê trzy zasadnicze elementy:
gimnastyka, gry sportowe oraz zawody oddzia³owe. Chodzi³o o upowszechnie16 Instruktorzy podnosili swe kwalifikacje na rozlicznych szkoleniach i kursach. Przyk³adowo w dn. 2426.09.1935 odby³ siê w Wilnie kurs dla 35 oficerów owiatowych KOP, obejmuj¹cy cztery grupy zagadnieñ: owiata w wojsku, wycieczki w teren, zagadnienia ludnociowe
i praca spo³eczno-gospodarcza wród ludnoci Kresów wschodnich oraz samokszta³cenie i metody dokszta³cania siê. Dok³adniej patrz: Korpus Ochrony Pogranicza 19241939. Wybór dokumentów, wybór i opracowanie M. Jab³onowski, W. Janowski, J. Prochwicz, B. Polak, Warszawa
 Pu³tusk 2001, dok. nr 68, s. 320323.
17 Szeroko na temat dzia³alnoci owiatowo-wychowawczej WP patrz: R. £uczak, Problemy polityki wojskowej Polski w latach 19261935, Warszawa 1992 (mps) oraz J. Odziemkowski,
op. cit. i L. Wyszczelski, op. cit.
18 Ca³oæ wyst¹pienia patrz: J. Pi³sudski, Pisma..., t. IX, s. 66 i n., zob. te¿ CAW PU
WFiPW, I. 300.69.172.
19 J. Kêsik, op. cit., s. 77. Rada powo³a³a trzy komisje dla opracowania projektu ustawy
o powszechnym obowi¹zku wychowania fizycznego; dla opracowania projektu Pañstwowego
Instytutu Wychowania Fizycznego, a tak¿e dla spraw zorganizowania opieki lekarskiej nad
wychowaniem fizycznym.
20 Centralne Archiwum Wojskowe, PU WFiPW, I. 300.69.42 (dalej CAW).
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nie masowych æwiczeñ i zawodów, a przede wszystkim tych sportów, które
by³yby bezporednio przydatne armii. Plany w tym zakresie by³y bardzo
rozbudowane. Niezwykle pomocne okazywa³y siê wojskowe kluby sportowe,
których na prze³omie lat 20. i 30. by³o ok. 100, a tak¿e wspó³pracuj¹ce
z armi¹ stowarzyszenia kultury fizycznej (Zwi¹zek Strzelecki, Towarzystwo
Gimnastyczne Sokó³ czy Zjednoczenie M³odzie¿y Polskiej).
System edukacji w Polsce by³ g³êboko zainteresowany i nastawiony na
wychowanie ideowe dzieci i m³odzie¿y. Wed³ug opracowanych przez PU
WFiPW wytycznych, przysposobienie wojskowe obejmowa³o m.in. wychowanie obywatelskie, wojskowe i fizyczne, a tak¿e wyszkolenie wojskowe. Stosownie do wieku, poziomu, wykszta³cenia uczestników procesu edukacji i ich
stosunku do s³u¿by wojskowej dokonywano podzia³u na przysposobienie wojskowe: m³odzie¿y szkolnej, akademickiej, pozaszkolnej, przedpoborowych, rezerwistów, kobiet i innych kategorii21. Wytyczne realizowano dwoma zasadniczymi torami. Szko³y w ramach w³asnych programów prowadzi³y wychowanie pañstwowe, a w szeregach hufców szkolnych PW wychowanie obywatelskie. W drugim z wymienionych partycypowa³o wojsko zajmuj¹c siê
zw³aszcza zagadnieniami wychowania ¿o³nierskiego22. Na wschodzie kraju
wojsko bezporednio opiekowa³o siê prac¹ niektórych szkó³ powszechnych23.
Osobn¹ pozycjê w programach nauczania stanowi³o wychowanie fizyczne.
Hufce PW wprowadzi³y do szkó³ m. in. sporty wojskowe24.
Przygotowanie do obrony kraju w szko³ach ogólnokszta³c¹cych odbywa³o
siê w klasach VI i VII, kolegiach nauczycielskich w trakcie kursu II i IV oraz
w szko³ach zawodowych w klasach II i III. Zajêcia w tym zakresie w wymiarze dwóch godzin tygodniowo pozostawa³y w gestii w³adz owiatowych z tym
jednak, ¿e ogólny nadzór sprawowa³ PU WFiPW. Komendantem szkolnego
hufca PW by³ najczêciej oficer s³u¿by czynnej, a zajêcia prowadzili instruktorzy wojskowi25.
Wród stowarzyszeñ PW wspomagaj¹cych dzia³alnoæ systemu edukacyjnego (szkolenie przedpoborowych), znacz¹c¹ rolê odgrywa³o dziewiêæ organi21

K. Pindel, op. cit., s. 7778.
Wród celów jakie zamierzano osi¹gn¹æ, wymieniano: wyrobienie wród m³odzie¿y patriotyzmu w szczególnoci za poczucia pañstwowego, gotowoæ do ponoszenia ofiar w obronie
kraju, rozwiniêcie karnoci i obowi¹zkowoci, rozwoju fizycznego poprzez nauczanie sprawnoci
wojskowej i odbywanie æwiczeñ, a tak¿e budzenie zainteresowania s³u¿b¹ wojskow¹. Patrz:
J. Kêsik, op. cit., s. 98. Szeroko na temat wychowania wojskowego w szko³ach powszechnych
patrz: K. Sk³adanowski, Idea wychowania wojskowego w publicznych szko³ach powszechnych w
Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Od armii komputowej do narodowej (XVIXX w.), red. Z. Karpus,
W. Rezmer, Toruñ 1998, s. 313I n.
23 J. Odziemkowski, op. cit., s. 8990 podaje, ¿e w 1930 r. KOP udziela³ sta³ej lub doranej
pomocy ponad 100 szko³om na Kresach wschodnich, g³ównie w województwach: wileñskim,
poleskim i wo³yñskim. W wiêkszoci by³y to szko³y powszechne.
24 Formalne wprowadzenie PW do obrony kraju jako zajêæ obligatoryjnych usankcjonowa³o zarz¹dzenie MWRiOP oraz MSWojsk z 4. 02. 1931, szerzej patrz: J. Kêsik, op. cit., s. 183.
25 J. Kêsik, op. cit., s. 87.
22
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zacji wytypowanych przez MSWojsk w grudniu 1926 r. By³y to: Zwi¹zek
Strzelecki, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzy¿, Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³, Zwi¹zek Powstañców i Wojaków, Zwi¹zek Powstañców l¹skich, Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej, Zwi¹zek Osadników Wojskowych, Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej oraz Komitet Spo³eczny Przysposobienia Wojskowego Kobiet do Obrony
Kraju26. Szkolenie we wspomnianych zwi¹zkach mia³o charakter dobrowolny
i obejmowa³o m³odzie¿ od siedemnastego roku ¿ycia do powo³ania w szeregi
armii celem odbycia s³u¿by wojskowej. Jego zakres obejmowa³ m.in. wychowanie fizyczne, gry polowe, æwiczenia bojowe, strzelectwo oraz naukê musztry. Opiera³o siê ono na regulaminach opracowanych przez PU WFiPW. Koñcz¹ce kursy obozy najczêciej organizowali wojskowi, a uczestnicy szkoleñ
mieli otrzymywaæ u³atwienia w okresie s³u¿by zasadniczej27.
W drabinie edukacyjnej na szczeblu najwy¿szym problematyk¹ WFiPW
zajmowa³y siê Legie Akademickie, które powo³ano w 1926 r. Rok 1929/1930
by³ pierwszym okresem prowadzonych æwiczeñ LA. Najwiêkszymi i najbardziej stabilnymi orodkami szkolenia sta³y siê Warszawa i Lwów28.
Powa¿n¹ rolê w zakresie WFiPW przewidywano dla licznych zwi¹zków
by³ych wojskowych skupionych zasadniczo w utworzonej w 1928 r. za zgod¹
J. Pi³sudskiego Federacji Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny (FPZOO)29.
Pocz¹tkowo kierownictwo PU WFiPW nie podejmowa³o w tej sprawie wi¹¿¹cych decyzji. Wyboru dokonano na pocz¹tku 1929 r. Pad³ on na Stowarzyszenie Rezerwistów i By³ych Wojskowych RP. Przes¹dzi³ o tym potencja³ organizacji i jej perspektywy rozwojowe30. Pierwszy etap prac nad PW Rezerw.
zamyka³ rozkaz szefa MSWojsk z 18 sierpnia 1932, akceptuj¹cy wysi³ki
Zwi¹zku Rezerwistów. Ponadto czêciowe zadania w tym zakresie otrzyma³y
zwi¹zki: Oficerów Rezerwy RP, Powstañców i Wojaków OK VIII, Ogólny
Podoficerów Rezerwy RP oraz Powstañców l¹skich31.
Nie zakoñczy³o to sprawy bowiem powa¿ne aspiracje odnonie PW rezerw zg³osi³a tak¿e sama Federacja, ale ostatecznie zosta³a ona zmuszona do
rezygnacji z tego rodzaju planów. Po dyskusjach ustalono, ¿e prace PW bêdzie prowadzi³ Zwi¹zek Rezerwistów jako czêæ sk³adowa FPZOO, której
powierzono sprawowanie kontroli nad t¹ dzia³alnoci¹ poprzez jej delegatów.
Federacja mia³a nieæ pomoc w szkoleniu, zw³aszcza przez uaktywnienie tzw.
26

Ibidem, s. 86, patrz tak¿e: J. Odziemkowski, op. cit., s. 99 i n.
J. Kêsik, op. cit., s. 89.
28 Szerzej: K. Pindel, op. cit., s. 89 i n.
29 Szerzej na ten temat patrz: M.Jab³onowski, Sen..., passim.
30 Donios³a inicjatywa, Federacja 1929, nr 3, s. 23. Dyrektor PU WFiPW, p³k dypl.
W. Kiliñski, pismem z 9.08.1929 zatwierdzi³ na stanowisku komendanta g³ównego stowarzyszenia
M. Zyndrama-Kocia³kowskiego (CAW, PU WFiPW I.300.69.18). Stowarzyszenie dokona³o zmian
w zapisach statutu, zmieni³o tak¿e nazwê na Zwi¹zek Rezerwistów. Patrz CAW, FPZOO I.391.1.39.,
rozkaz nr 11 KG ZR z 31.10.1931, zmian dokona³ Walny Zjazd Delegatów 27.09.1931 r.
31 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), FPZOO 33, k. 57-58, patrz: rozkaz z 18.08.1932.
27
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Zwi¹zków historycznych. Interesy armii mia³y byæ zabezpieczone poprzez
mianowanie przez dowódców wojskowych komendantów (sporód oficerów
rezerwy) na ni¿szych szczeblach organizacji Zwi¹zku Rezerwistów. Na wy¿szych (okrêgi i centrala) uzgodniono desygnowanie do prac PW oficerów
s³u¿by czynnej32.
Problem PW Rezerw. dla lat 19271935 ostatecznie zosta³ uregulowany
2 maja 1933 r. rozkazem wiceministra spraw wojskowych gen. F. Fabrycego
pt. Wytyczne pracy pw rezerwistów33. Cel pracy z rezerwistami okrelono
jako: wzmacnianie wiadomoci pañstwowo-obywatelskiej, utrwalanie ducha
¿o³nierskiego i pobudzanie poczucia ³¹cznoci z macierzyst¹ jednostk¹ oraz
utrzymanie na zak³adanym poziomie sprawnoci bojowej rezerwistów. Pracê
szkoleniowo-wychowawcz¹ powierzono Zwi¹zkowi Rezerwistów RP oraz czasowo Zwi¹zkowi Towarzystw Powstañców i Wojaków OK VIII i Zwi¹zkowi
Powstañców l¹skich34. Zadania specjalne w zakresie doskonalenia dowódców przypad³y zwi¹zkom: Oficerów Rezerwy RP oraz Ogólnemu Podoficerów
Rezerwy RP. Poniewa¿ prac¹ w zakresie PW Rezerw. zainteresowane by³y
w³adze pañstwowe, zwi¹zki wchodz¹ce w sk³ad FPZOO oraz sama Federacja
ustalono nastêpuj¹ce ramy jej prowadzenia35.
1. Wojsko (PU WFiPW):
 wykonuje ogóln¹ kontrolê prac Zwi¹zku Rezerwistów i innych zrzeszeñ;
 przydziela w miarê rozwoju prac oficerów s³u¿by czynnej na stanowiska
kierownicze;
 udziela Zwi¹zkowi Rezerwistów pomocy poprzez przydzia³ broni, amunicji
i innego sprzêtu;
 udziela zezwoleñ na u¿ycie w pracach szkoleniowych strzelnic wojskowych
i innych obiektów.
2. Federacja Polskich Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny:
 jako czynnik nadrzêdny nad zwi¹zkami, troszczy siê o zharmonizowanie
pracy PW, kontroluje ich dzia³alnoæ, planuje zamierzenia;
 wp³ywa na zwi¹zki wchodz¹ce w jej sk³ad, by oddawa³y do dyspozycji
Zwi¹zku Rezerwistów tych cz³onków, którzy nadaj¹ siê do wykonania prac
w zakresie PW;
 wspó³dzia³a ze Zwi¹zkiem Rezerwistów w zakresie wychowania obywatelskiego;
 popiera pracê wytypowanych do prac PW zwi¹zków, w razie potrzeby
wspiera je materialnie oraz kontroluje gospodarkê materia³ami i funduszami przyznanymi przez Federacjê;
 ³agodzi ewentualne spory jakie mog¹ powstaæ miêdzy zwi¹zkami.
32 M. Jab³onowski, Sen..., s. 281282. Patrz tak¿e CAW PU WFiPW I.300.69.18. Pismo ZG
ZR z 11.02.1933 do prezesa FPZOO.
33 CAW, PU WFiPW I.300.69.18.
34 Nast¹pi³o to wobec braku odpowiednio rozwiniêtej sieci ogniw ZR w Wielkopolsce i na
l¹sku.
35 CAW, WINO I.300.68.6.
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3. Zwi¹zek Rezerwistów:
 podporz¹dkowuje siê statutowo w³adzom wojskowym;
 wykonuje powierzon¹ mu pracê przy u¿yciu w³asnych instruktorów;
 wypracowuje we w³asnym zakresie rodki materialne potrzebne do wykonania za³o¿onych prac (niezale¿nie od pomocy ze strony wojska i FPZOO);
 poddaje siê kontroli FPZOO w zakresie pracy, gospodarki materia³owej
i funduszów przydzielonych przez Federacjê.
4. Zwi¹zek Oficerów Rezerwy:
 organizuje i wykonuje pod nadzorem i kierownictwem w³adz wojskowych
pracê w zakresie doskonalenia dowódców;
 wspó³dzia³a ze zwi¹zkiem rezerwistów wspieraj¹c jego dzia³ania poprzez
delegowanie swych cz³onków do pracy z PW Rezerw.
5. Ogólny Zwi¹zek Podoficerów Rezerwy RP:
 dostarcza swych cz³onków do pracy nad doskonaleniem dowódców, prowadzonej przez wojsko i pomaga w jej organizowaniu;
 deleguje swych cz³onków do Zwi¹zku Rezerwistów celem wykonywania
prac szkoleniowo-wychowawczych.
6. Terenowe komendy WFiPW wspieraj¹ pracê Zwi¹zku Rezerwistów
materialnie, na równi z innymi organizacjami, zw³aszcza poprzez:
 ewentualny przydzia³ rodków na zakup amunicji, broni ma³okalibrowej,
wynajêcie wietlic;
 wydawanie zezwoleñ na korzystanie z urz¹dzeñ sportowych, broni i innego
sprzêtu bêd¹cego ich w³asnoci¹;
 u³atwienie zorganizowania odpowiedniej opieki lekarskiej.
Wyszkolenie wojskowe prowadzone przez Zwi¹zek Rezerwistów i inne
zrzeszenia, w opinii autorów dokumentu, powinno utrzymywaæ rezerwistów
na odpowiednim poziomie sprawnoci bojowej (strzelanie, zaprawa fizyczna,
musztra, znajomoæ terenu). Generalne wytyczne sprowadza³y siê do wychowania w duchu potrzeb pañstwa i wojska. Podkrelano, ¿e praca ta musi
skupiæ najlepszych oficerów i podoficerów rezerwy36.
Formalne rozstrzygniêcie sporów nie wygasi³o konfliktów w rodowisku
by³ych wojskowych, a osi¹gane w zakresie PW rezultaty nie zadowala³y resortu spraw wojskowych.
Równolegle do prowadzonego PW o charakterze ogólnym, w koñcu lat
dwudziestych pojawi³o siê przysposobienie wojskowe specjalne, szkol¹ce
przedpoborowych i rezerwistów w zale¿noci od zapotrzebowania poszczególnych rodzajów wojsk. Podobnie jak w innych przypadkach zasadniczy kierunek dzia³alnoci w tym zakresie nadawa³ PU WFiPW, który wyda³ szereg
instrukcji. Realizowano go najczêciej w okresie dwóch lat i koñczono egzaminami. By³y to m.in. PW: konne, lotnicze, wodne, artyleryjskie, elektrotech36 Akcja wychowawczo-szkoleniowa rezerwistów. Referat mjr. B[ronis³awa] Chruciela wyg³oszony na zebraniu ZG Federacji, Biuletyn Informacyjny i Prasowy Federacji PZOO, 1933,
nr 1314,, s. 5. Chruciel by³ wówczas szefem Wydzia³u PU WFiPW MSWojsk.
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niczne, radiotechniczne, a tak¿e geograficzne, pocztowców i kolejowe37. Idea
pracy na rzecz wojska i obrony kraju znalaz³a w PW specjalnym szczególne
zastosowanie.
Marsza³ek Pi³sudski sta³ na stanowisku, ¿e cz³onkom PW winny przys³ugiwaæ w wojsku odpowiednie ulgi. Wspomina³ o tym ju¿ w czasie rozmów
z p³k. Ulrychem, jakie poprzedza³y powo³anie PU WFiPW38 . System w tym
zakresie doskonalono przez kilka lat. Ostateczny kszta³t nada³o mu rozporz¹dzenie ministra spraw wojskowych z 29 czerwca 1935 r39.
W styczniu 1927 w gmachu MSWojsk pod przewodnictwem J.Pi³sudskiego odby³a siê konferencja Komitetu Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju40 . Podjêto decyzjê by kontynuowaæ dzia³alnoæ wojskow¹ kobiet41. Zjazd
organizacji w marcu 1928 r. dokona³ reorganizacji Komitetu, powsta³a Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. Sk³ada³a siê ona z dwóch
pionów: wojskowego i spo³ecznego, ró¿ni¹cych siê formami pracy i charakterem. Pionem wojskowym kierowa³a Komenda Naczelna OPWK (PWK), na
której czele sta³a Maria Wittekówna42. Podlega³o jej 11 komendantek okrêgowych (wszystkie DOK oraz przy KOP). Istnia³y ponadto trzy rejony PWK: Morski, l¹ski i Wileñski. Komendantkom okrêgowym podlega³y ko³a lokalne43.
PU WFiPW sprawowa³ nadzór nad dzia³alnoci¹ Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Przewidywano, ¿e na wypadek wojny kobiety bêd¹ wykorzystywane przy wykonywaniu zadañ pomocniczych w s³u¿bach: sanitarnej, administracyjnej, ³¹cznoci, propagandowo-owiatowej, cywilnej oraz w przemyle wojennym44. W ramach Urzêdu pocz¹tkowo funkcjonowa³ referat WF
i PWK, a nastêpnie wydzia³ powo³any w lutym 1935 r. Oboma kierowa³a
M.Wittekówna. W okrêgowych urzêdach WFiPW istnia³y odpowiednie refera37 Niektóre z wymienionych by³y du¿ymi organizacjami, np. powo³ane w 1927 r. Kolejowe
PW, w latach trzydziestych liczy³o ponad 100 tys. cz³onków, Pocztowe PW (1930) odpowiednio
ok. 36 tys. cz³onków, Lene PW (1933) ok. 13 tys. cz³onków. Szerzej patrz J. Kêsik, op. cit., s. 95
oraz J. Odziemkowski, op. cit., s. 116.
38 J. Ulrych, op. cit., s. 212.
39 DzURP 1935, nr 54, poz. 345, z dnia 26.07.1935.
40 Organizacja istnia³a od 1922 r., szerzej patrz J. Odziemkowski, op. cit., s. 114 i n.
41 M. Wittek po kilku latach odnotowa³a (Przysposobienie wojskowe kobiet, Polska Zbrojna 1931, nr 77, s. 23), i¿: Ta [...] konferencja jest ród³em naszej si³y i wytrwa³oci  podniet¹
dla coraz wiêkszych wysi³ków w realizacji idei PWK.
42 Maria Wittekówna (1893 ), gen bryg WP, cz³onek POW, od 1918 w WP, cz³onek OLK,
od 1923 cz³onek Komitetu Spo³ecznego PKdOK, od 1927 kierownik Wydzia³u Kobiecego WFiPW
PUWFiPW, 19281934 i w 1939 r. Komendantka Naczelna PWK, uczestniczka wojny 1939 r.,
19391945 szef WSK w KG SZP-ZWZ-AK. Odznaczona orderem VM V kl, 1991 nominacja na
gen. bryg.
43 Patrz szerzej E. Zawadzka, Czekaj¹c na rozkaz. Pogotowie spo³eczne Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet w przededniu II wojny wiatowej, Lublin 1992, tam te¿ w formie
za³¹czników liczne dokumenty PWK oraz A. E. Market, Polsce wierna. W³adys³awa Piechowska
19001987 ¿o³nierz i twórczyni kobiecych organizacji wojskowych, Pruszków 2003, s. 50 i n.,
a tak¿e K. Pindel, op. cit., s. 9395.
44 CAW, PU WFiPW I.300.69.118.
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ty PWK. Do organizacji prowadz¹cych PWK zaliczano m.in.: Przysposobienie
Kobiet do Obrony Kraju, Zwi¹zek Strzelecki, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego,
Polski Bia³y Krzy¿, Polski Czerwony Krzy¿, Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa, Stowarzyszenia S³u¿ba Obywatelska, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej oraz Zwi¹zek Stra¿y Po¿arnych. Powo³anie do ¿ycia zwartego
systemu szkoleniowo-wychowawczego kobiet da³o w nied³ugim okresie szybki
wzrost szeregów organizacji, a w konsekwencji æwicz¹cych45.
* * *
Na podstawie powy¿szych uwag mo¿na wyprowadziæ pewne kwestie o charakterze ogólnym. Marsza³ek Pi³sudski po 1926 r,, zgodnie ze swym zwyczajem,
by³ inicjatorem lub patronowa³ wielu posuniêciom z zakresu wychowania
fizycznego i przysposobienia wojskowego. K³ad³ du¿y nacisk na stronê moraln¹ tego ruchu, w szczególnoci ideê wspó³dzia³ania. W jego zamyle przyjête
rozwi¹zania mia³y, wzmacniaj¹c m³ode pokolenia, budowaæ nowoczesne,
zdrowe fizycznie i gotowe do powiêceñ dla Ojczyzny spo³eczeñstwo,
a jednoczenie spe³niaæ funkcje pomocnicze wzglêdem si³ zbrojnych46. Jako
instytucjê scalaj¹c¹ i koordynuj¹c¹ system powo³ano Pañstwowy Urz¹d Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, co oznacza³o oddanie
kierownictwa ca³oci przedsiêwziêcia w rêce wojskowych. Przedstawiciele
Urzêdu w porozumieniu z MSWojsk i MWRiOP przez dziewiêæ lat konsekwentnie, zgodnie z wol¹ Marsza³ka, stali na stanowisku unifikacji szkolenia
i wychowania oraz podporz¹dkowania jednolitej myli w tym zakresie
wszystkich zaanga¿owanych w ten proces instytucji i organizacji czynnikom
wojskowym47. Pi³sudski nie zdo³a³ przeprowadziæ do koñca swoich zamiarów.
Mo¿na jedynie spekulowaæ dlaczego tak siê sta³o. Wydaje siê, ¿e na drodze do
zunifikowanego i obowi¹zkowego WFiPW stanê³y m.in. problemy: udzia³u
przedstawicieli mniejszoci narodowych w systemie, zagadnienia finansowe,
niechêtne stanowisko opozycji sejmowej, sprzeczne d¹¿enia i ambicje dzia³aczy wielu zainteresowanych organizacji, a tak¿e coraz mniejsze, wymuszone
postêpuj¹c¹ chorob¹, zainteresowanie sprawami wewnêtrznymi kraju samego Marsza³ka po 1930 r.
Warto pamiêtaæ, i¿ Józef Pi³sudski jako Naczelny Wódz wznowi³ Uniwersytet Wileñski, a 27 maja 1920 r. powo³uj¹c do nowego ¿ycia Liceum Krze45 Wed³ug danych cytowanych przez R. £uczaka, op. cit., s. 312313, w roku 1930/1931
æwiczy³o ok. 50 tys. kobiet. Patrz tak¿e J. Kêsik, op. cit., s. 9092.
46 Przez wiele lat nawi¹zywano do idea³ów wychowawczych pozostawionych wspó³pracownikom przez Marsza³ka. Por. np. Marsza³ek Józef Pi³sudski jako wychowawca. Przemówienie
genera³a Wincentego Kowalskiego wyg³oszone na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie na
Akademii ku czci Pierwszego Marsza³ka w dniu 19 marca 1939, Wilno 1939.
47 Patrz m.in. opinie T. Zakrzewskiego, Organizacja wyszkolenia narodu w walce orê¿nej,
Bellona 1926, t. XXIV, z. 3, s. 212 oraz J. Wiatr, Przegl¹d miesiêczny, Bellona 1927, t. XXV,
s. 241, a tak¿e Ankieta Polski Zbrojnej (1931 nr 163207) oraz wydany w lipcu 1931 skrypt
pt: Przysposobienie wojskowe, jego rola, zadania i cele.
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mienieckie pisa³: Odrodzona Rzeczypospolita Polska szuka dróg w³asnych, by
wychowaæ nowe pokolenia dzielnych obywateli, które by Jej wielkoæ i chwa³ê
szerzyæ i utrwaliæ zdo³a³y. Chc¹c drogi te odnaleæ, musi siêgaæ do tradycji
wielkich przodków48. Oznacza³o to, ¿e czynn¹ walkê z zaborcami nale¿a³o
zast¹piæ trosk¹ o obywateli, o dobro i rozwój kraju oraz jego bezpieczeñstwo.
Trafnie, jak siê wydaje, zinterpretowa³ intencje Marsza³ka wspó³czesny mu
i zaanga¿owany w omawiane procesy, minister wyznañ religijnych i owiecenia publicznego S³awomir Czerwiñski stwierdzaj¹c, ¿e w swoich treciach
dzia³ania przezeñ podejmowane na tym polu mia³y s³u¿yæ przygotowaniu
m³odych pokoleñ Polaków do s³u¿by dla pañstwa, a nie do ¿ycia z pañstwa49.
Uogólniaj¹c, zyski moralne prac WFiPW by³y znaczne. Jak po latach pisa³
I wiceminister spraw wojskowych gen. Kazimierz Fabrycy, Armia Krajowa
w du¿ej mierze rozros³a siê na pracy wojska i przysposobienia wojskowego50.
SUMMARY
Marshall Józef Pi³sudski clearly understood the need for adequate physical
education and military training among youth, military servicemen, reservists and
aid services from the very first weeks following his ascent to power in 1926. He put
a great emphasis on the moral aspect of physical fitness, and specifically the idea of
cooperation. The effort to achieve this goal should rest on schools, the army and the
institutions controlled by the state, while all the activities of a more auxiliary nature
were to be entrusted to local governments, social organisations and sports associations. In his view, such solutions were to strengthen younger generations and thus
build a society that was modern, physically fit and ready to sacrifice for their
country. Such a society was also supposed to play a supporting role for the military
forces.

48

J. Pi³sudski, Pisma zbiorowe, t. V, Warszawa 1937, s. 159160.
S. Czerwiñski, O nowy idea³ wychowawczy, Warszawa 1934, s. 6780.
50 Relacja uzupe³niaj¹ca do J. Ulrycha, Wychowanie fizyczne..., z 6.11.1954 r., Niepodleg³oæ, t. VI, s. 218.
49
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Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
UWM w Olsztynie

WYDARZENIA ROKU 56 W KÊTRZYNIE*
Padziernik 56 to pierwsza z ca³ego szeregu dat  symboli w powojennej
historii Polski. Powszechnie kojarzy siê z koñcem i potêpieniem stalinizmu,
powrotem Gomu³ki, budow¹ polskiej drogi do socjalizmu. Ale Padziernik
to tak¿e ogólnonarodowy zryw, tysi¹ce wieców, spotkañ, manifestacji. To
wielkie przebudzenie spo³eczeñstwa, które po okresie milczenia zaczê³o domagaæ siê zmian. Mo¿na chyba stwierdziæ, ¿e padziernikowe nastroje nie
ominê³y ¿adnego polskiego miasta ni miasteczka.
Koñcz¹cy siê rok 1955 nie by³ zbyt pomylny dla szeregów PZPR w Kêtrzynie i organizacji z ni¹ zwi¹zanych. Wed³ug oceny Egzekutywy Komitetu
Powiatowego w tym roku kêtrzyñska (powiatowa) organizacja cofnê³a siê do
stanu z roku 1950 i liczy³a 1657 cz³onków (42,6% stanowili robotnicy, 18,1%
ch³opi, 36,6% pracownicy umys³owi, 2,7% rzemielnicy, uczniowie, gospodynie domowe) i 338 kandydatów. Na 53 spó³dzielnie pracy dzia³aj¹ce w powiecie tylko 29 posiada³o Podstawowe Organizacje Partyjne1. Pod koniec roku
nast¹pi³y te¿ powa¿ne zmiany w sk³adzie Komitetu Powiatowego  W³adys³awê Pó³ch³opkównê (przesz³a do Komitetu Wojewódzkiego) na stanowisku
I sekretarza KP PZPR zast¹pi³ Jan Aleksiejuk2. Na terenie powiatu niezbyt
* Niniejszy szkic powsta³ na podstawie materia³ów zgromadzonych w Archiwum Pañstwowym w Olsztynie (dalej APO). Literatura na temat wydarzeñ roku 56 na Warmii i Mazurach
nie jest zbyt obfita. Istniej¹ce publikacje (m.in.: Rok 1956 na Warmii i Mazurach. Wybór róde³,
wyda³ B. £ukaszewicz, Olsztyn 1998; B. £ukaszewicz, Echa XX Zjazdu KPZR na Warmii
i Mazurach w 1956 roku, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie (dalej KMW) 1996, nr 2, s. 255281;
idem, Olsztyñski Padziernik 1956, [w:] Padziernik na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych,
red. W. Wrzesiñski, Wroc³aw 1997; idem, Publicystyka olsztyñska roku 1956 (wybór tekstów),
KMW 1996, nr 4, s. 599658) koncentruj¹ siê przede wszystkim na wydarzeniach w Olsztynie.
1 APO 1149/73, Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Kêtrzynie (17.01.1956), k. 32, 49, 53.
2 APO 1149/23, Protokó³ z plenarnego posiedzenia KP PZPR w Kêtrzynie (21.12.1955), k. 239.
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aktywnie dzia³a³o Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, chocia¿ w ostatnim czasie nast¹pi³o pewne o¿ywienie  byæ mo¿e w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
II Kongresem ZSL i osob¹ nowego przewodnicz¹cego Wac³awa ¯ejmo3.
W materiale ród³owym znajduje siê informacja o sukcesach w pracy organizacyjnej Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej  co k³óci siê z ocenami formu³owanymi
póniej  chocia¿ i w tym dokumencie znalaz³y siê wzmianki o brakach
i niedoci¹gniêciach4.
Ogólna sytuacja w Kêtrzynie w tym okresie tak¿e nie przedstawia³a siê
optymistycznie. W miecie szerzy³o siê chuligañstwo i pijañstwo, by³y ogromne braki lokalowe (przez 11 lat nie wybudowano ani jednego domu mieszkalnego) i zbyt ma³e zaopatrzenie w niektóre towary (m.in. w miêso, t³uszcze,
a czasami nawet chleb). Mimo to pocz¹tkowo w materiale archiwalnym brak
informacji o wzrocie niezadowolenia w miecie i powiecie.
Pierwsze zmiany uwidoczni³y siê po XX Zjedzie Komunistycznej Partii
Zwi¹zku Radzieckiego, na którym m.in. Nikita Chruszczow wyg³osi³ s³ynny
referat O kulcie jednostki i jego nastêpstwach. To, co wydarzy³o siê
w Moskwie, natychmiast znalaz³o swoje odbicie w Polsce. Ju¿ 3 marca
w Warszawie odby³a siê narada centralnego aktywu partyjnego, zwo³ana
przez biuro polityczne, której przebieg wyranie wskazywa³, i¿ nadchodzi
prze³om polityczny. Fala poruszona na XX Zjedzie KPZR zatacza³a coraz
szersze krêgi, obejmuj¹c tak¿e ni¿sze szczeble organizacji partyjnej. 13 marca (w dzieñ po mierci Boles³awa Bieruta) na dziesi¹tym posiedzeniu Egzekutywy KP PZPR w Kêtrzynie tak¿e odby³a siê dyskusja na temat uchwa³
XX Zjazdu, lecz o jej przebiegu brak szerszych informacji5.
Z czasem coraz szerzej dyskutowano nad materia³ami z XX Zjazdu
KPZR. Na razie nie by³o jeszcze wrogich wypowiedzi, Stalina nadal tytu³owano towarzyszem, ale polemiki stawa³y siê coraz gorêtsze, zw³aszcza wród
m³odzie¿y6. Na wsi g³owê zaczê³y podnosiæ elementy ku³ackie. Czêæ ch³opów twierdzi³a, ¿e teraz ju¿ nikt ich nie zmusi do wstêpowania do spó³dzielni
produkcyjnych, pojawi³y siê tak¿e g³osy ¿¹daj¹ce zwrotu ca³ych maj¹tków,
uzyskanych po przybyciu osadników na te tereny, a przekazanych na rzecz
spó³dzielni7.
W kwietniu i maju pojawia³o siê coraz wiêcej wypowiedzi wrogich partii
 [ ] ludnoæ miasta coraz to wiêcej zaczê³a szemraæ pok¹tnie o niedoci¹gniê3 APO 1149/73, Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Kêtrzynie (7.02.1956), k. 8993.
4 APO 1149/73, Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Kêtrzynie (21.02.1956), k. 123.
5 [ ] w dyskusji nad XX Zjazdem KC KPZR zabierali [g³os  P.L.] poszczególni tow.
cz³onkowie Egzekutywy KP w formie dyskusji. APO 1149/73 Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy
Komitetu Powiatowego PZPR w Kêtrzynie (13.03.1956), k. 154.
6 APO 1149/73, Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Kêtrzynie (24.04.1956), k. 232
7 Ibidem.
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ciach, a nawet dochodzi³o do tego, ¿e mówili wprost [ ]8. Wród cz³onków
Komitetu Powiatowego, wed³ug Przewodnicz¹cego Wojewódzkiej Komisji
Kontroli Partyjnej, widoczne by³o przygnêbienie, poniewa¿ wielu z nich nie
wiedzia³o, jak odnosiæ siê do uchwa³ XX Zjazdu KPZR. Na zebraniach partyjnych problematyka ta by³a s³abo referowana  ograniczano siê w³aciwie do
kwestii kultu jednostki. Ale podczas narady plenarnej Komitetu Powiatowego 4 kwietnia, w której uczestniczy³o 77 osób pada³y pytania, które XX Zjazd
sprowokowa³ i umo¿liwi³9.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e pytania owe, których wczeniej nie omielono by
siê zadaæ, pojawi³y siê po odczytaniu referatu Chruszczowa (zgodnie z decyzj¹ sekretariatu KC z 21 marca by³ on w polskim t³umaczeniu rozsy³any do
organizacji partyjnych). Zreszt¹ w ca³ej Polsce by³o wówczas podobnie  na
trwaj¹cych godzinami zebraniach mówiono o krzywdach, niesprawiedliwoci,
¿¹dano rehabilitacji i kar dla winnych. A tak¿e pytano, pytano, pytano
Uczestnicy narady plenarnej kêtrzyñskiego KP pytali przede wszystkim
o Stalina, bo przecie¿ jego osoby dotyczy³o najwiêcej rewelacji. Godne jednak podkrelenia s¹ g³osy na temat Katynia czy te¿ sprawy genera³ów Tatara i Kirchmayera. Sugeruj¹ one (podobnie jak pytanie o nazwy ulic i zak³adów), ¿e spodziewano siê istotnych zmian. Odpowiedzi na pytania udziela³
obecny na naradzie I sekretarz KW PZPR Anatolski  niestety w dokumentach brak ich treci10. Odpowiedzi tych nie zna³o tak¿e kierownictwo najwy¿szego szczebla  wszyscy czekali na rozwój wydarzeñ.
Na omawianej naradzie nie ograniczono siê do pytañ. Uczestnicy spotkania podjêli krytykê sytuacji w powiecie. By³a mowa o mieszaniu kultu jednostki z zasad¹ jednoosobowego kierownictwa  najwiêcej zarzutów kierowano przeciwko by³ym I sekretarzom KP Zarembie i Pó³ch³opkównie, którzy nie
dopuszczali do g³osu innych cz³onków egzekutywy. Przy okazji przypomnia³y
o sobie osoby poszkodowane przez poprzednie w³adze Komitetu Powiatowego
8 APO 1149/73 Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Kêtrzynie (17.04.1956), k. 218.
9 M.in.: Czy Stalina mo¿na pos¹dziæ o wrogoæ do partii, skoro za jego rz¹dów zginê³o
tylu dzia³aczy?, Dlaczego partia da³a tak¹ w³adzê Stalinowi?, Czy Stalina mo¿na uznawaæ za
klasyka marksizmu?, Czy Stalin rzeczywicie by³ wszechstronnym naukowcem?, Czy bêd¹ wycofywane dzie³a Stalina?, Jak by³o z demokracj¹ wewn¹trzpartyjn¹ za Stalina?, Czy posuniêcia
w stosunku do Jugos³awii by³y spraw¹ Biura Informacyjnego czy Stalina?, Dlaczego Stalin
zosta³ dwukrotnym Bohaterem Zwi¹zku Radzieckiego?, Czy Stalin ponosi winê za rozstrzelanie
cz³onków XVII Zjazdu WKPb?, Dlaczego Stalin zosta³ Sekretarzem Generalnym i dopiero po
jego mierci wysz³y te sprawy?, Czy sprawa Katynia bêdzie przedstawiana w innym wietle?,
Czy wina za wypaczenia w partii spada tylko na Stalina, czy te¿ na innych dzia³aczy kierownictwa?, Za co wiêziony by³ Rokossowski?, Dlaczego partia zbyt ma³o publikuje materia³ów takich
jak sprawa Tatara i Kirchmayera?, Czy by³y nadu¿ycia klasy robotniczej w zwi¹zku z wypaczeniami Stalina?, Czy bêd¹ zmiany nazw ulic i zak³adów?, Jaka bêdzie polityka partii w stosunku
do kombatantów?, Czy bêdzie zmieniona nazwa partii?, Czy Polska du¿o ucierpia³a z powodu
Stalina?
10 APO 1149/24, Protokó³ z posiedzenia narady plenarnej KP PZPR w Kêtrzynie
(4.04.1956), k. 1516.
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 jak np. Leonid Kosaty (pracownik Prezydium Powiatowej Rady Narodowej), którego Zaremba, uwa¿aj¹cy ca³¹ administracjê powiatow¹ za wrog¹
swojej osobie, represjonowa³ za napisanie skargi do KC. Za jego przyk³adem
egzekutywa wykluczy³a Kosatego ze swego grona za trockizm11. I sekretarz
KP PZPR Aleksiejuk skrytykowa³ czêæ tej wypowiedzi, zarzucaj¹c Kosatemu
pomieszanie kultu jednostki z kacykostwem. W zasadzie ca³a dyskusja dotycz¹ca kultu jednostki nie sformu³owa³a jeszcze mocnych oskar¿eñ przeciwko Stalinowi12.
Wiosna 1956 roku by³a gor¹ca nie tylko w partii. Nastrój nadchodz¹cego prze³omu udziela³ siê ca³emu spo³eczeñstwu. Wyrazem takiej postawy by³
np. gwa³towny wzrost liczby za¿aleñ na pracê Milicji Obywatelskiej  zjawisko do tej pory w zasadzie niespotykane. Otwarcie zaczêto te¿ mówiæ o coraz
gorszej sytuacji wród m³odzie¿y i w ZMP  w I kwartale 1956 roku za
pijañstwo i chuligañstwo zatrzymano 149 m³odych ludzi (w 1955 i do maja
1956 roku z ZMP za kradzie¿e, pijañstwo i chuligañstwo usuniêto a¿ 136
osób)13. Wed³ug cz³onków partii uaktywni³y siê elementy ku³ackie, a tak¿e
wiadkowie Jehowy14, w parafiach za rozwinê³a siê szeroka propaganda
prowadzona przez kobiety na rzecz spowiedzi Wielkanocnej15. Sytuacjê zaogni³y zwolnienia w Kêtrzyñskich Zak³adach Przemys³u Sportowego, kiedy
po kontroli Centralnego Zarz¹du Przemys³u Sportowego nakazano zwolniæ
czêæ ma³o wydajnych pracowników. Dyrekcja wykorzysta³a sytuacjê i przy
okazji zwolni³a osoby niewygodne dla kierownictwa zak³adu. Wród zwolnionych znalaz³o siê 4 cz³onków partii, w tym 2 cz³onków Egzekutywy POP. Na
zebraniu POP przedstawiciel Centralnego Zarz¹du odczyta³ listê zwolnionych, bez ¿adnego uzasadnienia, mimo pytañ padaj¹cych z sali16.
Opinia publiczna z ka¿dym dniem by³a coraz bardziej krytyczna, chcia³a
zmian we wszystkich dziedzinach ¿ycia. A partia, choæ oficjalnie g³osi³a tezy
o demokratyzacji i rozmowach z narodem, w praktyce nadal nie ¿yczy³a
sobie wypowiedzi nies³usznych. W zwi¹zku z tym ci, którzy uczestniczyli
w ¿yciu spo³eczno-politycznym i interesowali siê bie¿¹cymi wydarzeniami,
dyskutuj¹c nad materia³ami z XX Zjazdu KPZR, czêsto dochodzili do wniosków, które nie podoba³y siê partyjnym towarzyszom.
11

Ibidem, k. 1618.
Ibidem, k. 20.
13 APO 1149/24, Protokó³ z narady plenarnej KP PZPR w Kêtrzynie (22.05.1956), k. 42, 52.
14 22 maja 1951 roku na posiedzeniu Sekretariatu i Biura Politycznego PZPR zosta³a
podjêta decyzja o rozpoczêciu represji wobec wiadków Jehowy. Patrz M. Zaremba, Komunizm,
legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja w³adzy komunistycznej w Polsce,
Warszawa 2001, s. 255, przyp. 78.
15 APO 1149/73 Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Kêtrzynie (8.05.1956), k. 241242; APO 1149/73 Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy Komitetu
Powiatowego PZPR w Kêtrzynie (15.05.1956), k. 271; APO 1149/24, k. 18.
16 APO 1149/73 Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Kêtrzynie (24.04.1956), k. 225227. Obecny na Egzekutywie Anatolski z Komitetu Wojewódzkiego
stwierdzi³, ¿e do zak³adu wkrad³ siê zastój i marnotrawstwo (k. 227228).
12
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Wydarzeniem, które niezwykle poruszy³o opiniê publiczn¹, a jednoczenie przyczyni³o siê do zaostrzenia stosunków miêdzy parti¹ a spo³eczeñstwem, by³ czarny czwartek w Poznaniu. Aby nie podgrzewaæ nastrojów,
Komitet Powiatowy zakaza³ organizowania specjalnych zebrañ powiêconych
poznañskiemu buntowi robotniczemu. Mimo to pojawi³y siê niew³aciwe
wypowiedzi dotycz¹ce tej sprawy  np. na terenie Srokowa w prywatnych
rozmowach ludzie twierdzili, ¿e tak powinno byæ wszêdzie, nie tylko w Poznaniu. [ ] wróg ostatnio zacz¹³ podnosiæ g³owê i to bardzo wyranie, zaczynaj¹ podrywaæ autorytet dla instruktorów Komitetu jak równie¿ i innym
 niepokoili siê cz³onkowie egzekutywy powiatowej17.
Sytuacja nieco uspokoi³a siê po VII Plenum KC PZPR (1828 lipca).
W powiecie zorganizowano specjalne zebrania partyjne, w czasie których
przedstawiano uchwa³y plenum. Na przyk³ad 15 sierpnia w Kêtrzynie mia³a
miejsce narada aktywu wiejskiego z udzia³em cz³onków Plenum Komitetu
Powiatowego. Obecny by³ na niej tak¿e sekretarz propagandy Komitetu Wojewódzkiego Micha³ Frank, który przedstawi³ sytuacjê, w jakiej odby³o siê
VII Plenum, mówi³ te¿ o kulcie jednostki. Zapowiedzia³ te¿, ¿e zostanie stworzony nowy program dzia³ania [ ] kiedy nasze organizacje partyjne stan¹ na
czele mas, kiedy zaczn¹ pracowaæ po nowemu18. Pojawi³y siê akcenty antyamerykañskie, z dzisiejszej perspektywy wrêcz anegdotyczne  znalezienie
balonu w okolicach Bykowa (ironicznie okrelonego jako przejaw pomocy
filantropijnej USA zaproponowanej po poznañskim czerwcu) powi¹zano z pojawieniem siê trzy tygodnie póniej stonki19.
Nastroje polepszy³ te¿ fakt, ¿e po VII Plenum przeprowadzono regulacjê
p³ac i podwy¿szono zarobki najgorzej zarabiaj¹cym (np. w mleczarni o 10,5%,
w handlu o 20%, nauczyciele ponad 20%). Mimo to widoczne by³o nadal
niezadowolenie z pracy lokalnych w³adz administracyjnych i partyjnych.
W dalszym ci¹gu toczy³a siê burzliwa dyskusja w spo³eczeñstwie, w której
wed³ug czynników partyjnych obok cennych i potrzebnych uwag, by³o wiele
jednostronnoci, uproszczeñ i niewiary. Partia nie chcia³a dyskusji wymykaj¹cej siê spod kontroli.
W powiecie, podobnie jak w ca³ym kraju, trudna by³a sytuacja gospodarcza. Problem dotyczy³ zw³aszcza wsi  obowi¹zkowe dostawy zbo¿a zosta³y
zrealizowane w 55% (w analogicznym okresie roku poprzedniego w 80%).
Wprawdzie gospodarstwa indywidualne wywi¹za³y siê z 66,5% zobowi¹zañ
(rok wczeniej z 89,1%), ale fatalnie wypad³y spó³dzielnie produkcyjne  tylko
14,1% (52,2%). Ch³opi coraz rzadziej pojawiali siê na zebraniach partyjnych20.
17 APO 1149/74, Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Kêtrzynie (11.07.1956), k. 8.
18 APO 1149/24, Protokó³ z narady aktywu wiejskiego z udzia³em cz³onków Plenum KP
i aparatu w Kêtrzynie (15.08.1956), k. 8485.
19 Ibidem, k. 78.
20 APO 1149/24, Referat I sekretarza KP PZPR wyg³oszony 19.10.1956 r. w sprawie oceny
sytuacji po VII Plenum KC PZPR, k. 114120, 125126.
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Aktywnoæ dzia³aczy partyjnych tak¿e by³a niska  na zebrania ogólne
partia nie wysy³a³a swych przedstawicieli, co zmniejszy³o jej wp³yw na bezpartyjnych.
Wiêkszej aktywnoci w tym okresie nie przejawia³y kêtrzyñskie zwi¹zki
zawodowe  mimo nadziei, ¿e zapoznaj¹ one za³ogi z uchwa³ami VIII Plenum
Centralnej Rady Zwi¹zków Zawodowych  jedynie niektóre Okrêgowe Zarz¹dy ZZ dostarczy³y uchwa³y do Rad Zak³adowych i odby³y z nimi zebrania.
Osi¹gniêto raczej niezamierzony efekt  Rady Zak³adowe zrozumia³y w wiêkszoci z tego tyle, ¿e mog¹ zmieniaæ dyrektorów. Wspó³pracy nie u³atwia³
tak¿e fakt, ¿e wielu zwierzchników mia³o opory przed tzw. demokratyzacj¹
¿ycia zak³adów21. W powiecie zaczêto te¿ bardziej otwarcie mówiæ o problemach ludnoci ukraiñskiej i miejscowej. W zasadzie do roku 1956 wielu
towarzyszy udawa³o, ¿e jeli Ukraiñcy publicznie nie przyznaj¹ siê do swej
narodowoci to mo¿e tak po prostu i zapomn¹ ¿e s¹ Ukraiñcami. Rzeczywistoæ okaza³a siê odmienna  niespostrze¿enie narasta³ nacjonalizm tak
ukraiñski, jak i polski22.
Tymczasem plan 6-letni zbli¿a³ siê ku koñcowi i by³o ju¿ wiadomo, ¿e
za³o¿onych w nim rezultatów nie uda siê osi¹gn¹æ, tak w skali ca³ego kraju,
jak te¿ poszczególnych jednostek gospodarczych. Ju¿ w sierpniu dyrektor
kêtrzyñskiej cukrowni Ryszard Psikus stwierdza³, ¿e plany dla jego zak³adu
s¹ nierealne, poniewa¿ brakuje surowca  rolnicy, którym narzucano z góry
area³ upraw (czêsto zbyt du¿y) nie wykonuj¹ swoich zobowi¹zañ. Tak¿e,
mimo g³oszonych hase³ demokratyzacji, dyrektorzy mieli niewielki wp³yw na
planowanie pracy zak³adu. Wspó³zawodnictwo pracy w zasadzie przesta³o
funkcjonowaæ, a podejmowane okolicznociowo zobowi¹zania nie zawsze by³y
wykonywane z powodu braku surowców. Podobnie nierealnoæ za³o¿eñ 6-latki
oceni³ dyrektor Kêtrzyñskich Zak³adów Przemys³u Sportowego Jan £abno.
Ponadto stwierdzi³ on, ¿e prowadzony by³ niew³aciwy dobór kadr, a w spo³eczeñstwie widoczny jest brak poczucia w³asnoci, uczciwoci i sumiennoci
 zbyt wiele osób bierze spo³eczne pieni¹dze i nic nie robi. Problemem jego
zdaniem by³y tak¿e niskie zarobki czêci robotników, co powodowa³o wzrost
niezadowolenia. Coraz wiêcej ludzi narzeka³o na fataln¹ sytuacjê mieszkaniow¹. Prokurator Mieczys³aw Lechowski podkrela³ wzrost obojêtnoci
w pracy partyjnej oraz zanik wiêzi miêdzy w³adz¹ (tak¿e t¹ na szczeblu
powiatowym) a masami. Wszystkie te g³osy mia³y miejsce na naradzie miejskiego aktywu partyjnego. W jej trakcie kilka osób opuci³o salê narad i ju¿
nie wróci³o  wiadczy to o wzrocie rozprê¿enia w organizacji partyjnej
21

Ibidem.
Ibidem, k. 117; APO 1149/74, k. 77.
23 Ponadto narzekano nadal na s³aboæ zaopatrzenia (win¹ czêciowo obarczono w³adze
wojewódzkie, które mia³y konstruowaæ rozdzielnik nie bior¹c pod uwagê, ¿e Kêtrzyn sta³ siê
miastem przemys³owym o du¿ym zaludnieniu), braki mieszkaniowe, czystoæ w miecie. Zwrócono uwagê na wzrost pijañstwa. APO 1146/53, Protokó³ z narady miejskiego aktywu partyjnego w Kêtrzynie (18.08.1956). APO 1149/74, k. 75.
22
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w Kêtrzynie23. Pojawi³y siê pierwsze zwroty legitymacji partyjnych lub
nieprzyjêcia ich przez nowych cz³onków PZPR24.
We wrzeniu zdarzy³y siê przypadki pobicia wojskowych. Cz³onkowie
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kêtrzynie doszli nawet do wniosku, ¿e mimo i¿ do tej pory nie odnotowano przypadków wyst¹pieñ przeciwko
w³adzy ludowej, mog³o wi¹zaæ siê to z faktem, ¿e obawiano siê o tym mówiæ
i podci¹gano takie sprawy po prostu pod chuligañstwo25.
Podczas posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 4 padziernika sekretarz prezydium Romuald Weso³owski przedstawi³ informacjê z narady Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (z 27 wrzenia), podczas której
by³a omawiana wspó³praca z radnymi, komisjami i komitetami blokowymi.
We wnioskach stwierdzi³, ¿e radni powinni mieæ w³asne gabinety, by przyjmowaæ interesantów, powinni te¿ spotykaæ siê z wyborcami przynajmniej
w zak³adach pracy. Apelowa³ równie¿ o zintensyfikowanie wspó³pracy z komitetami blokowymi  aby radni, administratorzy, cz³onkowie Prezydium
MRN mieli pod sta³¹ opiek¹ komitety, cile z nimi wspó³pracowali i bezwarunkowo odpowiadali na ich wnioski oraz o zaktywizowanie pracy samych
komitetów26. W trakcie posiedzenia przedstawiono tak¿e informacje o za³atwianiu skarg i za¿aleñ w III kwartale 1956 r. W okresie tym wp³ynê³o ich
34, ale tylko 6 bezporednio do Prezydium, a¿ 28 do redakcji G³osu Olsztyñskiego, Trybuny Ludu, Przyjació³ki lub radia27. wiadczy³o to o ma³ym
zaufaniu do Miejskiej Rady Narodowej. Tak¿e skargi kierowane do miejskich
przedsiêbiorstw pokazuj¹, ¿e sytuacja by³a z³a. Nale¿y w tym miejscu dodaæ,
¿e liczba skarg oficjalnie rejestrowanych by³a niewspó³miernie niska w stosunku do rzeczywicie zg³aszanych28. O pogorszaj¹cej siê sytuacji wiadczy
tak¿e narada plenarna KP PZPR w dniu 19 padziernika  mówiono na niej
o coraz czêstszych przypadkach ubli¿ania milicjantom, o widocznym wzrocie
fali chuligañstwa (80% to m³odzie¿, z tego po³owa cz³onkowie ZMP), kolejkach po chleb, t³uszcze, mas³o29.
Jednak obudzone spo³eczeñstwo domaga³o siê zmian. W zwi¹zku z czasow¹ popraw¹ stosunków na linii pañstwoKoció³ w ¿yciu publicznym zaczêli
braæ udzia³ nawet ksiê¿a. W zebraniu Obwodowego Komitetu Frontu Narodowego 22 padziernika obok Edwarda Zagraby (sêdziego S¹du Powiatowego
w Kêtrzynie), aktywnie uczestniczy³ Rajmund Butrymowicz (proboszcz parafii w. Wojciecha), który mówi³ o zastraszaniu i terroryzowaniu ludnoci
24

APO 1149/74, k. 33, 144, 166.
APO 48/9, Protokó³ z zwyczajnej V sesji PRN (28.09.1956), k. 193, 195, 198.
26 APO 52/116, Protokó³ z Posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kêtrzynie
(4.10.1956), k. 26. Patrz te¿ APO 52/8, k. 123.
27 14 w sprawie remontów mieszkañ, 3 w sprawie udzielenia pomocy materialnej, reszta
dotyczy³a owietlenia, czystoci itp.
28 APO 52/116, Informacja o przebiegu za³atwiania skarg i za¿aleñ przez Prezydium MRN
oraz przedsiêbiorstwa w okresie III kwarta³u 1956 r., k. 34
29 APO 1149/24, Protokó³ z narady plenarnej KP PZPR w Kêtrzynie (19.10.1956), k. 101104.
25
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w latach poprzednich  obaj zreszt¹ zostali wybrani do Obwodowego Komitetu FN i jego Prezydium30.
21 padziernika zakoñczy³o obrady VIII Plenum KC PZPR, wybieraj¹c
W³adys³awa Gomu³kê na stanowisko I sekretarza. Ju¿ 23 padziernika
w Mazurskiej Fabryce Dro¿d¿y odby³ siê wiec, w czasie którego za³oga jednomylnie przyjê³a rezolucjê, g³osz¹c¹ radoæ z powrotu Gomu³ki do kierownictwa partii i objêcia stanowiska I sekretarza; solidarnoæ z ocen¹ sytuacji politycznej i gospodarczej Polski wyra¿on¹ w jego referacie; gotowoæ poparcia
wszelkimi si³ami d¹¿eñ partii do przezwyciê¿enia trudnoci; wiarê, ¿e w ¿yciu
spo³ecznym i partyjnym bêdzie realizowany program pe³nej demokratyzacji.
W rezolucji tej znalaz³y siê tak¿e s³owa: [ ] nowe w³adze partii, posiadaj¹ce pe³ne poparcie narodu, bêd¹ nieugiêcie broniæ leninowskich zasad wspó³¿ycia miêdzy narodami, d¹¿¹c do socjalizmu wspólnie na zasadach pe³nej
równoci oraz w sojuszu i przyjani ze Zwi¹zkiem Radzieckim31.
Na IX zwyczajnym posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej (27 padziernika) rozpatrywano wniosek pracowników Mazurskiej Fabryki Dro¿d¿y i Powiatowego Zarz¹du £¹cznoci, by ulicy Stalina przywróciæ dawn¹ nazwê (aleja Sikorskiego) oraz wniosek pracowników Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców w sprawie przemianowania tej¿e ulicy na 19 padziernika 1956 roku,
okrelonego jako dzieñ historyczny naszego kraju. Uchwa³¹ MRN nazwê
zmieniono na Sikorskiego32.
30 padziernika mia³o miejsce zebranie poszerzonego Plenum Komitetu
Powiatowego PZPR, w którym udzia³ wziêli instruktor KC PZPR Józef Trela
i cz³onek nowo wybranej Egzekutywy KW PZPR Józef Raradowski. Wyra¿ono na nim ca³kowite poparcie dla programu zawartego w przemówieniu Gomu³ki wyg³oszonym na VIII Plenum. Egzekutywa z³o¿y³a samokrytykê,
wskazuj¹c na swoje najwa¿niejsze b³êdy i wypaczenia okresu stalinowskiego: skierowanie ca³ej uwagi na sprawy gospodarcze (zw³aszcza rolne) z zaniedbaniem pracy politycznej; metodê rz¹dzenia i ingerowania w wewnêtrzne
sprawy jednostek gospodarczych oraz instytucji, co zabija³o inicjatywê oddoln¹; brak konsekwencji w realizacji s³usznych uchwa³ egzekutywy, plenum
i organizacji partyjnych; przypadkowy dobór kadr instruktorskich i ma³¹
troskê o podnoszenie ich poziomu ideologicznego (w wyniku czego aparat
partyjny ogranicza³ siê do wykonywania odgórnych poleceñ); brak pracy
z inteligencj¹ (aparat partyjny ba³ siê dyskusji z inteligencj¹, co przeradza³o
siê nieufnoæ do ludzi, którzy mieli w³asne zdanie); niedostateczn¹ troskê
o wychowanie m³odzie¿y. Krytyce poddano tak¿e styl pracy egzekutywy  w jej
sk³ad wchodzili pracownicy aparatu partyjnego  w zwi¹zku z tym wspólnie
pope³niali b³êdy i wspólnie przed sob¹ odpowiadali za swoj¹ pracê. Egzekuty30

APO 48/1599, Protokó³ z zebrania Obwodowego Komitetu Frontu Narodowego
(22.10.1956), k. 6263.
31 Pod rezolucj¹ widnieje 51 podpisów. APO 52/8, k. 129.
32 APO 52/8, k. 113.
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wa na plenarnych posiedzeniach nie rozlicza³a siê ze swej pracy, a referaty
i projekty uchwa³ by³y przygotowywane w w¹skim gronie pracowników aparatu bez udzia³u plenum. Efektem by³o oderwanie od mas (sprawy poszczególnych osób czy grup by³y spychane na koniec i czêsto nie starcza³o na nie
czasu), poderwanie zaufania do Komitetu Powiatowego  najwidoczniejsze
w czasie VIII Plenum PZPR, kiedy masy czeka³y na kierownictwo polityczne
ze strony Komitetu, a wobec jego biernoci same przejê³y inicjatywê33.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ plenum KP zaleci³o nowo wybranej
egzekutywie34 podjêcie szeregu dzia³añ, które mia³y przywróciæ zaufanie do
partii. Na pierwszym miejscu postawiono wzmo¿on¹ pracê ideologiczn¹ oraz
walkê o szybsz¹ realizacjê s³usznych postulatów i ¿¹dañ. Ponadto postulowano jasnoæ ¿ycia partyjnego i demokratyzacjê wewn¹trz partii, zmiany
w polityce kadrowej, rehabilitacjê nies³usznie wykluczonych cz³onków partii,
zrealizowanie w ca³oci uchwa³y plenum KP z 19 padziernika (dotycz¹cej
spraw socjalnych), inicjatywê zorganizowania klubu m³odej inteligencji, w³aciw¹ pracê z m³odzie¿¹, szybkie wprowadzenie samorz¹dów robotniczych
w PGR i zak³adów pracy oraz zwiêkszenie samodzielnoci tych¿e35 .
Nastêpnego dnia w miecie mia³ miejsce wiec zorganizowany z inicjatywy Zagraby przy pomocy pracowników Prezydium PRN Zapolskiego i Janczewskiego. Nie by³a to pierwsza demonstracja w miecie, ale za to najbardziej wywrotowa36.
Podjêto wówczas rezolucje popieraj¹ce uchwa³y VIII Plenum KC PZPR,
ale równie¿ skierowane przeciwko KP PZPR, m.in. za to, ¿e nie przy³¹czy³ siê
on do manifestantów. Powsta³y one w PPRN, a redagowane by³y przez Janczewskiego, Wolfsona i Zapolskiego. Na wiecu pada³y has³a Niech ¿yje Gomu³ka, ale tak¿e Precz z parti¹. Manifestacja, w czasie której nie by³o
widaæ ¿adnych cz³onków Egzekutywy KP PZPR, trwa³a do pónych godzin
nocnych, a jej uczestnicy próbowali nawet wymusiæ na sekretarzu Komitetu
Powiatowego, by przyby³ i zabra³ g³os37. Powiatowe w³adze partyjne nega33 APO 1149/24, Uchwa³a poszerzonego Plenum Komitetu Powiatowego PZPR w Kêtrzynie z 30.10.1956, k. 106107; Plena Komitetów Powiatowych obraduj¹, G³os Olsztyñski
z 1.11.1956 r. (nr 261).
34 W jej sk³ad weszli: Jan Aleksiejuk, Zofia Als-Iwañska, Sylwester Kociak, Franciszek
Ko³akowski, Mieczys³aw Lechowski, Ryszard Psikus, Mieczys³aw Psujek, Aleksander Pietrzak,
Eugeniusz Wawiórko, Mieczys³aw Wróblewski, Marian ¯abiñski. APO 1149/24, Protokó³ Komisji
skrutacyjnej z 30.10.1956.
35 APO 1149/24, Uchwa³a poszerzonego Plenum Komitetu Powiatowego PZPR w Kêtrzynie z 30.10.1956, k. 107.
36 APO 1149/7, Referat sprawozdawczy na Powiatow¹ Konferencjê PZPR w Kêtrzynie
(1.12.1956), k. 55.
37 APO 1149/7, k. 21, 2627; 1149/25, k. 33. Marian ¯abiñski, cz³onek Egzekutywy KP
PZPR podczas konferencji sprawozdawczo-wyborczej (1.12.1956) stwierdzi³, ¿e Komitet Powiatowy nie by³ przeciwko samej idei takiego wiecu, uwa¿a³ jedynie, ¿e powinien odbyæ siê wczeniej.
Powiedzia³ te¿, ¿e KP nie móg³ w³¹czyæ siê do demonstracji z powodów organizacyjnych (APO
1149/7, k. 24). Ponadto t³umaczono siê s³owami Gomu³ki, który twierdzi³, ¿e czas skoñczyæ
z wiecowaniem, a przyst¹piæ do czynów (APO 1149/7, k. 27).
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tywnie oceni³y inicjatywê wiecu. Wed³ug Aleksiejuka Zagraba d¹¿y³ do tego,
by podporz¹dkowaæ Komitet Powiatowy PZPR Frontowi Narodowemu i zyskaæ wp³ywy, co pomog³oby mu zdobyæ mandat poselski. Prowadzi³ rozmowy
z PZPR, ZSL i SD w sprawie przyst¹pienia do której z tych partii, ale
stawia³ warunek, ¿e musi znaleæ siê na licie wyborczej38. Manifestacja
spotka³a siê tak¿e z krytyk¹ czêci robotników rolnych39.
Sprawa wspomnianego wiecu by³a omawiana na nastêpnym posiedzeniu
Egzekutywy KP PZPR w dniu 5 listopada. Zofia Als-Iwañska zaproponowa³a
nawet, aby Zagrabie daæ delegacjê do innego miasta, poniewa¿ w Kêtrzynie
narobi³ ju¿ doæ k³opotów40 (w zwi¹zku ze swoim postêpowaniem zosta³ on
wezwany na rozmowê przez Prezesa S¹du Wojewódzkiego). Albin Kaltenberg
(MO) stwierdzi³ nawet, ¿e [ ] trzeba by³o rozpêdziæ chuliganów, w czwartek
pijacy wiecowali na dworcu41. Z zaniepokojeniem odnotowano fakt, ¿e narasta nieufnoæ do wojsk radzieckich stacjonuj¹cych w Korszach i Skandawie,
a nawet pojawiaj¹ siê pytania, czy wojska te s¹ w ogóle potrzebne. W zwi¹zku z brakiem aktywnoci Komitetu Miejskiego PZPR pojawi³ siê nawet pomys³, aby go rozwi¹zaæ  uznano, ¿e jednak jest za wczenie na taki krok42.
Na nastêpnym posiedzeniu (12 listopada) zosta³a w koñcu powo³ana komisja
rehabilitacyjna oraz omówiono sprawê samorz¹dów robotniczych  czêæ
cz³onków egzekutywy by³a za tym, aby w jej sk³ad powo³ywaæ jedynie robotników, a nie pracowników umys³owych43.
Na plenum Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego w dniu 16 listopada, któremu przewodniczy³ Zagraba, przyjêto szereg rezolucji maj¹cych
zmieniæ pracê PKFN i sytuacjê w powiecie: W celu zapewnienia w³aciwej,
szybkiej i skutecznej realizacji Uchwa³ VIII Plenum KC PZPR na terenie pow.
kêtrzyñskiego, Plenum zobowi¹zuje nowo wybrany Pow. Kom. Frontu Narodowego i jego Prezydium44 do systematycznej i ci¹g³ej pracy w przeciwstawieniu
do pracy poprzedniej, która ogranicza³a siê do poszczególnych nakazanych
38

APO 1149/25, k. 42.
APO 1149/7, k. 28. Boles³aw Wonicki z PGR Korsze stwierdzi³, ¿e gdyby robotnicy PGR
wiedzieli o manifestacji [ ] toby przyjechali i po PGR-sku odpowiedzieli m¹cicielom.
40 W koñcu uda³o siê to osi¹gn¹æ i Zagraba zosta³ z dniem 2 stycznia 1957 roku zwolniony
z pe³nienia obowi¹zków w Kêtrzynie i przeniesiony na stanowisko sêdziego S¹du Powiatowego
w Mielcu (informacja uzyskana dziêki uprzejmoci wiceprezesa S¹du Okrêgowego w Olsztynie,
Wac³awa Bry¿ysa).
41 APO 1149/74, Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Kêtrzynie (5.11.1956),
k. 159, 161.
42 Ibidem, k. 160, 161, 162.
43 APO 1149/74, Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Kêtrzynie (12.11.1956),
k. 167168.
44 W jego sk³ad weszli cz³onkowie PZPR: Janusz Gogolewski, W³adys³aw Kocuba, Aleksander Pietrzak, Franciszek Sawicki, Eugeniusz Wawiórko, ZSL: Józef Kunicki, Józef Skorupa,
Wac³aw ¯ejmo oraz bezpartyjni: Wilhelm Janczewski (przewodnicz¹cy), Edward Zagraba (zastêpca), Józef B³a¿ek, Jan Borys, Zdzis³aw Dêbowski, Wac³aw Menchen, Kazimiera Orañska,
Helena Raksimowicz, Zdzis³aw Sulimirski. APO 48/1599, k. 69, 76.
39
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akcji. Stwierdzono m.in. ¿e Prezydium i Komitet PKFN maj¹ reprezentowaæ
interesy ludnoci i jej opinie, a tak¿e walczyæ z ³amaniem praworz¹dnoci,
próbami zastraszania i t³umienia krytyki. Jednym z celów mia³o byæ nawi¹zanie wspó³pracy z inteligencj¹, poprzez wspó³dzia³anie w tworzeniu klubów
m³odej inteligencji. Zmianie mia³a ulec sytuacja Mazurów, oficjalnie okrelanych mianem ludnoci miejscowej polskiego pochodzenia (postulowano zaprzestanie u¿ywania s³owa autochton), która powinna byæ traktowana jak
inni obywatele. Chciano doprowadziæ do jak najszybszego po³¹czenia rodzin
niemieckich (umo¿liwiaj¹c wyjazdy, wzglêdnie przyjazdy), a uprawnienia
w tej kwestii powinny byæ przekazane w³adzom powiatowym. Zamierzano
wyst¹piæ do w³adz centralnych o przyspieszenie repatriacji Polaków z ZSRR
oraz popieraæ wnioski o rehabilitacjê i przywrócenie pe³ni praw obywatelskich osobom, które bra³y udzia³ w walkach z Niemcami (bez wzglêdu na
rodzaj formacji). W sprawach gospodarczych postulowano popieraæ rozwój
rzemios³a i handlu, umo¿liwiaæ otwarcie prywatnych piekarñ, masarñ i zak³adów ¿ywienia oraz wyst¹piæ z wnioskami o zdjêcie ze stanowisk ludzi
nieudolnych45. Zawiera siê w tych postulatach ca³y nastrój i program tego
wielkiego spo³ecznego zrywu, jakim by³ Padziernik, a jednoczenie wiara
w to, ¿e system da siê uzdrowiæ.
Podczas plenum Zagraba przedstawi³ wniosek, by powo³aæ Organ Rewolucyjny PKFN (1215 osób) do spraw têpienia przyczyn hamuj¹cych budowê nowego modelu socjalizmu. Mia³ on powstrzymaæ pewne osoby od
popêdu kacykostwa, przyczyni siê do uzdrowienia poczucia naszych obywateli do w³adzy, pozwoli na lepsze rozwiniêcie twórczej krytyki i inicjatywy
mas46. Jednak propozycja ta nie zosta³a przyjêta, wypowiedzia³ siê przeciwko niej m.in. Bilat, przedstawiciel Komitetu Rewolucyjnego Wy¿szej Szko³y
Rolniczej47.
Na koniec zebrania dokonano wyboru nowego PKFN  zdecydowano siê
na wybory jawne. Wytypowano 75 kandydatów, z czego wybrano 46 osób (30
z miasta, 16 z powiatu). Najwiêcej g³osów otrzymali Wac³aw Menchen (by³y
¿o³nierz AK), Franciszek Sawicki (oficer Wojsk Ochrony Pogranicza), Roman
Barak  po 113 oraz Andrzej Fiedorowicz, August Sobolak, Wilhelm Janczewski (po 112)48.
Na fali nastrojów spo³ecznych g³os zabra³ tak¿e kêtrzyñski oddzia³
Zwi¹zku Bojowników o Wolnoæ i Demokracjê. 19 listopada 1956 r. prezes
Marian Niedwiedzki i sekretarz Maria P³askociñska wystosowali do Powia45

APO 48/1599, Uchwa³a Plenum Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego
z 16.11.1956, k. 12; Protokó³ z Plenum Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego z 16.11.1956,
k. 139149.
46 APO 48/1599, k. 140.
47 Stwierdzi³ te¿, ¿e m³odzie¿ kortowska nie wierzy, ¿e komitety powiatowe i wojewódzkie
uznaj¹ politykê Gomu³ki. APO 48/1599, k. 145.
48 APO 48/1599, k. 148. Pe³na lista kandydatów oraz wyniki g³osowania na k. 150151.
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towego Komitetu Frontu Narodowego list, w którym zosta³y zawarte refleksje, dotycz¹ce problemów lokalnych i ogólnopolskich49.
W pierwotnej wersji listu znalaz³a siê ostra krytyka PZPR w powiecie:
[ ] obecna Egzekutywa zosta³a wybrana przez poprzedni¹ Egzekutywê K.P.
P.Z.P.R., przez Egzekutywê karierowiczów i stalinowców. W wersji ostatecznej
znalaz³ siê dopisek ³agodz¹cy to sformu³owanie: w sk³ad której wchodzili
tak¿e karierowicze i stalinowcy50.
Za te mia³e sformu³owania P³askociñska zap³aci³a zwolnieniem z pracy
(w kêtrzyñskiej Cukrowni) pod zarzutem rozrabiactwa. Sprawa ta by³a
omawiana na zebraniu za³ogi w dniu 4 stycznia 1957 r. Z listu prezesa Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego Wilhelma Janczewskiego (podpisanego
przez Janusza Gogolewskiego  sekretarza PKFN) wynika, ¿e przedstawiciel
PKFN, obecny na tym zebraniu, okreli³ stawiane P³askociñskiej zarzuty o rozbijanie jednoci za³ogi i oczernianie dyrektora jako nies³uszne, a za³oga wypowiedzia³a siê za jej ponownym zatrudnieniem. Oceniono, ¿e jest ona uczciw¹
towarzyszk¹, która stara siê pomóc spo³eczeñstwu, przy czym ujawnia nieprawid³owoci w postêpowaniu ró¿nych osób, co wielu siê nie podoba51.
Na posiedzeniu Egzekutywy Powiatowej Rady Narodowej w dniu 20 listopada zajêto siê spraw¹ samorozwi¹zania siê Podstawowej Organizacji
Partyjnej przy Miejskiej Radzie Narodowej (decyzjê podjêto z uwagi na fakt,
¿e kilku cz³onków POP mia³o siê zwolniæ z pracy). Egzekutywa sprawê od³o¿y³a na póniej.
Poruszono tak¿e kwestiê wyborów na zbli¿aj¹c¹ siê konferencjê powiatow¹. Mówiono o wypadkach obojêtnoci czy wrêcz wrogoci do cz³onków partii
(oskar¿ano ruch spó³dzielców o utrudnianie organizowania zebrañ)52.
W miecie sytuacja by³a bardzo niekorzystna dla partii. W zak³adach
Styl cz³onków partii nazywano stalinowcami lub pos¹dzano, ¿e donosz¹ do
49 Postulowano m.in.: jak najwiêksz¹ pomoc rolnikom indywidualnym; parcelacjê le
funkcjonuj¹cych PGR; rozwi¹zanie problemów zwi¹zanych z rozdzia³em mienia upadaj¹cych
spó³dzielni produkcyjnych; koniec z pomoc¹ biedniakom-pijakom; podjêcie problemu wychowania m³odzie¿y; powrót do nauczania religii w szko³ach; zezwolenie na organizacjê religijnych
stowarzyszeñ m³odzie¿y; rozwi¹zanie spraw lokalowych w miecie (sprawiedliwy rozdzia³
mieszkañ, zmiany czynszów: robotnik mieszkaj¹cy na obrze¿ach miasta nie mo¿e p³aciæ wiêcej
ni¿ prominent w luksusowym mieszkaniu, remonty nie mog¹ dotyczyæ jedynie mieszkañ sekretarzy partii, przewodnicz¹cych RN i ich ludzi); budowê ³ani miejskiej; poddanie dok³adnej
analizie sk³ad Egzekutywy KP PZPR przez ZBoWiD i FN; wprowadzenie do egzekutywy ludzi
dowiadczonych w walce (czyli kombatantów). Autorzy listu nawo³ywali do powrotu do starego,
opartego na moralnoci (mo¿e byæ to nawet moralnoæ chrzecijañsko-katolicka) modelu wychowania. APO 48/1599, k. 103104.
50 APO 48/1599, k. 104.
51 APO 48/1599, List prezesa Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego Wilhelma Janczewskiego do Zarz¹du G³ównego ZBoWiD w Warszawie z 16.01.1957, k. 137. W licie tym
zawarta jest sugestia, ¿e ZG ZBoWiD powinien zaj¹æ siê spraw¹ swojego cz³onka i nie pozwoliæ,
by kompromitowano osoby ciesz¹ce siê du¿¹ popularnoci¹.
52 APO 1149/74, Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Powiatowego (20.11.1956),
k. 173, 174.
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Komitetu Powiatowego (by³o to tym groniejsze, ¿e odnosi³o siê do instruktorów KP). Mieczys³aw Psujek, cz³onek Egzekutywy przewidywa³, ¿e czêæ
cz³onków partii bêdzie uciekaæ z organizacji jak szczury z ton¹cego okrêtu53. Obawiano siê tak¿e masowego oddawania legitymacji partyjnych. Dla
uspokojenia nastrojów proponowano kierowaæ na prowadzenie zebrañ lepszy
aktyw lub nawet samych sekretarzy Komitetu Powiatowego54.
Tak¿e w powiecie poparcie dla partii topnia³o  cz³onkowie POP w PGR
nie chcieli przychodziæ na zebrania (np. w £ankiejmach), czasem twierdzili
wrêcz, ¿e nie chc¹ nale¿eæ do partii, która k³amie (jak w Garbnie). Wed³ug
J. Aleksiejuka, sekretarza Komitetu Powiatowego, czêæ cz³onków PZPR na
wsi konspiruje siê, poniewa¿ zdarzaj¹ siê takie incydenty jak w Barcianach, gdzie pobito sekretarza POP. Ponadto sytuacjê zaogniali pojawiaj¹cy
siê na wsiach studenci Wy¿szej Szko³y Rolniczej, którzy nawo³ywali do krytyki kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego55.
Do gor¹cej dyskusji dosz³o w zwi¹zku z kandydowaniem E. Zagraby na
delegata do Okrêgu Frontu Narodowego. Zdaniem niechêtnego Zagrabie
Aleksiejuka, sêdzia chcia³ we Froncie Narodowym: pozbyæ siê ludzi mu nieprzychylnych i aktywnych (np. W³odzimierza Kocuby  podobno kto pojecha³
do Korsz i szykowa³ na niego materia³); wyci¹gn¹æ sprawy uderzaj¹ce
w partiê i kompromituj¹ce jej cz³onków; doprowadziæ do rozbicia ZMP w miecie (m.in. Zagraba postawi³ ju¿ postulat, ¿e skoro ZMP w Kêtrzynie w zasadzie nie funkcjonuje, w zwi¹zku z tym nie mo¿e wybraæ delegatów na zjazd
ZMP w Warszawie  chce tego dokonaæ sam podczas wiecu z m³odzie¿¹)56.
Niepokoj¹ce dla cz³onków Egzekutywy KP by³o to, ¿e Zagraba uzyska³
poparcie towarzysza z Wojewódzkiego Komitetu Frontu Narodowego, czêci
cz³onków Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego, pracowników Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, czy Miejskiej Rady Narodowej. Pojawi³a
siê sugestia R. Psikusa, poparta przez Mariana ¯abiñskiego, by pozornie
zgodziæ siê na jego propozycje, a nastêpnie postawiæ go na przewodnicz¹cego
MRN jako wybawiciela miasta Kêtrzyna57. Ostatecznie wniosek upad³
 uznano, ¿e partia nie mo¿e sobie pozwoliæ na dalsze os³abianie swojej
pozycji  ponadto oceniono Zagrabê nie tyle jako przeciwnika partii, ale jako
karierowicza58.
W odczuciu Aleksiejuka na terenie powiatu i miasta Kêtrzyn nie najlepiej w tym czasie uk³ada³a siê wspó³praca PZPR z ZSL. W zwi¹zku z tym
53

Ibidem, k. 175.
Ibidem, k. 174, 175, 176, parz te¿ k. 159.
55 Ibidem, k. 174, 175.
56 Ibidem, k. 177.
57 Ibidem, k. 178.
58 Ibidem, k. 179. Zagraba próbowa³ wzmacniaæ swoje wp³ywy nie tylko w miecie  np.
w wyniku rozmów z przewodnicz¹cym Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Ga³wunach, ten
stwierdzi³, ¿e nikomu ju¿ nie wierzy, ani KP PZPR, ani Radzie Powiatowej, a jedynie Zagrabie.
APO 1149/7, k. 26.
54
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uznano, ¿e lekarstwem mog³yby byæ wspólne zebrania, podczas których ³atwiej by³oby kontrolowaæ sojuszników z ZSL. Ponadto zdarza³y siê wypadki,
¿e cz³onkowie PZPR zg³aszali siê do ZSL z prob¹ o przyjêcie w szeregi tej
partii59.
W trakcie posiedzenia Prezydium PKFN 26 listopada rozpatrywano dwa
wnioski o zmianê dotychczasowego dyrektora szpitala Adama Rymonta (najlepiej na kogo spoza powiatu) i dyrektora szko³y 11-letniej Józefa Rozumki.
Sprawê Rymonta od³o¿ono, a w sprawie dyrektora szko³y z przebiegu dyskusji widoczne by³o, ¿e wiêkszoæ cz³onków chcia³a, aby pozostawiæ go na stanowisku (pada³y stwierdzenia: zas³u¿ony, zmienia siê, itp.)60. Ponownie pojawi³y siê zarzuty, ¿e zbyt ma³o ch³opów wesz³o do PKFN, a prezes Zarz¹du
Powiatowego Samopomocy Ch³opskiej Stanis³aw Mielczarek zaproponowa³,
aby dokooptowaæ 15 ch³opów.
Zmiany dotychczasowego dyrektora Ryszarda Psikusa, (znienawidzonego przez za³ogê) za¿¹da³a te¿ czêæ za³ogi cukrowni. Domagano siê przywrócenia poprzednio zajmuj¹cego to stanowisko Zygmunta Stefaniaka, który
zosta³ aresztowany i usuniêty z partii, do czego przyczyni³ siê podobno Psikus. Powiatowy Komitet Frontu Narodowego, po zapoznaniu siê z ¿¹daniami
za³ogi i opini¹ spo³eczn¹ zwróci³ siê do Komitetu Centralnego PZPR
z prob¹ o przywrócenie na stanowisko Stefaniaka (przebywaj¹cego w S³upsku). Argumentowano, ¿e po zmianie dyrektora cukrownia, nale¿¹ca do
przoduj¹cych w kraju, w 1956 roku przynios³a straty, poniewa¿ nowy prze³o¿ony nie potrafi odpowiednio organizowaæ pracy i nie zna procesów technologicznych w cukrownictwie61. Z trzynastu zarzutów Psikus przyzna³ siê jedynie
do dwóch. W odpowiedzi zastêpca dyrektora do spraw p³atniczo-surowcowych
Centralnego Zarz¹du Przemys³u Cukrowniczego Ministerstwa Przemys³u
Spo¿ywczego Wiktor Butwi³owicz, w pimie z 22 stycznia 1957 r. stwierdzi³,
¿e zmiana nie jest mo¿liwa62.
Na X posiedzeniu Miejska Rada Narodowa (28 listopada) podjê³a próbê
analizy ostatnich wydarzeñ. Pozytywnie oceniono VIII Plenum KC PZPR,
w czasie którego w kraju dokonano wielkich i niezwyk³ych przemian, to by³a
zasadnicza gruntowna przemiana, zwyciêstwo si³ demokratycznych63. Jednak
gdy masy szuka³y nowych form naszego modelu socjalizmu, Rady na ogó³
zachowywa³y siê biernie. Wed³ug cz³onków MRN w Kêtrzynie by³a to scheda
59 APO 1149/74, Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Powiatowego (24.11.1956),
k. 182, 184.
60 Za pozbawieniem Rozumki stanowiska obstawa³ Wac³aw Menchen, w du¿ej mierze ze
wzglêdów osobistych  jego córka po odbyciu kary wiêzienia, mimo ¿e otrzyma³a dobr¹ opiniê
nie zosta³a przyjêta do szko³y, poniewa¿ dyrektor owiadczy³, i¿ bêdzie demoralizowa³a m³odzie¿. APO 48/1599, Protokó³ z posiedzenia Prezydium Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego w Kêtrzynie (26.11.1956), k. 202203.
61 APO 48/1599, Pismo Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego w Kêtrzynie do KC
PZPR z 12.12.1956, k. 112.
62 APO 48/1599, k. 113; 1149/7, k. 20.
63 APO 52/8, k. 129.
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po stalinowskim systemie scentralizowanej w³adzy, z³ego doboru radnych
w wyborach 1954 r. (w zasadzie braku mo¿liwoci wyboru) i braku demokracji socjalistycznej. W ich ocenie MRN sta³a siê w praktyce przybudówk¹
administracji, radni przyzwyczaili siê, ¿e ich g³osy, postanowienia, rezolucje
by³y przekrelane na wy¿szym szczeblu, ¿e o tematyce sesji decydowali nie
oni, ale Prezydium, w zwi¹zku z tym traktowali sesje jako uci¹¿liwy obowi¹zek, dlatego te¿ frekwencja by³a zazwyczaj bardzo niska (oko³o 50%)64. Na
omawianym posiedzeniu 7 osób zg³osi³o kandydaturê Edwarda Zagraby na
pos³a do Sejmu, któr¹ jednog³onie przyjêto65.
Na posiedzeniu Egzekutywy KP PZPR w dniu 30 listopada odby³a siê
dyskusja nad zatwierdzeniem referatu na zbli¿aj¹c¹ siê Konferencjê Powiatow¹ PZPR. W jej wyniku zmieniono w dokumencie niektóre sformu³owania
(np. z budowanie przy pomocy partii na budowanie przez masy przy pomocy
partii, czy we fragmencie mówi¹cym o spó³dzielniach produkcyjnych z ¿e siê
rozpad³y na niektóre siê rozpad³y). Na propozycjê Eugeniusza Wawiórko
w³¹czono niektóre sprawy z rezolucji ZBoWiD. Postanowiono tak¿e w referacie
wyraniej podkreliæ, ¿e Komitet Powiatowy chce i zaczyna pracowaæ po
nowemu  czego wyrazem mia³y byæ powstaj¹ce komisje problemowe66.
W koñcu, w dniu 1 grudnia, odby³a siê dwukrotnie odk³adana (pierwotnie planowana na 14 padziernika) VIII konferencja powiatowa sprawozdawcza-wyborcza Komitetu Powiatowego PZPR. I sekretarzem zosta³ wybrany ponownie Jan Aleksiejuk. Zebranie rozpoczê³o siê od krytyki by³ego
I sekretarza Zaremby, o którym powiedziano, ¿e nie by³ kierownikiem, ale
postrachem partyjnych i bezpartyjnych (a nie by³ jedyn¹ osob¹ o takim
usposobieniu)67.
W czasie konferencji poruszono wiele kwestii dotycz¹cych ¿ycia powiatu.
Jedn¹ z najwa¿niejszych spraw by³o ustosunkowanie siê do wiecu z 31 padziernika. Pojawi³y siê ró¿ne g³osy w ocenie demonstracji  od stwierdzenia,
¿e zosta³a zorganizowana przez grupê pijanych chuliganów68, do bardziej
wywa¿onych opinii, w których stwierdzano, ¿e mo¿na mieæ zastrze¿enia co
do niektórych punktów rezolucji przyjêtej na wiecu, ale nie mo¿na mówiæ, ¿e
manifestacjê zorganizowali chuligani69. Znalaz³y siê tak¿e g³osy próbuj¹ce
64

APO 52/8, k. 140.
APO 52/8, k. 134.
66 APO 1149/74, Protokó³ z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Powiatowego (30.11.1956),
k. 190192.
67 APO 1149/7, Protokó³ z VIII konferencji powiatowej sprawozdawczo-wyborczej PZPR
w Kêtrzynie (1.12.1956), k. 4.
68 Jednak na bazie demokratyzacji do g³osu dochodz¹ elementy warcholskie i chc¹ wykorzystaæ swoje wp³ywy dla swoich osobistych celów [ ] Na wiecu chcieli oni decydowaæ o partii,
o ludziach oddanych partii. Winnimy siê dzi zastanowiæ czy warcho³y maj¹ decydowaæ
o kierownictwie partii. Ibidem, k. 45. Udzia³ w wiecu móg³ siê wi¹zaæ z nieprzyjemnociami
 dowiadczy³ ich m.in. Wilhelm Janczewski, osoba znana i popularna w Kêtrzynie. Ibidem,
k. 29.
69 Opiniê tak¹ wyrazi³ sekretarz PKFN Janusz Gogolewski. Ibidem, k. 15.
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podwa¿yæ intencje organizatorów wiecu. Zofia Als-Iwañska stwierdzi³a, ¿e
elementy krytykuj¹ce partiê, nie pamiêtaj¹ w³asnych b³êdów70.
W dyskusji da³ siê zauwa¿yæ, pojawiaj¹cy siê tak¿e na ³amach prasy
ogólnopolskiej, syndrom antyinteligencki. Ponownie pojawi³a siê kwestia
sk³adu PKFN. Mielczarek stwierdzi³, ¿e ch³opi domagaj¹ siê zmiany, poniewa¿ zasiadaj¹ w nim prawie sami sêdziowie, adwokaci i przedstawiciele
instytucji z Kêtrzyna. Oskar¿y³ cz³onków Egzekutywy KP PZPR A. Pietrzaka
i E. Wawiórkê, ¿e bêd¹c dzia³aczami Frontu Narodowego, nie poparli sprawy
dokooptowania ch³opów do komitetu i prezydium PKFN71. Uzyska³ poparcie
m.in. Franciszka Sawickiego, ale za antyinteligencki ton wypowiedzi skrytykowa³a go Als-Iwañska, obawiaj¹c siê rozdwiêku miêdzy robotnikami a inteligencj¹72.
Sekretarz PKFN Gogolewski stwierdzi³, ¿e w najgorêtszym czasie Egzekutywa KP PZPR nie stanê³a na czele mas, które obecnie oskar¿aj¹ jej
przewodnicz¹cego Aleksiejuka o hamowanie inicjatywy. Nie zgodzi³ siê z g³osami twierdz¹cymi, ¿e PKFN prowadzi nagonkê na Aleksiejuka i KP  jedynie wytyka b³êdy. Zaprzeczy³ tak¿e, ¿e PKFN próbuje ingerowaæ w sprawy
partii  ale w zaistnia³ej sytuacji podj¹³ siê zadania pokierowania inicjatyw¹
mas do chwili, kiedy Komitet Powiatowy odzyska zaufanie spo³eczeñstwa73.
Konferencja zakoñczy³a siê przyjêciem referatu sprawozdawczego74. Ten
wielostronicowy dokument by³ swego rodzaju podsumowaniem dzia³alnoci
KP PZPR w ci¹gu ostatnich miesiêcy i zawiera³ elementy samokrytyki. Warto w tym miejscu zacytowaæ d³u¿szy fragment ukazuj¹cy opiniê powiatowych
w³adz na temat ostatnich wydarzeñ: [ ] w wielu miejscowociach nasze organizacje partyjne i cz³onkowie partii znaleli siê pod obstrza³em tych ludzi,
którzy na bazie ogólnego o¿ywienia politycznego ca³ego spo³eczeñstwa próbowali oczerniaæ nasz¹ partiê, a szczególnie jej poszczególnych cz³onków. W zwi¹zku z czym wielu cz³onków, a nawet w niektórych wypadkach ca³e POP i niektórzy towarzysze z aktywu za³amali siê, odizolowali od mas, czekaj¹c kiedy to
wszystko minie. Niektórzy za s³absi politycznie i ideologicznie pod tym naciskiem przy³¹czyli siê do tej brudnej piany pojawiaj¹cej siê na ogólnie zdrowym nurcie. U niektórych za pojawi³a siê tendencja zwrotu legitymacji [ ],
70 Mówi³a o prelegentach, którzy za 75 groszy wyg³aszali pogadanki na temat zbytecznoci
religii, a w padzierniku zaczêli popieraæ sprawê religii; o osobach krytykuj¹cych sklepy za
¿ó³tymi firankami, korzystaj¹cych wczeniej z ich zasobów. W zasadzie jej wypowied nie
wymienia³a nikogo imiennie  wyj¹tkiem by³ Zagraba, któremu wypomnia³a, ¿e obecnie wystêpuje przeciwko z³u i wypaczeniom w s¹downictwie, a wczeniej kara³ robotników 6 miesi¹cami
wiêzienia, za to ¿e kupili i zabili barana. Ibidem, k. 22.
71 O Pietrzaku powiedzia³, ¿e [ ] ogarnê³a go bojañ, ¿e mo¿e naraziæ siê Zagrabie, lepiej
tej sprawy nie poruszaæ. Ibidem, k. 6. Nadto stwierdzi³, ¿e na wiecach i zebraniach ch³opskich
wysuwane s¹ wnioski, aby usun¹æ Pietrzaka z Egzekutywy Komitetu Powiatowego i przewodnicz¹cego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.
72 Ibidem, k. 10, 22.
73 Ibidem, k. 15.
74 APO 1147/7, k. 4972.
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lub te¿ w nie przyjmowaniu proponowanych funkcji partyjnych przy wyborach
[ ] Szczególnie mocno da³o siê odczuæ przygnêbienie aparatu partyjnego wtedy, kiedy obok nacisku miejscowych demokratów organizowanych przez Zagrabê [przed nazwiskiem pocz¹tkowo znajdowa³ siê skrót ob.  obywatela,
ale zosta³ wykrelony  P.L.] przy³¹czy³ siê do tego G³os Olsztyñski, a by³o to
ju¿ po rozszerzonym Plenum KP. Powodowa³o to za³amanie siê czêci pracowników KP, a nawet wewnêtrzne rozdwiêki. W takich warunkach trudno by³o
pracowaæ, trudno by³o udzieliæ te¿ pomocy dla POP, dlatego te¿ KP nie panowa³ nad ogóln¹ sytuacj¹, szereg spraw wymyka³o siê z jego kierownictwa,
szereg spraw przechodzi³o ¿ywio³owo obok KP lub kierownictwo nad nimi
obejmowa³y elementy, które na bazie tego ¿ywio³u pragnê³y przelizn¹æ siê po
cudzych plecach po to, aby zdobyæ mandat poselski lub inne stanowisko75. Jak
widaæ, partia za najwiêkszego przeciwnika uzna³a Zagrabê, który zdobywa³
sobie wp³ywy nie tylko wród inteligencji, ale tak¿e robotników i ch³opów.
Na koñcu referatu umieszczone zosta³y zadania partii na przysz³oæ.
PZPR musi politycznie kierowaæ ruchem za³óg fabryk i PGR, d¹¿¹cym do
demokratyzacji ¿ycia gospodarczego i wzrostu udzia³u za³óg w rz¹dzeniu
zak³adami pracy przez Rady Robotnicze76. Komitet Powiatowy przy wspó³udziale partyjnej i bezpartyjnej inteligencji, ekonomistów, przedstawicieli samorz¹du robotniczego musi prowadziæ walkê o jak najszybsze zrealizowanie postulatów za³óg oraz pe³ne wykorzystanie mocy istniej¹cych zak³adów produkcyjnych, walczyæ o zdobycie rodków na inwestycje i remonty w gospodarce komunalnej, kierowaæ zmianami maj¹cymi miejsce po VIII Plenum KC PZPR (m.in.
spo³eczne formy produkcji budowaæ jedynie na zasadach pe³nej dobrowolnoci
[ ] jako wy¿szych i zmierzaj¹cych ku socjalizmowi form gospodarowania)77.
Uchwa³a, jak¹ zakoñczono konferencjê odnosi³a siê do tych postulatów,
ponadto zawiera³a wezwanie do rozszerzenia zasad demokracji (choæ jednoczenie by³a mowa o walce z warcholstwem), prawid³owej wspó³pracy z innymi partiami, udzielenia pomocy m³odzie¿y przy wyborze odpowiedniego programu nowej partii i mo¿liwie jak najszybszego rozpatrzenia postulatów,
skarg i za¿aleñ Mazurów, Niemców i Ukraiñców78.
Referat nie poprawi³ jednak notowañ PZPR w Kêtrzynie. W ocenie Stanis³awa Tomaszewskiego (I sekretarza KW PZPR) [ ] w organizacji kêtrzyñskiej jest le, niedobrym jest, ¿e cz³onkowie partii zajmuj¹ siê plotkami, osobistymi sprawami79.
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APO 1147/7, k. 6667.
Rady Robotnicze powstawa³y we wszystkich PGR i wykazywa³y siê du¿¹ bojowoci¹
zw³aszcza skierowan¹ przeciwko elementom demagogicznym i warcholskim (zw³aszcza miejskim). W Kêtrzynie by³o gorzej, tutaj tylko gdzieniegdzie powo³ano samorz¹dy robotnicze. APO
1149/7, k. 64.
77 APO 1149/7, k. 7172.
78 APO 1149/7, Uchwa³a powiatowej konferencji sprawozdawczo-wyborczej KP PZPR
w Kêtrzynie (1.12.1956), k. 7682.
79 APO 1149/25, k. 42.
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3 grudnia mia³o miejsce posiedzenie poszerzonego Prezydium PKFN
z udzia³em przewodnicz¹cych gromadzkich i dzielnicowych Komitetów Frontu Narodowego. W jego trakcie toczy³a siê po raz kolejny gor¹ca dyskusja
w sprawie ponownych wyborów do PKFN. Najwiêkszym zwolennikiem tej
koncepcji by³ Mielczarek. Jednak przeciwnicy tego pomys³u twierdzili, ¿e by³
obecny na plenum PKFN 16 listopada, a w po³owie zebrania opuci³ je i nie
przedstawi³ ¿adnej kandydatury. Ponadto wszyscy zg³oszeni ch³opi (oprócz
jednego, przeciw któremu postawiono ostre zarzuty) przeszli w wyborach80.
Oprócz tego poruszono sprawê by³ego kierownika kina  Dydziula, skompromitowanego ordynarnym odnoszeniem siê do ludnoci, a w szczególnoci do
inteligencji  stwierdzono, ¿e osoba taka nie mo¿e pe³niæ ¿adnego stanowiska
w Oddziale Kultury81.
5 grudnia 1956 roku odby³a siê VI sesja Powiatowej Rady Narodowej (na
61 radnych obecnych by³o 34, wród goci, których by³o ponad 350, by³ zastêpca przewodnicz¹cego Wojewódzkiej Rady Narodowej Szlachetka). Na pocz¹tku sesji omówiono kwestiê wyborów na ³awników do S¹du Powiatowego
(stary sk³ad zosta³ w 45% odwo³any z powodu nieobecnoci). Zbli¿aj¹ce siê,
ju¿ czwarte wybory, mia³y byæ bardziej demokratyczne (poniewa¿ wyborem
ich interesowa³ siê Komitet Frontu Narodowego), a kandydaci na ³awników
zostali wybrani przez za³ogi zak³adów pracy (ju¿ we wrzeniu)82.
W dalszej czêci zebrania dosz³o do krytyki sytuacji w regionie. Rolnik
z Nowej Ró¿anki, Bryk, stwierdzi³ np., ¿e na terenie gminy od 1949 r. by³
chaos polityczny i spo³eczny, mia³a miejsce dzia³alnoæ kacyków stalinowskich. Oficjalnie g³oszono, tak¿e w prasie, ¿e w gminie wszystko dzia³a
prawid³owo, gdy tak naprawdê by³ ba³agan, ucisk ch³opów zmuszanych do
wstêpowania do spó³dzielni. Wielu rolników wyjecha³o, nie chc¹c podporz¹dkowaæ siê rz¹dz¹cej klice. Tych, którzy pozostali, a nie byli w stanie wywi¹zaæ siê z zobowi¹zañ  sadzano83. Podobn¹ postawê przyj¹³ Marian Bednarczyk (II sekretarz KP PZPR), który stwierdzi³, ¿e poprzedni okres doprowadzi³ do upadku gospodarczego. Sytuacjê próbowa³ uspokajaæ Szlachetka, który zgodzi³ siê, by do Komitetu Powiatowego Frontu Narodowego w³¹czyæ,
tych którzy chc¹ w³aciwie pracowaæ (cokolwiek przez to rozumia³). Jednoczenie stwierdzi³, ¿e wród demonstruj¹cych s¹ tacy, którzy chcieliby rz¹dów
bur¿uazyjnych  i ostrzeg³, ¿e my od budowy socjalizmu nie odst¹pimy, ¿e
sojusz ze Zwi¹zkiem Radzieckim i z krajami demokracji ludowej nadal obowi¹zuje. Podkrela³ przy tym, ¿e bêdzie to polska droga do socjalizmu. Ustêpstwem by³a zgoda na budowê przez ch³opów domków jednorodzinnych84.
80 APO 48/1599, Protokó³ z posiedzenia poszerzonego Prezydium PKFN (3.12.1956),
k. 175179, (tak¿e 184190).
81 Ibidem, k. 180.
82 APO 48/9, Protokó³ ze zwyczajnej VI Sesji Powiatowej Rady Narodowej w Kêtrzynie
(5.12.1956), k. 216217.
83 Ibidem, k. 219.
84 Ibidem, k. 225226.
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Na prze³omie listopada i grudnia uwidoczni³a siê zmiana nastawienia do
prywatnej inicjatywy (m.in. na posiedzeniu PRN w dniu 29 listopada).
W efekcie na pocz¹tku ostatniego miesi¹ca roku wydano zezwolenia na
otwarcie prywatnych punktów sprzeda¿y galanterii, artyku³ów spo¿ywczych
i nabia³owych, wytwórni wód gazowanych i piekarni. Mia³o to poprawiæ zaopatrzenie ludnoci w towary najbardziej poszukiwane i wymusiæ konkurencjê na pañstwowych instytucjach85.
Po podpisaniu tzw. ma³ego porozumienia miêdzy pañstwem a Kocio³em z 8 grudnia 1956 r., tak¿e w Kêtrzynie religia powróci³a do szkó³. Na
posiedzeniu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w dniu 17 grudnia cz³onek Prezydium W³adys³aw Reiss poinformowa³, ¿e nauczanie religii w szko³ach zosta³o ju¿ uzgodnione i po feriach wi¹tecznych bêdzie wprowadzone
w ¿ycie (ale na lekcje bêd¹ uczêszcza³y tylko dzieci rodziców, którzy wyrazili
na to zgodê)86. Sprawa ta pojawia³a siê ju¿ wczeniej. Na przyk³ad Komitet
Rodzicielski przy Szkole Podstawowej w Pieckowie przes³a³ do Powiatowego
Komitetu Frontu Narodowego w Kêtrzynie w dniu 27 listopada wniosek,
w którym domagano siê przywrócenia nauczania religii, zawieszenia krzy¿y
w klasach i odmawiania modlitwy przed i po lekcjach. Wród argumentów,
jakich u¿yto, znalaz³o siê zdanie, ¿e religia, [ ] maj¹c na uwadze obecny stan
m³odzie¿y [ ] przyczyni³aby siê niew¹tpliwie do podniesienia poziomu wychowania87. Takich wypadków musia³o byæ wiêcej, skoro na konferencji powiatowej (1 grudnia) by³a mowa o tym, ¿e w szko³ach powiatu m³odzie¿ i komitety
rodzicielskie masowo ¿¹da³y wprowadzenia religii88.
Akcentem koñcz¹cym Padziernik sta³y siê wybory do sejmu w 1957
roku. Frekwencja w powiecie kêtrzyñskim wynios³a 96,4% (ni¿sza ni¿ w ca³ym
Bartoszyckim Okrêgu Wyborczym o 0,2%). Wed³ug danych Komitetu Powiatowego by³o to spowodowane tym, ¿e na listach wyborczych znalaz³y siê
osoby powo³ane do wojska, zmar³e lub takie, które opuci³y powiat i nie
za³atwi³y spraw meldunkowych. Ponadto pewien wp³yw mia³a sytuacja, jaka
wytworzy³a siê w pierwszej fazie akcji przedwyborczej, kiedy S¹d, Prokuratura i czêæ pracowników Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej, nadlenictwa i PKP89 za swojego kandydata uznawa³o Zagrabê (podobnie w Ga³wunach, Wilkowie, Bajorach Wielkich, wród pracowników GRN i ch³opów)  po odrzuceniu jego osoby przez Okrêgowy Komitet
Frontu Jednoci Narodowej uwidoczni³y siê tendencje do bojkotowania wyborów. Ujawni³ siê w tym wypadku tak¿e patriotyzm lokalny  skoro nie ma
naszego kandydata, to nie ma na kogo g³osowaæ90. Pojawi³y siê g³osy nama85

APO 48/335, k. 1291, 140014001
APO 48/335, k. 1424.
87 APO 48/1599, k. 108.
88 APO 1149/7, Protokó³ z VIII konferencji powiatowej sprawozdawczo-wyborczej PZPR
w Kêtrzynie (1.12.1956), k. 28.
89 APO 48/1599, k. 618.
90 Fragment ten, który pocz¹tkowo znajdowa³ siê w Ocenie kampanii wyborczej, zosta³
wykrelony i nie znalaz³ siê w oficjalnej wersji.
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wiaj¹ce do skrelania z listy kandydatów FJN, cz³onków PZPR (elementy
wrogie i warcholskie)91.
Agitacja za skrelaniem cz³onków partii, po³¹czona z informacj¹, ¿e
pierwsi na licie wyborczej s¹ kandydaci PZPR, znalaz³a odbicie w wynikach
 pierwszy na licie Stanis³aw Tomaszewski zdoby³ mniej g³osów, ni¿ nastêpni: Mieczys³aw Porzuczek i Leopold Topczewski (zreszt¹ podobnie jak w ca³ym okrêgu wyborczym)92.
W powiecie nie uda³o siê tak¿e ca³kowicie przeforsowaæ g³osowania bez
skreleñ. W rejonach z du¿ym odsetkiem ludnoci ukraiñskiej propagowano
has³o g³osowania bez skreleñ, ale jeli miejscowi chcieliby g³osowaæ na swojego przedstawiciela, to pozwalano im to uczyniæ.
Podczas kampanii i w czasie wyborów aktywnoæ m³odzie¿y by³a niska
 ZMP przesta³ funkcjonowaæ, tylko odrodzone harcerstwo sprawnie pomaga³o. Podczas wyborów czêæ m³odzie¿y demonstracyjnie g³osowa³a w kabinach
(np. w Dro¿d¿owni)93.
Wydarzenia roku 56 w powiecie kêtrzyñskim wpisywa³y siê w sytuacjê
w kraju i w regionie94. Niezadowolenie spo³eczne znalaz³o swoje ujcie
w wiecach i zebraniach. Po VIII Plenum KC PZPR wyranie zaznaczy³o siê
rozbicie pomiêdzy Prezydium PRN a Komitetem Powiatowym, co zauwa¿yli
sami uczestnicy ówczesnych wydarzeñ95. Komitet Powiatowy i jego egzekutywa straci³y orientacjê i bez wyranych odgórnych zarz¹dzeñ nie potrafi³y
odnaleæ siê w nowej rzeczywistoci. W zwi¹zku z tym tak¿e czêæ cz³onków
partii zagubi³a siê  pojawi³y siê nawet przypadki nieprzyjmowania, czy
wrêcz oddawania legitymacji partyjnych96. Faktem potwierdzaj¹cym dezorganizacjê i rozbicie organizacji powiatowej (miejska w ogóle nie przejawia³a
wiêkszej aktywnoci, nawet przed rokiem 1956) jest odbycie siê powiatowej
konferencji sprawozdawczo-wyborczej dopiero na pocz¹tku grudnia  pó³tora
miesi¹ca póniej ni¿ by³o to pierwotnie planowane.
W okresie tym uaktywni³ siê natomiast Powiatowy Komitet Frontu Narodowego, w którym wp³ywy zdoby³ bezpartyjny sêdzia Edward Zagraba. By³
on jednym z bohaterów, jakich padziernikowa rewolucja mia³a w miastach, miasteczkach, zak³adach pracy. Zagraba zaanga¿owa³ siê w budowê
nowego modelu socjalizmu. Z takim samym zapa³em, z jakim popiera³ Gomu³kê i jego program, wystêpowa³ przeciwko miejscowym notablom partyjnym, którzy  jego zdaniem  uosabiali z³o poprzedniego okresu. Kariera
sêdziego Zagraby jest symptomatyczna dla przebiegu Padziernika. Kiedy
w Warszawie pad³o has³o doæ wiecowania i manifestacji, sta³ siê niewygodny. Pomimo wczeniejszych ustaleñ, nie znalaz³ siê na licie wyborczej do
91

APO 1149/25, Ocena kampanii wyborczej, k. 1517.
Ibidem, k. 20.
93 Ibidem, k. 22.
94 Por. B. £ukaszewicz, Wstêp, w: Rok 1956 na Warmii i Mazurach , s. VIIXIV.
95 Np. APO 1149/7, k. 24, wypowied Mariana ¯abiñskiego, cz³onka Egzekutywy KP
PZPR.
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Sejmu97. Cz³onkowie Frontu, wywodz¹cy siê z PZPR, t³umaczyli siê póniej,
¿e w zwi¹zku z bezw³adem KP PZPR starali siê skanalizowaæ samorzutny
ruch spo³eczny i przej¹æ nad nim kontrolê, dopóki partia nie odzyska swoich
wp³ywów. Poniewa¿ omieli siê krytykowaæ b³êdy w dzia³aniu KP PZPR
 zostali oskar¿eni o prowadzenie nagonki. Tak miêdzy innymi sytuacjê podsumowa³ podczas konferencji w dniu 1 grudnia 1956 roku dyrektor cukrowni
i cz³onek Egzekutywy KP PZPR Ryszard Psikus, który stwierdzi³, ¿e program
demokratyzacji zosta³ w wielu wypadkach wykorzystany przez nieodpowiedzialne elementy, które w formie nagonki stara³y siê potopiæ ca³¹ partiê98.
Cech¹ specyficzn¹, zreszt¹ w ca³ym regionie, by³o poruszenie kwestii
ludnoci mazurskiej, niemieckiej i ukraiñskiej zamieszka³ej na terenie powiatu. Uznano w koñcu, ¿e problem istnieje i nie mo¿na przed nim uciekaæ.
To, ¿e siê nic nie mówi³o o problemach mniejszoci ukraiñskiej, nie znaczy
wcale, ¿e zasymilowa³a siê ona z Polakami  sytuacja by³a odwrotna, narasta³ nacjonalizm tak polski, jak i ukraiñski. Zmieni³o siê tak¿e podejcie do
Niemców i Mazurów  przyznawano im prawo wyjazdu do Niemiec (w ramach ³¹czenia rodzin czy w celach leczniczych). W wielu wyst¹pieniach wi¹zano to z rozwi¹zaniem problemu mieszkaniowego, drêcz¹cego mieszkañców
powiatu oraz pozbyciem siê ludzi chorych i s³abych99. Z drugiej strony pojawia³y siê g³osy, by zachêcaæ Mazurów posiadaj¹cych w³asne gospodarstwa do
pozostania, poniewa¿ byli dobrymi gospodarzami100.
SUMMARY
The events of 1956 in the District of Kêtrzyn, dramatic as they were, simply
appeared to reflect the situation in the region and the entire country. Social dissatisfaction found its outlet in manifestations and gatherings. What became clearly noticeable after the 8th Plenary Assembly of the Central Committee of the Polish United
Workers Party was the increasing gap between the Presidium of the National District Council and the District Committee. The District Committee and its Executive
officers clearly lost their orientation and without definitive central orders seemed
helpless in the new situation. Consequently, a number of party members also went
rogue  there were reported cases of not accepting, and even returning party membership cards.
In that period, the body that intensified its activities was the District Committee of the National Front, in which the most influential figure was a non-party judge
Edward Zagreba, who became engaged with the construction of a new model of
socialism. As much as he supported Gomu³ka and his program, Zagreba opposed the
local party officials, whom he saw as the evil of the previous period. Judge Zagrebas
96

Patrz m.in. APO 1149/74, k. 33, 144, 166.
Autor nie dotar³ do materia³ów, dziêki którym uda³oby siê odtworzyæ dalsze losy
E. Zagraby.
98 APO 1149/7, k. 27.
99 APO 48/1599, k. 60.
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career was much like the course of events of the October. When the decision was
made in Warsaw to end all rallies and manifestations, Zagreba became inconvenient and, despite the previous arrangements, his name never appeared on the
election list to the Sejm.
What was unique throughout the region was that it was finally acknowledged
that the local inhabitants of Masurian, German and Ukrainian origins did exist in
the district and the problem finally had to be tackled. The fact of not mentioning the
Ukrainian minority does not mean that it managed to assimilate with the Poles  on
the contrary: both the Poles and the Ukrainians now displayed ever-stronger nationalistic attitudes. The general attitude toward the Germans and Masurians changed
as well  they were finally granted the right to leave for Germany (as part of
a family reunion scheme, or for medical treatment). In numerous public speeches,
this was presented as a solution to the housing problem, which often annoyed the
local inhabitants, as well as the means to get rid of the sick and the weak. On the
other hand, voices could be heard to encourage Masurians with their own farms to
stay, as they were generally good landholders.
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Prezentowany tekst jest t³umaczeniem oryginalnego maszynopisu (niemiecki tytu³  Siedlungskeramik der jüngeren Bronze- und frühen Eisenzeit
in Ostpreussen (einschliesslich des ehemeligen Regierungsbezirks Westpreussen), który znajduje siê w Archiwum Naukowym Dzia³u Archeologii
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Maszynopis wchodzi w sk³ad zespo³u
stanowi¹cego archiwaln¹ spuciznê po Hansie Schleifie. Nale¿¹ do niej ponadto, miêdzy innymi, szcz¹tkowa dokumentacja z badañ osiedla obronnego
w Starym Dzierzgoniu oraz tak zwana Kartoteka Schleifa, w której sk³ad
wchodzi 115 teczek stanowisk archeologicznych, zawieraj¹cych ³¹cznie 1003
karty z opisem oraz rysunkami lub zdjêciami niepublikowanej  z regu³y
 ceramiki osadniczej i grobowej z m³odszych okresów epoki br¹zu i wczesnej
epoki ¿elaza.
Materia³y Schleifa zakupione zosta³y przez Muzeum Warmii i Mazur
w 1971 roku od Barbary Antoniewiczowej. Wczeniej  najpewniej u schy³ku
lat piêædziesi¹tych  przekazane zosta³y do opracowania Jerzemu Antoniewiczowi przez Józefa Kostrzewskiego. Niewielka czêæ Kartoteki Schleifa, nieznana zapewne Antoniewiczowi, trafi³a do olsztyñskiego muzeum w 1967
roku jako dar Józefa Kostrzewskiego. Niektóre elementy tej dokumentacji
 g³ównie rysunki ceramiki  opublikowane zosta³y przez Kostrzewskiego
* T³umaczenie z jêzyka niemieckiego: Miros³aw J. Hoffmann i Arleta Szcz¹chor.

142

Miros³aw J. Hoffmann

w rozprawie o stosunkach miêdzy kultur¹ ³u¿yck¹ i ba³tyck¹ oraz Antoniewicza w monografii osiedli obronnych okresu wczesno¿elaznego w Prusach.
Czêæ Kartoteki Schleifa, któr¹ pozyskano w 1967 roku, upowszechni³ Miros³aw J. Hoffmann w 1992 roku w Barbaricum.
Niewiele informacji uda³o siê zebraæ o autorze tego tekstu, Hansie Schleifie. Nieliczne dane o nim zachowa³y siê w Archiwum Naukowym Muzeum
Archeologicznego w Poznaniu, pewne informacje zawarte s¹ te¿ w literaturze. Wiadomo, ¿e najpóniej pod koniec 1939 roku Haupsturmfûhrer SS prof.
in¿. Hans Schleif przyby³ do Poznania, gdzie mianowany zosta³ komisarycznym powiernikiem dóbr kultury w Wielkopolsce. Za siedzibê organizowanego
przez siebie urzêdu obra³ Muzeum im. Cesarza Fryderyka. Do zadañ Schleifa
nale¿a³o opracowanie nowej organizacji muzealnictwa, ochrona zabytków
oraz nadzorowanie badañ naukowych i zabezpieczania (de facto planowej
grabie¿y) dóbr kultury. W lutym 1940 roku Schleif opracowa³ na u¿ytek
w³adz projekt organizacji archeologii pt. Die Pflege der Vorgeschichtsforschung und ihre Ergebnisse im Warthegau. W myl tego projektu w Poznaniu mia³ powstaæ centralny orodek archeologiczny o zasiêgu oddzia³ywania
od Wiednia po Królewiec. Poza dzia³alnoci¹ archeologiczn¹ Schleif da³ siê
poznaæ ze z³ej strony. Zarz¹dzaj¹c zagrabionymi dobrami kultury wyda³ na
przyk³ad rozkaz zniszczenia obrazu Stanis³awa Roztworowskiego, Moj¿esz.
Wczeniej, w po³owie lat trzydziestych XX wieku bada³ wykopaliskowo grodziska pruskie w Starym Dzierzgoniu i Starym Miecie, na Pojezierzu I³awskim, stwierdzaj¹c, ¿e by³y u¿ytkowane ju¿ we wczesnej epoce ¿elaza, jako
wysoczyznowe osiedla obronne. Szczególnie du¿y zakres mia³y szeroko rozpropagowane badania w Starym Dzierzgoniu, które prowadzone by³y pod
patronatem SS. Do tej polityczno-policyjnej struktury organizacyjnej nale¿a³
te¿ sam Schleif. Zawartoæ spucizny archiwalnej tego badacza dowodzi, ¿e
podj¹³ on studia nad ceramik¹ z osiedli m³odszej epoki br¹zu i wczesnej
epoki ¿elaza z ziem pruskich. Prace Schleifa zosta³y przerwane  niedokoñczony jest równie¿ prezentowany tekst, który mia³ byæ pierwszym rozdzia³em
przygotowywanego opracowania. Nieznana jest metryka maszynopisu. Zdaniem Jerzego Antoniewicza, odnieæ go trzeba do 1941 roku. S¹dz¹c po dacie
ukazania siê najpóniej opublikowanej z cytowanych przez Schleifa prac (monografia p³askich cmentarzysk, pióra Hansa Urbanka), wydaje siê to bardzo
prawdopodobne.
Mimo kontrowersyjnych sformu³owañ zawartych w tekcie oraz b³êdów
merytorycznych maszynopis Schleifa wydaje siê godny upowszechnienia. Obszernie prezentuje, bowiem ówczesny stan badañ nad ceramik¹ osadnicz¹
oraz osiedlami obronnymi ze schy³ku epoki br¹zu i wczesnej epoki ¿elaza
z pó³nocno-wschodniej Polski. Przypisy, którymi opatrzony jest tekst podano
w wersji oryginalnej, t³umacz¹c jednak zawarte w nich komentarze autora.
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Dokument
I. Wprowadzenie i stan badañ
Badania wykopaliskowe grodziska w Starym Dzierzgoniu, pow. Mor¹g1
dostarczy³y  oprócz znalezisk z wczesnego i pónego redniowiecza  wielkiej liczby fragmentów ceramiki oraz ca³ych naczyñ glinianych. Okrelenie
ich pozycji chronologicznej mo¿liwe bêdzie po analizie porównawczej z ceramik¹ grobow¹ z wczesnej epoki ¿elaza z Prus Wschodnich i Zachodnich,
która stanowi dominuj¹cy liczebnie materia³ ród³owy. Opracowanie ceramiki osadniczej z tej epoki i porównanie jej z materia³em ze Starego Dzierzgonia pozwoli na prezentacjê ceramiki z osiedli z m³odszej epoki br¹zu i wczesnej epoki ¿elaza, która  podobnie jak naczynia sepulkralne  nie doczeka³a
siê dot¹d szczegó³owej analizy.
Omawiany obszar to prowincja Prusy Wschodnie w granicach sprzed
zmian politycznych, które nast¹pi³y w 1939 roku, a wiêc bez okrêgu rejencyjnego Ciechanów, za to z dawnym okregiem Prusy Zachodnie. W opracowaniu
tym w znacznym stopniu uwzglêdnione bêd¹ materia³y z Powila, natomiast
tylko czêciowo wykorzystana zostanie ceramika z Pomorza, Wielkopolski,
l¹ska oraz granicz¹cych od pó³nocy z Prusami Wschodnimi obszarów ba³tyckich. Kluczowy dla poruszanych tutaj problemów bêdzie materia³ ceramiczny
z zachodniej czêci Prus Wschodnich. Warunkiem kontynuacji badañ nad
tym zagadnieniem jest wiêksza iloæ róde³ porównawczych, szczególnie z terenów s¹siaduj¹cych z omawianym obszarem. Ceramikê osadnicz¹, do której
zaliczono w tej pracy równie¿ pojedyncze naczynia pochodz¹ce z bli¿ej nieokrelonych pod wzgledem funkcji stanowisk, jednak z ca³¹ pewnoci¹ nie ze
znalezisk grobowych trudno jest wyró¿niæ w zbiorach muzealnych. Wynika to
z nieostrych cech tej ceramiki i jej niewyranego charakteru, sprawiaj¹cych
¿e jest ona trudna do wyró¿nienia i mo¿e byæ ³atwo przeoczona wród wielkiej liczby inwentarzy grobowych. W trakcie przygotowywania niniejszego
opracowania okaza³o siê, ¿e tylko wiêksze zespo³y ceramiki przydatne s¹ do
rozpatrywania poruszanych ni¿ej kwestii, gdy¿ ma³e zespo³y zabytków wnosz¹ niewiele, a poza tym uwiadamiaj¹ g³ówny problem w analizie materia³ów z osiedli  ma³¹ rozpoznawalnoæ form, spowodowan¹ najczêciej z³ym
stanem zachowania ceramiki z osad. Z powy¿szego wynika koniecznoæ w³¹czenia do niniejszych rozwa¿añ równie¿ fragmentów naczyñ glinianych, gdy¿
poprzez ich rekonstrukcjê mo¿na bêdzie wnioskowaæ o kszta³tach i stylistyce
form ca³ych.
Wewnêtrznej periodyzacji wczesnej epoki ¿elaza nie da siê przeprowadziæ
w oparciu o ceramikê osadnicz¹, bowiem brak jest podstaw do cilejszych jej
1 Langsdorff i Schleif, Vorberichte, Germanien, 1936, z. 12, s. 391; Nachrichtenblatt für
deutsche Vorzeit, 1937, t. 13, z. 4, s. 80; Germanien, 1938, z. 1, s. 6; Geistige Arbeit IV
(1937), s. 11; von Seefeld, SS  Ausgrabung auf dem Schlossberg bei AltChristburg, [w:]
Germanenerbe, t. 2, 1937, z. 9/10, s. 277.
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podzia³ów, które wykracza³yby poza ustalenia poczynione na podstawie glinianych naczyñ proweniencji sepulkralnej. Ogólnie rzecz bior¹c, bardzo ograniczone s¹ mo¿liwoci przeprowadzenia podzia³u chronologicznego ceramiki
osadniczej. Jej datowanie opieraæ siê wiêc bêdzie musia³o na analizie naczyñ
z cmentarzysk. Okrelenia m³odsza epoka br¹zu i wczesna epoka ¿elaza
odpowiadaj¹ wydzielonym przez Carla Engla fazom2 i obejmuj¹ mniej wiêcej
przedzia³ czasowy od 1000 do 150 lat p.n.e. Znaczne trudnoci nastrêcza
równie¿ kulturowy, wzglêdnie etniczny podzia³ ceramiki, jednak przy
uwzglednieniu ca³oci materia³ów z osiedli rysuj¹ siê pewne mo¿liwoci poszerzenia stanu wiedzy w tej kwestii. Badania ceramiki osadniczej powinny
s³u¿yæ, zatem nie tylko rozwa¿aniom nad zagadnieniami osadniczo-geograficznymi lub jako przyczynek do poznania trybu ¿ycia w pradziejach, lecz
przede wszystkim traktowaæ je trzeba jako jedyn¹ mo¿liwoæ rozszerzenia
wiedzy o tej kategorii róde³ archeologicznych.
Dla analizy naczyñ glinianych z m³odszej epoki br¹zu i wczesnej epoki
¿elaza z Prus Wschodnich i Zachodnich oraz kulturowych i etnicznych klasyfikacji dysponujemy  oprócz wielu artyku³ów  kilkoma pracami syntetycznymi, w których uwzglêdniono znane dot¹d materia³y ceramiczne3. Uzyskany na podstawie tych opracowañ obraz pozwala na wyró¿nienie trzech grup
róde³ ceramicznych charakterystycznych dla trzech etnosów:
 ludnoci kultury pomorskiej, czyli wczesnogermañskiej;
 ludów ba³tyjskich;
 pó³nocnych Ilirów bêd¹cych nosicielami kultury ³u¿yckiej.
Na podstawie róde³ archeologicznych wykazaæ mo¿na rozwój tych
trzech, s¹siaduj¹cych ze sob¹ ludów, które zwiazane by³y wspólnymi, indogermañskimi korzeniami. Teren Powila wraz z przylegaj¹c¹ do niego czêci¹
Prus Wschodnich nale¿a³ w starszej epoce br¹zu do obszaru, gdzie formowa³
siê staroba³tyjski etnos. Wchodzi³ tym samym w sk³ad ekumeny tych ludów,
które rozprzestrzeni³y siê póniej równie¿ na ziemie wschodniopruskie i obszary s¹siednich krajów ba³tyckich4. Wydzielona przez Carla Engla i Wolfganga La Baume wschodniopomorsko-zachodniopruska grupa przypisana
kulturze ba³tyjskiej starszej epoki br¹zu5 stanowi zachodnie peryferie tej
kultury. Grupa ta ma w³asne piêtno, które wyranie odró¿nia j¹ od póniejszej relatywnie kultury ba³tyjskiej obszarów po³o¿onych bardziej na wschód.
2 C. Engel, Vorgeschichte der altpreussischen Stämme, Königsberg 1935, s. 291 oraz Engel-La Baume, Kulturen und Völker der Frühzeit im Preussenlande, s. 93.
3 E. Petersen, Die frühgermanische Kultur in Ostdeutschland und Polen, Berlin 1929;
E. Petersen, Die Bastarnen und Skiren, [w:] Vorgeschichte der deutschen Stämme, Leipzig 1940,
t. 3, s. 867 i n.; C. Engel, Vorgeschichte der altpreussischen Stämme, Königsberg 1935; Engel-La
Baume, Kulturen und Völker der Frühzeit im Preussenlande, Königsberg 1937; W. La Baume,
Urgeschichte der Ostgermanen, Gdañsk 1934.
4 La Baume i K. Kersten, Die ältere Bronzezeit in Nordostdeutschland, Nachrichtenblatt
für deutsche Vorzeit 1936, t. 12, z. 3, s. 60; L. Kilian, Zum Ursprung der Balten, Altpreussen,
t. 3, 1938, s. 39; ten¿e, Haffküstenkultur und Indogermanenheimat, Gothiskandza, II, 1940, s. 3.
5 Engel-La Baume, Kulturen und Völker..., s. 67 i 73.
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W m³odszej epoce br¹zu straci³a ona, w wyniku nap³ywu nowych elementów
kulturowych, swój indywidualny charakter. Granicz¹ca od po³udniowego
zachodu z ziemiami wschodniopruskimi kultura ³u¿ycka równie¿ oddzia³ywa³a na kr¹g ba³tyjski, nadaj¹c kulturze obszaru Prus Wschodnich i Zachodnich swoiste piêtno6. Ju¿ w starszej epoce br¹zu teren Prus Wschodnich i Powila podlega³ oddzia³ywaniom germañskim7, które nasili³y siê
w m³odszej fazie tej epoki8, co doprowadzi³o w koñcu do wyodrêbnienia siê
na Powilu regionalnej, etnicznej grupy germañskiej o specyficznych cechach kulturowych9. Grupa ta, z up³ywem stuleci, osi¹gnê³a we wczesnej
epoce ¿elaza znaczn¹ aktywnoæ i niewykluczone, ¿e nale¿y j¹ identyfikowaæ
ze znanymi ze róde³ historycznych Bastarnami10. Tak, wiêc granica miêdzy
kultur¹ pomorsk¹ a ba³tyjsk¹ w m³odszej epoce br¹zu i we wczesnej epoce
¿elaza znajdowa³a siê w Prusach Wschodnich, co widoczne jest w zró¿nicowaniu obrz¹dku pogrzebowego, ceramiki sepulkralnej oraz form zabytków wykonanych z br¹zu11.
Ceramikê osadnicz¹ z m³odszej epoki br¹zu i wczesnej epoki ¿elaza
uwzglêdniano dot¹d przy rozwa¿aniach etnicznych tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Ernst Petersen w pracy, stanowi¹cej pierwsz¹ monografiê kultury pomorskiej12 wymieni³ dziesiêæ osiedli z ca³ego obszaru tej kultury,
z których zdecydowana wiêkszoæ pochodzi z rejonu Malborka i Elbl¹ga.
W podsumowaniu wspomnianego opracowania Petersen stwierdzi³ tylko, ¿e
gros materia³ów ceramicznych z tych stanowisk odnosi siê najpewniej pod
wzglêdem chronologicznym do IV fazy okresu halsztackiego. Zwróci³ te¿ uwagê na znaczn¹ frekwencjê wród ceramiki z osiedli, p³askich talerzy glinianych, które wystêpuj¹ równie¿ w inwentarzach grobowych kultury pomorskiej. Ernst Petersen opiera³ siê w swoich rozwa¿aniach na ten temat g³ównie na sprawozdaniach z posiedzeñ Elbl¹skiego Towarzystwa Staro¿ytnoci,
które opublikowane zosta³y przez Roberta Dorra w ukazuj¹cym siê w Gdañsku czasopimie Schriften der Naturforschenden Gesellschaft13. Zwróciæ
6

E. Petersen, Die Bastarnen und Skiren, t. 3, s. 888.
Engel-La Baume, Kulturen und Völker..., s. 76.
8 H. J. Eggers, Das Fürstengrab von Bahn und die germanische Landnahme, 1. Beiheft zu
den Erwerbungs- und Forschungsberichte des Pommerschen Landesmuseums, Stettin 1936;
E. Sprockhoff, Jungbronzezeitliche Hortfunde Norddeutschlands, mapy 13.
9 E. Petersen, Die Bastarnen und Skiren, t. 3, s. 890; O. Kunkel, Ostsee, s. 1742.
10 E. Petersen, Die Bastarnen und Skiren, t. 3, s. 869, gdzie krytyczne uwagi odnonie
uto¿samiania nosicieli kultury pomorskiej z Bastarnami; por. O. Kunkel, Ostsee, s. 1742 oraz
Erwerbungs- und Forschungsberichte des Pommerschen Landesmuseums, Stettin 1940, s. 36
z uzasadnieniem tezy, ¿e dopiero dalszy rozwój kultury pomorskiej doprowadzi³ do powstania
etnosu, który mo¿na wi¹zaæ z Bastarnami.
11 Engel-La Baume, Kulturen und Völker..., mapy 16 i 17 w tekcie; E. Petersen, Die
Bastarnen und Skiren, t. 3, s. 898, mapa.
12 E. Petersen, Die frühgermanische Kultur in Ostdeutschland und Polen, Berlin 1929,
s. 148.
13 R. Dorr, Übersicht über die prähistorische Funde im Stadt- und Landkreise Elbing,
Elbing 1893, s. 23 i n.
7
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nale¿y przy tym uwagê na fakt, ¿e oprócz osad otwartych14 wymieni³ Dorr
tak¿e kilka grodzisk w obrêbie, których odkryto ceramikê wczesnoredniowieczn¹, jak równie¿ charakterystyczn¹ dla okresu halsztackiego tego terenu15. Badacz ten wnioskowa³ z tego, ¿e za³o¿enia obronne w Tolkmicku
i £êczach wzniesiono w miejscach, w których ju¿ we wczesnej epoce ¿elaza
znajdowa³y siê osiedla. Dorr uwa¿a³ jednak, ¿e obiekty te mia³y pruski charakter16. Hugo Conwentz by³ natomiast przekonany, ¿e niektóre z tych
obiektów nie pochodz¹ z tak zwanego okresu arabsko-nordyckiego, lecz
z czasów znacznie wczeniejszych, na co wskazuj¹ znaleziska z okresu halsztackiego w Tolkmicku, Próchniku oraz w miejscowoci £êcze17. Poruszany
tutaj problem bêdzie jeszcze rozpatrywany w dalszej czêci opracowania.
Badaczy zajmuj¹cych siê pradziejami ziem pruskich interesowa³a równie¿ inna kategoria obiektów osadniczych. Chodzi tutaj o osiedla nawodne,
które odnotowano dot¹d g³ównie w okrêgu rejencyjnym Olsztyn. Za³o¿enia
przestrzenne tych obiektów same w sobie wymagaj¹ omówienia i dalszych
badañ, podobnie jak znalezione w ich obrêbie zabytki ruchome, w tym ceramika18. Podczas gdy Otto Tischler nie zajmowa³ siê materia³em ceramicznym
14

Teren przy Hoppenbäk. Dorr, Übersicht ..., s. 23; ten¿e, Berichte der Elbinger Altertumsgesellschaft, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, N. F., t. 7, z. 2,
1889, s. 151. Teren w pobli¿u Hoppenbäk. Dorr, Übersicht..., s. 24 oraz Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, N. F., t. 7, z. 3, 1890, s. 40 i 41; por. te¿ W. Neugebauer,
Vorgeschichtliche Siedlungen in Lärchwalde, Kreis Elbing, Elbinger Jahrbuch, t. 12/13, 1936.
Stanowisko miêdzy osiedlem obronnym w £êczach a miejscowoci¹ Suchacz. Dorr, Übersicht...,
s. 24 oraz Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, N. F., t. 7, z. 2, 1889,
s. 152. Gronowo (wzgórze). Dorr, Übersicht..., s. 24 oraz Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, N. F., t. 7, z. 4, 1889, s. 206. Dêbowa Góra ko³o Kaczynosu, pow. Malbork.
Dorr, Übersicht..., s. 25 oraz Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, N. F., t. 7,
z. 2, 1889, s. 153. Janówka, pow. Malbork. Dorr, Übersicht ..., s. 25 oraz Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, N. F., t. 7, z. 2, 1889, s. 153.
15 Osiedle obronne w £êczach. Dorr, Übersicht..., s. 24 oraz Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, N. F., t. 7, z. 2, 1889, s. 142; t. 8, z. 3, 1889, s. 183; t. 9, z. 1, 1889,
s. 58 i n.; t. 10, z. 1, 1889, s. 99 i n. Dorr, Der Burgwall bei Lenzen, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, N. F., t. 6, z. 4, 1889, s. 142 i n., tabl. 4, ryc. 29. Osiedle
obronne w Tolkmicku. Dorr, Übersicht..., s. 25 oraz Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, N. F., t. 7, z. 2, 1889, s. 153, a tak¿e inne osiedla obronne w powiecie
elbl¹skim. Dorr, Übersicht..., s. 25. Hünenberg w £êczach. Dorr, Die jüngste Bronzezeit im
Kreise Elbing, Elbing 1902, s. 22 i n., ryc. 24/25.
16 Dorr, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, N. F., t. 7, z. 2, 1889,
s. 153 oraz ten¿e, Die jüngste Bronzezeit..., s. 23.
17 H. Conwentz, Die Moorbrücke im Tal der Sorge, Abhandlungen zur Landeskunde der
Provinz Westpreussen, z. 10, Danzig 1897, s. 127.
18 Balduhn, Bericht über die Pfahlbauten bei Werder im Kreise Lötzen, Altpreussische
Monatsschrift, t. 4, z. 7, 1867; Fortsetzung des Berichtes über die Pfahlbauten im Tulewo-See
Kreises Lyck, Altpreussische Monatsschrift, t. 5, z. 8, Königsberg 1868; Heydeck, Der Pfahlbau im Kocksee bei Voigtshof, Kr. Rössel, Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia,
t. 9, Königsberg 1884; ten¿e, Die Pfahlbauten im Szonstag- und Tulewo-See, Sitzungsberichte
der Altertumsgesellschaft Prussia, t. 14, 1889; Stadie, Die Steinzeitdörfer der Zedmar, Bezzenbergerfestschrift, Göttingen 1921.
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z osiedli, uwa¿aj¹c je za relikty osadnictwa neolitycznego19, to Johannes
Heydeck by³ przekonany  na podstawie analizy ladów obróbki pali  ¿e
obiekty te pochodz¹ ju¿ z epoki metali20. Heydeck w wyczerpuj¹cy, dog³êbny
sposób scharakteryzowa³ naczynia gliniane z osiedli nawodnych, nie podj¹³
jednak próby dok³adnego okrelenia pozycji chronologicznej tych wyrobów.
Badacz ten zaakcentowa³ przede wszystkim ich specyficzny, odmienny od
ceramiki grobowej charakter oraz wysun¹³ tezê, ¿e otworki przy krawêdziach
wylewów tych naczyñ w³aciwe s¹ tylko dla nich, natomiast otworki wystêpuj¹ce w egzemplarzach z innych obszarów s¹ wiadectwem na to, ¿e formy
te pochodz¹ z osiedli nawodnych21. Usi³owa³ w ten sposób odeprzeæ zarzuty
Rudolfa Virchowa, który wprawdzie równie¿ datowa³ wschodniopruskie osiedla nawodne na epokê ¿elaza, ale  w przeciwieñstwie do Heydecka  twierdzi³ na podstawie w³asnych obserwacji, ¿e ceramika z przykrawêdnymi
otworkami wystêpuje tak¿e w zespo³ach grobowych cmentarzysk zwi¹zanych
z osiedlami l¹dowymi22. Naczyniom z mazurskich obiektów nawodnych przypisywa³ Eduard Balduhn praktyczne przeznaczenie u¿ytkowe23. Karl Stadie uwa¿a³ natomiast osadników z osiedli nawodnych w Serowie za ludnoæ
z m³odszej epoki kamienia, jednak na rycinach, którymi opatrzy³ swój artyku³ zamieci³ równie¿ naczynia z wczesnej epoki ¿elaza24. Wilhelm Gaerte
odnosi³ obiekty nawodne do schy³ku epoki br¹zu i wczesnej epoki ¿elaza
uzasadniaj¹c to wyranym podobieñstwem ceramiki  g³ównie kulistodennych dzbanków  z kurhanów tak datowanych do glinianych naczyñ z tych
osiedli25. Obiekty nawodne i odkryta w ich obrêbie ceramika zosta³a wyczerpuj¹co omówiona w dysertacji Karla Otto Rossiusa26. Naczynia u¿ytkowe
z tych osiedli datowa³ on na wczesn¹ epokê ¿elaza, traktuj¹c je jako zamkniêt¹, spójn¹ chronologicznie grupê27. Okrelone typy ceramiki skonfrontowa³ Rossius z naczyniami sepulkralnymi z rejonu koncentracji obiektów
nawodnych konstatuj¹c, ¿e najliczniejszy materia³ porównawczy pochodzi
z III fazy kultury kurhanowej wed³ug periodyzacji Carla Engla, a wiêc
z przedzia³u czasowego miêdzy 500 a 150 lat p.n.e.28. Rossius nie analizowa³
19 O. Tischler, Beiträge zur Steinzeit in Ostpreussen und den angrenzenden Gebieten,
Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg, Königsberg 1883, t. 23,
s. 26.
20 Heydeck, Die Pfahlbauten im Szonstag..., s. 134; ten¿e, Der Pfahlbau im Kocksee..., s. 158.
21 Heydeck, Die Pfahlbauten im Szonstag..., s. 135.
22 Zeitschrift für Ethnologie, 1884, s. 561.
23 Balduhn, Über die Gefässe mit durchlochtem Rande, Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia, t. 14, 1889, s. 137 i n.
24 Stadie, Die Steinzeitdörfer der Zedmar...
25 W. Gaerte, Pfahlbau G. Ostpreussen, tabl. 31 i 32, w: Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, t. 10; W. Gaerte, Urgeschichte Ostpreussens, Königsberg 1929, s. 135, ryc. 98 i 99.
26 K. O. Rossius, Die sogenannten Pfahlbauten Ostpreussens, Prähistorische Zeitschrift,
t. 24, 1933, s. 22 i n., o ceramice na s. 4350, ryc. 914.
27 K. O. Rossius, Die sogenannten Pfahlbauten..., s. 43.
28 K. O. Rossius, Die sogenannten Pfahlbauten..., s. 64, 65; C. Engel, Vorgeschichte der
altpreussischen Stämme, s. 291.
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odmiennoci miêdzy ceramik¹ grobow¹ i osadnicz¹ oraz nie prowadzi³ rozwa¿añ nad kwesti¹ zró¿nicowañ kulturowych i etnicznych w oparciu o ¿ród³a
archeologiczne. Badacz ten datowa³ osiedle nawodne w Serowie, stan. G na
przedzia³ czasowy miêdzy VI okresem epoki br¹zu a wczesnym okresem
lateñskim i chronologiê tê potwierdzi³y póniejsze badania palinologiczne
Hugo Grossa29.
Licznej ceramiki z m³odszej epoki br¹zu dostarczy³y badania wykopaliskowe osad w powiecie Olsztyn, które  za wyj¹tkiem kilku wzmianek30
 nie zosta³y dot¹d opublikowane. Osiedla te datowane zosta³y przez Engla
na m³odsz¹ epokê br¹zu, czyli II fazê (1000500 lat p.n.e.) kultury kurhanowej wed³ug periodyzacji tego badacza31. Materia³ ceramiczny z tych osad
posiada, zdaniem Engla, du¿o wiêksze znaczenie ni¿ odkryte na tym terenie
gliniane naczynia z cmentarzysk, bowiem wyraniej wskazuje na przynale¿noæ zachodniomazurskiej grupy cmentarzysk p³askich z m³odszej epoki br¹zu do kultury ³u¿yckiej. Ceramika z tych osiedli ró¿ni siê od grobowej
i charakteryzuje siê  w przeciwieñstwie do bardziej wyp³owia³ych naczyñ
sepulkralnych  du¿o wiêkszym podobieñstwem do form kultury ³u¿yckiej
z obszaru granicz¹cego od po³udniowego zachodu z rozpatrywanym. Tym
samym bardziej z³o¿one wydaje siê pytanie o przynale¿noæ etniczn¹ u¿ytkowników zachodniomazurskich cmentarzysk p³askich z m³odszej epoki br¹zu32. W jednej z póniejszych prac Carl Engel opowiada³ siê na podstawie
ró¿nych argumentów przeciwko ³u¿yckiemu charakterowi grupy zachodniomazurskiej, sugeruj¹c jej staroba³tyjsk¹ autochtonicznoæ, przy czym w rozwa¿aniach swych nie uwzglêdnia³ róde³ ceramicznych z wymienionych wy¿ej osad33. Hans Urbanek wspomnia³ tylko w swojej monografii wczesnych
cmentarzysk p³askich, ¿e ceramika z osiedli tej grupy ró¿ni siê nieznacznie
od grobowej34. W innym miejscu tego opracowania stwierdzi³ jednak, ¿e dwa
wygl¹daj¹ce na czysto ³u¿yckie naczynia nie maj¹ znaczenia dla datowania
p³askich nekropoli zw³aszcza, ¿e pochodz¹ z osad35. Zdaniem Urbanka, grupa
zachodniomazurska powsta³a wskutek nap³ywu ba³tyjskiej grupy etnicznej
z Powila, co spowodowane by³o naciskiem z zachodu ludów germañskich.
Wyklucza³ tym samym jej przynale¿noæ do kultury ³u¿yckiej. Przytoczyæ
nale¿a³oby jeszcze przypuszczenie tego badacza, ¿e czêæ mieszkañców wspo29 H. Gross, Moorgeologische Untersuchungen der vorgeschichtlichen Dörfer im Zedmarbruch, Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia, t. 33, 1939, s. 100 i n.
30 L. Fromm, Ein sensationeller Bodenfund. Die erste Siedlung der Lausitzer Kultur Ostpreussens in Allenstein entdeckt, Unsere Heimat, 1933, nr 19, s. 225; ten¿e, Der Kreis Allenstein in der Vorgeschichtsforschung, Unsere Heimat, 1934, nr 4, s. 43.
31 C. Engel, Vorgeschichte der altpreussischen Stämme, s. 281.
32 Ibidem, s. 220.
33 Engel-La Baume, Kulturen und Völker der Frühzeit im Preussenlande, Königsberg
1937, s. 90 i 91.
34 H. Urbanek, Die frühen Flachgräberfelder Ostpreussens, Königsberg 1941, s. 60.
35 Ibidem, s. 81.
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mnianych wczeniej osiedli nawodnych by³a u¿ytkownikami cmentarzysk
p³askich36.
Carl Engel w oparciu o dane uzyskane z badañ osiedli przeprowadzi³
analizê porównawcz¹ rodzaju osad i form domostw kultury pomorskiej, nawodnych osiedli krêgu zachodnioba³tyjsko-wschodniopruskiego oraz prymitywnych osiedli typu gorodeckiego krêgu wschodnioba³tyjskiego37. Najwiêcej
odkrytych i opublikowanych osad z rozpatrywanego czasu znajduje siê
w zachodniej czêci Prus Wschodnich38. Uwzglêdniæ tu równie¿ nale¿y liczne,
opublikowane przewa¿nie przez La Baume, znaleziska osadnicze z okolic
Gdañska, w których oprócz ceramiki grobowej wyró¿niono tak¿e fragmenty
naczyñ glinianych pochodz¹ce z osiedli39. Ograniczenia spowodowane brakiem materia³ów porównawczych i nie najlepszym stanem zachowania ceramiki osadniczej uwidaczniaj¹ siê zarówno w krótkich artyku³ach, jak równie¿
w szczegó³owych, obszernych publikacjach. Zawarte w tych pracach wnioski
odnonie kulturowych i chronologicznych podzia³ów opieraj¹ siê, zatem g³ównie na ceramice grobowej. Przy próbie datowania osiedla z Gdañska-Oliwy
pojawi³ siê od pocz¹tku problem w³aciwej oceny naczyñ u¿ytkowych. Wolfgang La Baume zakwestionowa³ pogl¹d Józefa Kostrzewskiego, ¿e osiedle to
z uwagi na frekwencjê p³askich talerzy jest ³u¿yckie, gdy¿ talerze wystêpowa³y równie¿ w grobach skrzynkowych kultury pomorskiej. Zdaniem La Baume, forma tych naczyñ mog³a byæ co najwy¿ej przejêta od kultury ³u¿yckiej40.
W obrêbie osiedla z m³odszej epoki br¹zu i wczesnej epoki ¿elaza w miejsco36

Ibidem, s. 60.
C. Engel, Vorgeschichte der altpreussischen Stämme, s. 282; Engel-La Baume, Kulturen
und Völker..., s. 106.
38 Z centralnej czêci Prus Wschodnich pochodzi osiedle z D¹browy, pow. Bartoszyce,
znane ze wzmianki (W. Gaerte, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, t. 8, 1932, s. 133),
które datowane zosta³o na VIIVI wiek p. n. e.; B. Ehrlich, Germanen und Preussen auf dem
Boden Elbings, Germanenerbe, t. 2, 1937, z. 9/10, s. 268 (osada kultury pomorskiej);
W. Neugebauer, Ein eigenartiger Fund aus Neudorf, Kreis Stuhm, Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Insterburg, t. 22, Insterburg 1939; B. Ehrlich, Die Ausgrabungen des städtischen
Museums Elbing von 19361939, Elbinger Jahrbuch, 1941, t. 16, s. 127; równie¿ w Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, t. 17, 1941, z. 3/4, s. 95.
39 La Baume, Die Besiedlung des Weichsel-Nogatdeltas in vor- und frühgeschichtlichen
Zeit, w: Bertram  La Baume  Klöppel, Das Weichsel-Nogatdelta, Gdañsk 1924, s. 96,
o ceramice z osady w Krasno³êce, pow. Malbork; La Baume, Siedlung von Danzig-Oliva, Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde und Vorgeschichte, Gdañsk, t. 1, 1923, s. 5 i n.; oraz
Ostlandberichte, t. 2, 1928, s. 9; równie¿ w: Nachrichtenblatt der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft, t. 3, 1928, s. 62; a tak¿e w: Urgeschichte der Ostgermanen, ryc. 3;
Spätbronzezeitliche Siedlung von Klein-Kleschkau-Langenau, Kreis Danziger Höhe, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, t. 11, 1935, z. 3, s. 55; La Baume, Wie alt sind die Moorbrücken
im Sorgetal bei Baumgart und Christburg (Ostpreussen), Elbinger Jahrbuch,
t. 14, cz. 2, 1937, s. 201 z opisem kilku, zapewne wczesno¿elaznych fragmentów ceramiki;
R. Schindler, Früheisenzeitliche Grab- und Siedlungsfunde aus der gemarkung Nieder-Klanau,
Kreis Danziger Höhe, Gothiskandza, t. 1, 1939, s. 29.
40 La Baume, Siedlung bei Oliva, Nachrichtenblatt der Deutschen Anthropologischen
Gesellschaft, t. 3, 1928, s. 62.
37
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woci Góra-Orle odkryto zdobione odciskami paznokciowymi misy z nacinanymi brzegami, dla których nie znalaz³ La Baume analogii z powodu niedostatku materia³ów porównawczych41. W jednej z publikacji badacz ten zwróci³ uwagê, ¿e kultura pomorska znana jest g³ównie ze znalezisk grobowych,
podczas gdy bardzo ma³o wiadomo o jej osiedlach42. Odnosi siê to zarówno do
form osad, jak te¿ charakteru zabytków ruchomych odkrywanych w ich obrêbie.
Bardzo liczny materia³ ceramiczny przynios³y badania w Modrzewinie,
pow. Elbl¹g, gdzie ju¿ w ubieg³ym wieku odkry³ Robert Dorr zabytki z okresu
halsztackiego43. Publikacja wyników tych badañ, która opieraæ siê mog³a na
skromnym tylko materiale porównawczym z osad kultury pomorskiej, pozwala uznaæ osiedle z tej miejscowoci44  pomijaj¹c warstwy z epoki kamienia
 za stanowisko kultury pomorskiej z m³odszych okresów epoki br¹zu i wczesnej epoki ¿elaza. Jest ono, zatem najstarszym ze znanych dot¹d osiedli tej
kultury45, przy czym warto zwróciæ uwagê, ¿e pocz¹tek jego u¿ytkowania
nast¹pi³ przed przekszta³ceniem siê wczesnej kultury wschodniogermañskiej w tak zwan¹ grupê wielkowiejsk¹, a wiêc w IV okresie epoki br¹zu46.
Tym samym powstanie osady w Modrzewinie wi¹zaæ nale¿y z wczesnymi
oddzia³ywaniami Germanów z epoki br¹zu47 lub przypisaæ nale¿y pragermañskiej grupie etnicznej z Powila48, której potomkowie u¿ytkowali  zdaniem Urbanka  p³askie cmentarzyska zachodniomazurskie49.
Podobnie jak niejasne jest jeszcze powstanie kultury pomorskiej i jej
zwi¹zki z kultur¹ ba³tyjsk¹ i ³u¿yck¹ w pocz¹tkach jej rozwoju, tak nierozwi¹zany jest problem braku ci¹g³oci wczesnej kultury wschodniogermañskiej w jej macierzystym obszarze. Ernst Petersen uwa¿a³, ¿e oko³o trzysta
lat p.n.e. ludnoæ kultury pomorskiej ca³kowicie oderwa³a siê od wschodniogermañskiego rdzenia, wskutek ca³kowitej emigracji ludnoci tej kultury50.
Przy pogl¹dzie tym obstawa³ Petersen równie¿ póniej, nawet jeli przyznawa³, ¿e niektóre znaleziska lune i grobowe wskazywa³y na d³u¿sze trwanie
41 Ten¿e, Die Pfahlbausiedlung bei Gohra-Worle im nördlichen Pommerellen, Blätter für
deutsche Vorgeschichte, Gdañsk 1938, z. 12, s. 19, ryc. 911 oraz ten¿e, Urgeschichte der
Ostgermanen, Gdañsk 1934, ryc. 5, dotyczy osiedla w miejscowoci Góra-Orle.
42 Ten¿e, Ausgrabungen auf dem Fuchsberg bei Kunzendorf, Kreis Grosswerder (Danzig),
Gothiskandza, t. 1, 1939, s. 9.
43 Por. przyp. 14.
44 W. Neugebauer, Vorgeschichtliche Siedlungen in Lärchwalde, Kreis Elbing, Elbinger
Jahrbuch, t. 12/13, 1936, s. 101 i n. oraz 156.
45 W. Neugebauer, Vorgeschichtliche Siedlungen in Lärchwalde..., Elbinger Jahrbuch,
t. 12/13, 1936, s. 156 oraz B. Ehrlich, w: Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, t. 12, 1936,
s. 203.
46 W. Neugebauer, Vorgeschichtliche Siedlungen in Lärchwalde..., s. 159 i 161.
47 O. Kunkel, Ostsee, s. 1740 oraz Engel-La Baume, Kulturen und Völker..., Königsberg
1937, s. 79.
48 W. Neugebauer, Vorgeschichtliche Siedlungen in Lärchwalde..., s. 161; Engel-La Baume, Kulturen und Völker..., s. 73.
49 H. Urbanek, Die frühen Flachgräberfelder Ostpreussens, s. 85
50 E. Petersen, Die frühgermanische Kultur..., s. 126.
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kultury pomorskiej na swoim macierzystym obszarze51. Podobnie jak dla
terenów ba³tyjskich w Prusach Wschodnich dowodzi³ Carl Engel ci¹g³oci
osadnictwa od epoki kamienia do okresu wczesnoredniowiecznego52, tak
równie¿  chocia¿ w bardziej ograniczonym zakresie  zak³ada³ kontynuacjê
osadnictwa w zachodniej strefie ziem pruskich, zasiedlonej przez ludnoæ
kultury pomorskiej53. Zdaniem tego badacza istnia³, wiêc w pónym okresie
lateñskim zwi¹zek miêdzy czeci¹ ludnoci kultury pomorskiej a wschodniogermañskimi plemionami Burgundów i Wandalów. Istnienie w pónym okresie lateñskim powi¹zañ miêdzy kultur¹ pomorsk¹ a Wandalami zak³ada³
równie¿ dla l¹ska Karl Tackenberg54.
Do niemieckich badañ nad tym zagadnieniem najwiêcej wnios³y prace
Waldemara Heyma. Badacz ten na podstawie swoich wykopalisk w okrêgu
rejencyjnym Kwidzyn, w strefie stycznoci kultury pomorskiej i ba³tyjskiej,
prowadzi³ badania nad wzajemn¹ relacj¹ obu kultur oraz schy³kow¹ faz¹
kultury pomorskiej zsynchronizowan¹ czasowo z przenikaniem na ten obszar
nowych grup ludnoci germañskiej. W publikacjach swych uwzglêdnia³ Heym
du¿e zespo³y ceramiki osadniczej. Oprócz krótkich wzmianek o odkrytych
osadach55 opublikowa³ wyniki badañ systematycznie zbadanego osiedla
z wczesnej epoki ¿elaza, w obrêbie którego wyst¹pi³y te¿ pochówki56.
W opracowaniu tym dokona³ rozró¿nienia miêdzy glinianymi naczyniami codziennego u¿ytku a ceramika grobow¹57. Do grupy pierwszej w³¹czy³ szerokootworowe garnki do gotowania oraz dzbanki i garnki z uchami; nale¿y do
niej jeszcze zaliczyæ naczynia zasobowe i do picia. Ceramika sepulkralna
posiada formy, które nie wystêpuj¹ w zestawie naczyñ u¿ytkowych, ponadto
tylko u naczyñ grobowych spotyka siê czernienie powierzchni58. Dla stanowisk w Nowym Targu, pow. Sztum zaobserwowa³ Heym, ¿e ceramika odkryta
w obrêbie osiedli by³a analogiczna pod wzglêdem form i technologii do naczyñ pochodz¹cych z po³o¿onych w pobli¿u cmentarzysk59. Osiedle ze Starzy51

E. Petersen, Die Bastarnen und Skiren, t. 3, s. 923 i 980.
C. Engel, Vorgeschichte der altpreussischen Stämme, s. 122 i in.
53 Ibidem, s. 114 i n. oraz Engel-La Baume, Kulturen und Völker..., s. 117, 118.
54 K. Tackenberg, Die Wandalen in Niederschlesien, Berlin 1925, s. 123; ten¿e, Zu den
Wanderungen der Ostgermanen, Mannus, t. 22, 1930, s. 276; por. te¿ Schindler, Die Besiedlungsgeschichte der Goten und Gepiden im unteren Weichselraum auf Grund der Tongefässe,
Leipzig 1940, s. 116.
55 W. Heym, Die Geschichte der Landschaft um den Tillwalder See auf Grund von Bodenfunden, Altpreussen, 1937, z. 4; ten¿e, Die Geschichte einer Dorfschaft auf Grund von Bodenfunde, Heimatbuch des Kreises Stuhm, 1934/1935, s. 150 i n.
56 W. Heym, Eine Siedlung der frühen Eisenzeit am KleinenSee bei Klein Stärkenau
(Westpreussen), Mannus, t. 29, z. 1, 1937, s. 33 i n., por. zapowied tego artyku³u w: Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, t. 7, 1931, s. 18 oraz t. 8, 1932, s. 20.
57 W. Heym, Klein Stärkenau, s. 38 i n.
58 Ibidem, s. 40 oraz ten¿e, Das bäuerliche Geschirr im Regierungsbezirk Westpreussen in
geschichtlicher Zeit, Jahrbuch für historische Volkskunde, III/IV, 1934, s. 87.
59 W. Heym, Das Ende der Bastarnen am rechten Ufer der unteren Weichsel und das der
baltischen Völker der Grenzzone, Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia, t. 32,
1938, z. 1, s. 140 i n., 149.
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kowa Ma³ego przypisywa³ Ba³tom, którzy jednak znajdowali siê ju¿ pod
wp³ywem ludnoci kultury pomorskiej60. W jego obrêbie znaleziono, bowiem
wiêcej form typowych dla kultury ba³tyjskiej ni¿ takich, które mo¿naby przypisaæ s¹siaduj¹cej od zachodu kulturze pomorskiej. Carl Engel natomiast
 w przeciwieñstwie do Heyma  uwa¿a³ osiedle w Starzykowie Ma³ym za
obiekt kultury pomorskiej61, podczas gdy Ernst Petersen pozostawi³ otwart¹
kwestiê przynale¿noci etnicznej jego mieszkañców62, wzglêdnie sugerowa³,
¿e u¿ytkowane by³o przez mieszan¹, ba³tyjsko-pomorsk¹ grupê etniczn¹ prezentowa³, wiêc pogl¹d zbli¿ony do Heyma63. Kilka naczyñ z tego osiedla
przypisa³ Heym grupie zabytków, któr¹ Engel uzna³ za ceramikê powsta³¹
w wyniku przemieszania form kultury pomorskiej i ba³tyjskiej64. Waldemar
Heym podkreli³ potrzebê prowadzenia studiów nad przenikaniem ludnoci
kultury pomorskiej na wschód, a tak¿e badania ladów ludów ba³tyjskich,
które pozosta³y na obszarze zajêtym przez kulturê pomorsk¹65. Oprócz opracowania ceramiki kultury pomorskiej i ba³tyjskiej oraz wydzielenia zespo³ów
mieszanych obu kultur okreli³ Heym, na podstawie swoich badañ nad obrz¹dkiem pogrzebowym na terenie okrêgu rejencyjnego Kwidzyn, chronologiê
badanych przez siebie stanowisk na rodkowy okres lateñski, wype³niaj¹c
tym samym datowan¹ na ten okres lukê osadnicz¹66. Dziêki temu mo¿liwe
by³o powi¹zanie tych zespo³ów z pónolateñsk¹ kultur¹ Burgundów i Wandalów. Jeli nawet nie uwa¿a³ Heym za pewn¹ swojej teorii opartej na charakterze pochówków  czyli przejêciu pod wp³ywem Burgungów i Wandalów
przez ludnoæ kultury pomorskiej i ba³tyjskiej obrzêdowoci polegaj¹cej na
umieszczaniu w grobach jamowych resztek cia³opalenia  to jednak obstawa³,
na podstawie zwi¹zków miêdzy poszczególnymi znaleziskami, przy swojej
opinii o ci¹g³oci osadnictwa kultury pomorskiej67.
Podczas gdy Heym, mimo chronologicznego zazêbiania siê ludnoci kultury pomorskiej oraz póniejszych Burgundów i Wandalów, wykaza³ odmiennoci miêdzy obiema grupami etnicznymi jako ró¿nicê miêdzy ludnoci¹ osiad³¹ a przyby³¹, to Józef Kostrzewski i Konrad Ja¿d¿ewski starali siê udowodniæ  w swoich opublikowanych ostatnio pracach68  zwi¹zek miêdzy obiema,
60

W. Heym, Klein Stärkenau, s. 51.
C. Engel, Vorgeschichte der altpreussischen Stämme, s. 279; Engel-La Baume, Kulturen
und Völker..., s. 106.
62 E. Petersen, Die germanische Frühzeit des Ostens im Lichte des neueren Schriftums zur
Vor- und Frühgeschichte, Jomsburg, 1938, s. 389.
63 E. Petersen, Die Bastarnen und Skiren, t. 3, s. 902.
64 C. Engel, Vorgeschichte der altpreussischen Stämme, s. 272.
65 W. Heym, Beiträge zur Feststellung neuer germanischer Völkergruppen an der unteren
Weichsel, Elbinger Jahrbuch, t. 14, 1937, s. 193.
66 W. Heym, Beiträge zur Feststellung..., s. 196 oraz ten¿e, Das Ende der Bastarnen..., s. 172.
67 W. Heym, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, t. 15, z. 11/12, 1939, s. 303 i 304.
68 J. Kostrzewski, Kilka osad kultury grobów skrzynkowych i zagadnienie przynale¿noci
etnicznej tej kultury, Przegl¹d Archeologiczny, t. 6, 1939, s. 276 i n.; K. Ja¿d¿ewski, Kujawskie
przyczynki do zagadnienia tybulczoci S³owian na ziemiach polskich, Wiadomoci Archeologiczne, t. 16, 1940, s. 107 i n.
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nastêpuj¹cymi po sobie kulturami, a tym samym ci¹g³oæ osadnictwa bez
zmian etnicznych. Obaj autorzy opieraj¹ swoj¹ argumentacjê na cechach
ceramiki z wczesnej epoki ¿elaza. Kostrzewski opublikowa³ materia³y z osiedli kultury pomorskiej z Prus Zachodnich i Wielkopolski, podkrelaj¹c, ¿e nie
mo¿e byæ mowy o jakiej zasadniczej ró¿nicy miêdzy ceramik¹ osadnicz¹
a grobow¹, gdy¿ ta ostatnia stanowi naczynia u¿ytkowe z³o¿one do grobu69.
Z drugiej strony dowodzi³ jednak, ¿e w szczególnych przypadkach wytwarzano specjalne naczynia dla celów sepulkralnych, na przyk³ad urny twarzowe.
Badacz ten zwraca³ te¿ uwagê, ¿e w zestawie ceramiki z osiedli wystêpuj¹
formy (naczynia sitowate, ³y¿ki i inne)70, których nie spotyka siê w zespo³ach
grobowych. Tak¿e Ja¿d¿ewski zwróci³ uwagê na fakt, ¿e do celów sepulkralnych wykorzystywano tylko okrelony asortyment naczyñ, oraz ¿e ceramika
z osiedli jest wyranie bardziej zró¿nicowana ni¿ grobowa71.
Reasumuj¹c, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e pogl¹dy badaczy odnonie znaczenia ceramiki osadniczej wzglêdem grobowej s¹ zró¿nicowane. Na przyk³ad
Hans Reinerth by³ zdania  odnonie m³odszej epoki kamienia w po³udniowych Niemczech  ¿e dopiero badania materia³ów ceramicznych z osiedli,
mog³yby przynieæ rozstrzygniêcie kwestii wyodrêbnienia ceramiki sznurowej, gdy¿ formy pierwotne okrelonego krêgu ceramicznego najtrudniej wyodrêbnia siê na podstawie materia³ów proweniencji sepulkralnej72. Carl Engel podkreli³, ¿e znaczne ró¿nice miêdzy neolityczn¹ ceramik¹ z osiedli
a cmentarzysk ze rodkowych Niemiec pozwalaj¹ domniemywaæ, ¿e zespo³y
form ceramicznych okrelane dot¹d jako nale¿¹ce do wschodniej grupy kultury pucharów lejkowatych, s¹ w rzeczywistoci ceramik¹ osadnicz¹ kultury
amfor kulistych73. Ju¿ Robert Behla zaakcentowa³ ró¿nicê miêdzy fragmentami rzeczywistych popielnic a skorupami naczyñ u¿ytkowych, która nie
jest najczêciej dostrzegana przez archeologów74, mimo tego ¿e naczynia
gospodarcze z osiedli ró¿ni¹ siê od grobowych. Alfred Götze i Waldemar
Heym dowodzili, ¿e u¿ytkowe naczynia gliniane z osiedli s¹ w zasadzie analogiczne do ceramiki z grobów, a mo¿na jedynie stwierdziæ, ¿e naczynia sepulkralne s¹ staranniej wykonane75. Georg Raschke natomiast nie dostrzega³ w ogóle ¿adnych ró¿nic miêdzy ceramik¹ grobow¹ a osadnicz¹76. Odno69

J. Kostrzewski, Kilka osad..., s. 279.
Ibidem, s. 280.
71 K. Ja¿d¿ewski, O tak zwanych lukach w osadnictwie i o zabytkach z pocz¹tków epoki
br¹zowej z obszaru Kujaw, Z Otch³ani Wieków, t. 12, 1937, s. 119.
72 H. Reinerth, Chronologie der jüngeren Steinzeit in Süddeutschland, 1923, s. 10.
73 Engel-La Baume, Kulturen und Völker der Frühzeit im Preussenlande, Königsberg
1937, s. 46, przyp. 8a.
74 R. Behla, Die vorgeschichtlichen Rundwälle im östlichen Deutschland, Berlin 1888,
s. 36, przyp. 1.
75 A. Götze, Der Schlossberg Burg im Spreewald, Prähistorische Zeitschrift, t. 4, 1912,
s. 264 i n.; W. Heym, Das bäuerliche Geschirr..., s. 86.
76 G. Raschke, Das bronzezeitliche Dorf Krzanowitz, Kreis Oppeln, w: Oppelner Heimatkalender, 1931.
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nie obszaru Niemiec Zachodnich dysponujemy kilkoma opracowaniami ceramiki z osiedli okresu halsztackiego i lateñskiego, które pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e materia³y osadnicze s¹ trudniejsze do klasyfikacji chronologicznej
ni¿ grobowe, jednak¿e mog¹ dostarczyæ istotnych wniosków do rozwa¿añ
o dziejach osadnictwa77. W zwi¹zku z tym istotna jest sugestia Alfreda
Götze, ¿e w ceramice osadniczej z rozleglejszych obszarów bardziej wyrazicie rysuj¹ siê wspólne cechy ni¿ w sepulkralnej78.
W kierunku tym zmierza³y równie¿ wywody Józefa Kostrzewskiego, który zaobserwowa³, ¿e naczynia gliniane z osiedli kultury pomorskiej wykazuj¹
wiele wiêcej wspólnych cech z formami kultury ³u¿yckiej, ni¿ ceramika
z cmentarzysk, która silniej podlega³a zmianom, podczas gdy formy osadnicze kultury pomorskiej maj¹ wiêcej cech konserwatywnych, pochodz¹cych
z kultury ³u¿yckiej79. Zjawisko to sugeruje, zdaniem tego badacza  w przeciwieñstwie do jego wczeniejszych zapatrywañ  ¿e kultura pomorska mo¿e
mieæ charakter ba³tyjski. Dla tezy tej istotne znaczenie mia³by fakt, ¿e kultura pomorska wyodrêbni³a siê z grupy kaszubskiej kultury ³u¿yckiej, jak równie¿ ¿e kultura kurhanów wschodniopruskich powsta³a na bazie grupy zachodniomazurskiej kultury ³u¿yckiej80. Wi¹¿¹ce siê z tym uto¿samianie kultury ³u¿yckiej z Pras³owianami nie bêdzie tu poruszane. Wzmianki dotycz¹ce
tego zagadnienia i dane bibliograficzne znajduj¹ siê w prawie ka¿dej z prac na
temat prahistorii wschodnioniemieckiej. Konrad Ja¿d¿ewski umacnia³ koncepcjê Kostrzewskiego o ci¹g³oci osadnictwa kultury pomorskiej do pónego okresu lateñskiego i wynikaj¹cej z niej kontynuacji etnicznej. Nosiciele wydzielonej
od kultury pomorskiej ³u¿yckiej kultury grobów kloszowych, jak równie¿
ludnoæ mniej rozprzestrzenionej kultury pomorskiej s¹ identyczni pod
wzglêdem etnicznym z ludnoci¹ z pónego okresu lateñskiego i czasów
póniejszych. Pogl¹d ten próbowa³ Ja¿d¿ewski udokumentowaæ poprzez wykazanie typologicznego rozwoju ceramiki oraz kontekst jej odkrycia81. Upo77 Garscha i Rest, Eine HallstattLaténesiedlung am Mägdeberg (Hegau), w: Marburger
Studien, 1938, s. 54 i n.; W. Kersten, Einige Wohngruben der Laténezeit am Mittelrhein, [w:]
Marburger Studien, s. 118 i n.; E. Neuffer, Siedlungskeramik der HunsrückEifelkultur, Bonner Jahrbücher, 1938, z. 113/114, s. 1 i n.; G. Neumann, Kyffhäuserstudien I: Die vorgeschichtliche Besiedlung des Baugrudes der Reichsburg Kyffhausen (untere und obere Burg), Zeitschrift des Vereins für thüringische Geschichte und Altertumskunde, N. F. t. 34, 1940,
s. 318 i n.; V. Töpffer, Die Tonware aus Siedlungen der Hügelgräberbronzezeit Rheinhessens,
Mainzer Zeitschrift, t. 33, 1938, s. 68 i n. (wed³ug Töpffera ceramika grobowa reprezentowana
jest przez okrelony tylko asortyment naczyñ); V. Lebzelter, Die halsttattzeitliche Siedlung aus
dem Steinberge bei Ernstbrunn, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien,
t. 63, s. 108 i n.
78 A. Götze, Der Schlossberg Burg..., s. 341.
79 J. Kostrzewski, Kilka osad..., s. 283. Kostrzewski odsy³a przy tym do Engla (Vorgeschichte der altpreussischen Stämme, s. 220), który w ceramice z Olsztyna  Hermenau zaobserwowa³ wiêcej cech ³u¿yckich ni¿ w materiale ceramicznym z cmentarzysk p³askich. Por.
wy¿ej s. 6.
80 J. Kostrzewski, Kilka osad..., s. 285.
81 K. Ja¿d¿ewski, Kujawskie przyczynki..., tabl. 21.
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wszechnione przez niego zabytki z Brzecia Kujawskiego, powiat W³oc³awek
nale¿¹, jak dot¹d, do najliczniejszych oraz najbardziej przydatnych  pod
wzglêdem stanu zachowania  zespo³ów ceramiki osadniczej kultury pomorskiej, która wykazuje  jak ju¿ zauwa¿ono  du¿o wiêksze zró¿nicowanie
form ni¿ naczynia z cmentarzysk82.
Bardzo liczna grupa materia³ów ceramicznych pochodzi z osiedli obronnych Prus Wschodnich i Zachodnich. Oprócz znalezisk pozyskanych jeszcze
w ubieg³ym wieku83, odnotowaæ nale¿y zabytki wydobyte podczas badañ
wykopaliskowych Maxa Eberta84 i Bruno Ehrlicha85 oraz odkryte w ostatnim czasie w Starym Dzierzgoniu86. Dostarczy³y one bardzo bogatego materia³u ceramicznego, który przydatny bêdzie równie¿ do studiów nad procesem
zasiedlania we wczesnej epoce ¿elaza tych za³o¿eñ obronnych, z uwzglêdnieniem aspektów etnicznych tej problematyki. Jak niegdy domniemywa³ Hugo
Conwentz, niektóre z wczesnoredniowiecznych grodzisk Prus Zachodnich
zasiedlone by³y ju¿ we wczesnej epoce ¿elaza87. Z kolei Carl Engel zauwa¿y³
 mimo s³abego stanu rozpoznania grodów pruskich  ¿e dla Prus Wschodnich przyj¹æ mo¿na istnienie we wczesnej epoce ¿elaza osiedli obronnych88.
Gdy podczas badañ obiektów w Tolkmicku, £êczach i Starym Dzierzgoniu
odkryto bardzo liczn¹ ceramikê z wczesnej epoki ¿elaza, podjêto próby wyjanienia nierozstrzygniêtych dot¹d kwestii etnicznych, wi¹¿¹cych siê z tymi
za³o¿eniami obronnymi. Mianowicie rozwa¿ano, czy osiedla te po³o¿one
82

Ibidem, s. 115.
Por. wy¿ej s. 4.
84 M. Ebert, Truso, Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, t. 3, Geisteswissenschaftliche Klasse, z. 1, Berlin 1926; ten¿e, Castrum Weklitze, Tolkemita, Truso, Elbinger
Jahrbuch, t. 5/6, 1927, s. 109 i n.
85 B. Ehrlich, Bericht des ständigen Vertreters ... für die Jahre 1929 und 1930, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, t. 7, 1931, s. 17; ten¿e, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit,
t. 9, 1933, s. 203; ten¿e, Die Tolkemita, die erste nachweislich germanische Burg Ostpreussens,
Mannus, VIII Erg. Bd., 1931, s. 55 i n.; B. Ehrlich, Über den gegenwärtigen Stand der
Erforschung vor- und frühgeschichtlicher Burgen im Regierungsbezirk Westpreussen, Altpreussen, t. 1, 1936, z. 4, s. 216 i n. Dalsze dane o osiedlach obronnych z ceramik¹ z wczesnej epoki
¿elaza w nastêpuj¹cych opracowaniach: W. Heym, Über die Kgl. Neudorfische Schwedenschanze, Heimatjahrbuch des Kreises Stuhm 1934/35; W. La Baume, Die Pfahlbrücken des Burgwalles bei Klein - Ludwigsdorf, Elbinger Jahrbuch, t. 15, 1938, s. 147 i n.; E. Schmadtke, Der
Laie und Vorgeschichtsforschung, Altpreussen, t. 1, 1936, z. 4, s. 239 i n. (o osiedlu obronnym
w Kretowinach, pow. Mor¹g). O osiedlu w Palmnicken - Kraxtepellen, Kreis Fischhausen, patrz
A. Genrich, Grabungen auf einer altpreussischen Burg, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit,
t. 13, 1937, z. 4, s. 82; W. Gaerte, Die Freilandsiedlung von Palmnicken - Kraxtepellen, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, t. 13, 1937, z. 4, s. 84; W. La Baume, Nachrichtenblatt für
deutsche Vorzeit, t. 17, 1941, s. 87; W. Gaerte, Burgwallforschung in Ostpreussen, Altpreussen, t. 1, 1935, z. 2, s. 69 i n. Obszerna literatura zamieszczona jest w opracowaniu H. Crome,
Verzeichnis der Wehranlagen Ostpreussens, Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia, t. 32, 33 i 34.
86 Por. przyp. 1.
87 Por. przyp. 16.
88 C. Engel, Vorgeschichte der altpreussischen Stämme, s. 281.
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w strefie granicznej miêdzy kultur¹ ba³tyjsk¹, a pomorsk¹ za³o¿one zosta³y
przez Ba³tów, czy te¿ przez nosicieli drugiej z wymienionych kultur? By³o to
istotne o tyle, ¿e dla obszaru samych Prus Wschodnich brakuje przes³anek do
rozstrzygniêcia tego zagadnienia. I tak, Bruno Ehrlich uzna³ obiekt w Tolkmicku za pierwszy, potwierdzony ród³owo gród kultury pomorskiej w Prusach Wschodnich89, który po opuszczeniu zasiedlony zosta³ ponownie dopiero
przez Prusów90. Reinhard Schindler domniemywa³ z kolei, ¿e osiedla obronne kultury pomorskiej z tego terenu mog³y zostaæ wzniesione dla ochrony
przed ekspansj¹ Ba³tów, gdy¿ nieznane s¹ dotychczas z rdzennego obszaru
tej kultury inne za³o¿enia obronne. Obiekty te porówna³ Schindler z analogicznie datowanymi grodami kultury ³u¿yckiej, które mia³yby byæ zbudowane
dla obrony przed naporem ludnoci kultury pomorskiej91. Waldemar Heym
uwa¿a³ natomiast, ¿e osiedla te za³o¿one zosta³y przez mieszan¹, pomorskoba³tyjsk¹ grupê ludnociow¹, w celu ochrony przed ekspansj¹ Wschodnich
Germanów (Burgundów i Gotów)92. Pogl¹d powy¿szy nale¿a³oby odrzuciæ,
jeli przyjmie siê pón¹ metrykê, któr¹ ustali³ Heym dla ceramiki kultury
pomorskiej i ba³tyjskiej z tych grodów93. Podczas gdy Werner Radig próbowa³
udowodniæ, na podstawie niewystarczaj¹cych przes³anek, ¿e osiedla obronne
z tego terenu wzniesione zosta³y przez ludnoæ kultury pomorskiej94, to
Ernst Petersen95, a jeszcze bardziej wyczerpuj¹co Carl Engel96 i Wolfgang
La Baume97 dowiedli, ¿e przy obecnym stanie badañ problematyczne jest
rozstrzyganie kwestii etnicznych, tym bardziej, ¿e nie rozpoznano dot¹d
w wystarczaj¹cym stopniu ¿adnego obiektu obronnego z rdzennego terytorium ba³tyjskiego. Tak, wiêc obecnie osiedla te mo¿na tylko uznaæ za grody
graniczne o ba³tyjskiej lub pomorskiej proweniencji.
W zwi¹zku z tym Engel zwróci³ uwagê na fakt, ¿e w pónej epoce br¹zu
i wczesnej epoce ¿elaza osiedla obronne zak³adane by³y powszechnie w strefie wschodnioba³tyckiej98. W³anie w ceramice z tego obszaru wyranie czytelna jest ró¿nica miêdzy materia³ami z osiedli a cmentarzysk99.
89

Por. przyp. 4.
B. Ehrlich, Elbinger Jahrbuch, t. 16, 1939, s. 121.
91 R. Schindler, Wer waren die Träger der westpreussischen Gesichtsurnenkultur?,
Ostlandberichte, 1938, nr 2, s. 85.
92 W. Heyn, Das Ende der Bastarnen, s. 171, przyp. 2.
93 Por. przyp. 66.
94 W. Radig, Das Volkstum früheisenzeitlicher Burgen an der germanisch-baltischen
Völkergrenze, Elbinger Jahrbuch, t. 15, 1938, s. 72 i n.
95 E. Petersen, Die germanische Frühzeit des Ostens..., [w:] Jomsburg 1938, s. 389.
96 Engel-La Baume, Kulturen und Völker..., s. 107; C. Engel, Betrachtungen zur ostpreussischen Burgwallforschung, Altpreussen, t. 3, 1939, z. 4, s. 100.
97 W. La Baume, Die früheisenzeitlichen Burgwälle im Grenzgebiet zwischen Ostgermanen
und Altpreussen, Altpreussen, t. 3, 1939, z. 4.
98 C. Engel, Vorgeschichte der altpreussischen Stämme, s. 281; ten¿e, Betrachtungen..., s. 99.
99 O ceramice osadniczej na obszarze ba³tyjskim por. m.in.: H. Moora, Muistse..., s. 17 i n.;
ten¿e, Neue Funde der Bronze- und frühen Eisenzeit aus Estland, [w:] Sitzungsberichte der
Gelehrten Estnischen Gesellschaft, 1937, s. 365 i n.; ten¿e, Muistse Eesti Linnused, Dorpat 1939
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W dyskusji nad kulturow¹ pozycj¹ wschodnio- i zachodniopruskich osiedli obronnych istotny jest problem okrelenia  na podstawie ceramiki
 przynale¿noci etnicznej u¿ytkowników tych grodów. Dla zagadnienia tego
wa¿ne by³oby równie¿ uwzglêdnie niepublikowanych dot¹d materia³ów ceramicznych z kilku osiedli obronnych po³o¿onych na terenie granicz¹cym od
po³udnia z Prusami Zachodnimi, które nale¿¹ najpewniej do kultury ³u¿yckiej. Pozwoli³oby to, byæ mo¿e, na inne spojrzenie na wschodnio- i zachodniopruskie osiedla osiedla obronne100.
Najwiêcej ceramiki osadniczej z pónej epoki br¹zu i z wczesnej epoki
zelaza znanej jest z Wielkopolski, l¹ska i Brandenburgii. Pochodzi ona
z osad otwartych i osiedli obronnych kultury ³u¿yckiej, stanowi¹c obszerny
materia³ porównawczy dla ceramiki z Prus Wschodnich i Zachodnich101.
Z obszaru kultury pomorskiej znana jest ceramika z osiedla obronnego
z okolic Krakowa102 oraz z kilku osad ze l¹ska. Materia³y te powinny byæ
równie¿ uwzglêdnione podczas studiów nad ceramik¹ osadnicz¹ z Prus
Wschodnich i Zachodnich103, podczas gdy dla obszaru Pomorza dysponujemy
tylko nielicznymi publikacjami prezentuj¹cymi zabytki ceramiczne z osiedli104.

(o osiedlach obronnych z Estonii); R. Indreko, Asva linnus assula, w: H. Moora, Muistse..., s. 17
i n.; F. Balodis, Ethnische Probleme und die archäologischen Untersuchungen der letzten Jahre
in Lettland, Latvijas Universitates Rksti. Filog.-Filos. Fakulzates Seria, t. 3, nr 14, Riga 1935,
s. 28; C. Engel, Führer durch die Vorgeschichtliche Abteilung des Dommuseums, Riga 1933, s. 8;
Ginters, Über Grabungen auf dem Burgwall Brambergshof (Daugmales pilskalns), Senatne un
Maksla, 1936, z. 1 i 4; ten¿e, Beiträge zur vorrömischen Eisenzeit Lettlands, Congressus
Secundus Archeologorum Balticorum, Riga 1930, s. 139 i n.; Snore, Über Grabungen auf dem
Burgberg Klangu pilskalns, Senatne un Maksla, 1936, z. 1, s. 57; Die Burgbergforschung in
Lettland 19331937; Kurzer Führer durch die Ausstellung; J. Puzinas, Stand der archäologischen Forschung in Litauen, [w:] Conventus Primus, Riga 1938, s. 67; ten¿e, Naujasiu prohistoriniu tyrinejinu duomenys, Kauen 1938.
100 W. La Baume, Die früheisenzeitlichen Burgwälle..., s. 107; J. Kostrzewski, Gród pras³owiañski w Biskupinie, Poznañ 1938, s. 22, ryc. 6; Krótka zapowied i wzmianka o osiedlu
obronnym w pow. Toruñ, J. Delekta, [w:] Z Otch³ani Wieków, t. 12, 1937, s. 123 oraz t. 13,
1938, s. 73. Ponadto E. Petersen, Jomsburg II, 1938, s. 388.
101 Por., m.in. J. Kostrzewski, Osada bagienna w Biskupinie, Przegl¹d Archeologiczny, t.
5, 1936; ten¿e, Gród pras³owiañski w Biskupinie; A. Götze, Der Schlossberg Burg im Spreewald,
Prähistorische Zeitschrift, t. 4, 1912, s. 264 i n.; A. Kiekebusch, Die Ausgrabungen des bronzezeitlichen Dorfes Buch bei Berlin, 1923. Podsumowanie dla l¹ska, por. H. Uhtenwoldt, Die
Burgverfassung in Schlesien, Breslau 1938. Dla Pomorza wa¿ne s¹ wywody R. Richtera, Zum
Lausitzer Kultureinfluss während der jüngeren Bronze- und frühen Eisenzeit im Stettiner Stadtgebiet und im ehemaligen Kreise Randow, Nachrichtenblatt für deutsche Vorzeit, t. 16, 1940,
z. 8/9, s. 179 i n.
102 R. Jamka, Badania wykopaliskowe w Piekarach, w powiecie krakowskim, Kraków
1939.
103 E. Petersen, Die frühgermanische Kultur..., s. 115; ten¿e, [w:] Altschlesien, t. 2, z. 3,
1929, s. 211, 222223; K. Tackenberg, [w:] Altschlesien, t. 1, s. 144; ten¿e, [w:] Mannus,
t. 22, 1930, s. 277 i n.; B. Frhr. von Richthofen, [w:] Altschlesien, t. 1, s. 57.
104 Oprócz wzmianek w Erwerbungs- und Forschungsberichten des Pommerschen Landesmuseums, por. tabl. 9 w tym czasopimie z 1940 r.
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PROBLEM KLASYFIKACJI TRECI PRAWNYCH
KSI¥¯ÊCYCH DOKUMENTÓW WIELKOPOLSKICH
XIII WIEKU
Wstêp
Parafrazuj¹c ¿artobliwe powiedzenie amerykañskiego dziennikarza i wydawcy mo¿na powiedzieæ, ¿e badacz jest w stanie tak d³ugo torturowaæ ród³a,
a¿ przyznaj¹ siê do wszystkiego1. W niniejszej pracy torturom podda³em 197
dokumentów Przemys³a I i Boles³awa Pobo¿nego z lat 124112792. Chcia³em
odpowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytania: jakie sprawy mog³y byæ za³atwiane
przez ksiêcia oraz jakie grupy spo³eczne odczuwa³y skutki jego rozporz¹dzeñ?.
W dyspozycji kryje siê sedno instytucji dokumentu jako pisma, które ma
w³adzê3. W³adaj¹c jednak suchymi dokumentami trzeba tak¿e odtworzyæ
uk³ad stosunków, w których one funkcjonowa³y tak, ¿eby samo pojawienie siê
dokumentu jako wiadectwa podjêtych czynnoci prawnych mia³o w ogóle
sens. Trzeba zatem siêgn¹æ do publikacji o kulturze, mentalnoci, a nawet
¿yciu codziennym ludzi dawnych wieków4. Dopiero maj¹c taki, w miarê ca³o1 Torture numbers, and theyll confess to anything. Greg Easterbrook mia³ na myli zapewne statystyki.
2 W rozwa¿aniach niniejszych, oprócz pozosta³oci po synach Odonica, biorê pod uwagê
dokument ksiê¿ny Jolenty Heleny, ma³¿onki Boles³awa Pobo¿nego, a tak¿e publikowane przez
M. Bieliñsk¹ (Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Wroc³aw  Warszawa  Kraków
1967, aneks) dyspozycje pochodz¹ce z zaginionych dokumentów Przemys³a (10 sztuk) i Boles³awa (9), których ona sama nie uwzglêdni³a (ibidem, s. 58, przyp. 29, s. 263265, 300302).
3 Pismo, które ma w³adzê nie jest wyra¿eniem cis³ym. Pismo raczej wiadczy, przekazuje
informacjê o w³adzy, jak¹ posiada jego wystawca, a tak¿e jest tej w³adzy (uprawnieñ) nonikiem
i przekazicielem.
4 Nie chodzi bynajmniej o mo¿nych, ale o ogó³ spo³eczeñstwa redniowiecznego, por. G. Myliwski, Cz³owiek redniowiecza wobec czasu i przestrzeni, Warszawa 1999.
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ciowy, obraz ówczesnych stosunków mo¿na z rozs¹dn¹ doz¹ wiarygodnoci
umieciæ w nich instytucjê dokumentu.
Stan badañ
Istnieje wiele publikacji traktuj¹cych o kancelariach dzielnic lub samych
tylko ksi¹¿¹t dzielnicowych5. W najwiêkszym skrócie mo¿na powiedzieæ, ¿e
starsze badania nad dokumentami (nie tylko wielkopolskimi) nie obejmowa³y
zwykle problemu klasyfikacji treci prawnych skupiaj¹c siê raczej na badaniu organizacji samej kancelarii, jej personelu, etapów wygotowywania dokumentów czy te¿ analizy tych dokumentów, których autentycznoæ budzi³a
najwiêksze w¹tpliwoci. Rozpatrywano te¿ dokument jako swego rodzaju
pole dzia³alnoci artystycznej6.
Nowsze prace obowi¹zkowo zawieraj¹ ju¿ wszelkie zestawienia i tabele7.
Barbara Treliñska na przyk³ad zajmuje siê Dokumentem (...) jako pismem
odbijaj¹cym zakres i charakter w³adzy ksi¹¿¹t cieszyñskich, a tak¿e problemem w jakim stopniu dokument pe³ni³ funkcje narzêdzia sprawowania w³adzy i w jakim stopniu tê w³adzê organizowa³8.
Podsumowuj¹c ten krótki rzut oka na stan badañ stwierdzam, ¿e
w znanej mi literaturze brak chyba odejcia od kategoryzowania za wszelk¹
cenê i próby ujmowania dokumentów w perspektywie rzeczywistoci, zamiast
spogl¹dania na rzeczywistoæ przez ich pryzmat.
Problemy z klasyfikacj¹ treci prawnych dokumentów Przemys³a
oraz Boles³awa Pobo¿nego
W³aciwy tok rozwa¿añ zacz¹æ wypada od omówienia kategorii, na jakie
próbowa³em dzieliæ, opracowywany materia³ dokumentowy, a tak¿e kryteriów, którymi siê przy tym zadaniu kierowa³em. Uzna³em mianowicie kilka
twierdzeñ, których stara³em siê trzymaæ konstruuj¹c dalszy wywód.
Po pierwsze ksi¹¿ê jest w³acicielem ziem, którymi rz¹dzi, co wynika
z charakteru patrymonialnego pañstwa piastowskiego9. St¹d mo¿e on dowol5

Rezygnujê z przytaczania nawet ich czêci, gdy¿ przekracza to objêtoæ niniejszego artyku³u.
S. Kura, Dokument-rodzaj literacki, [w:] tego¿, Przywileje prawa niemieckiego miast
i wsi ma³opolskich XIV-XV wieku, Wroc³aw  Warszawa Kraków  Gdañsk 1971, s. 4976.
7 Por. M. L. Wójcik, Dokumenty i kancelarie ksi¹¿¹t opolsko-raciborskich do pocz¹tków
XIV wieku, Wroc³aw 1999; M. Bieliñska, op. cit.
8 B. Treliñska, Kancelaria i dokument ksi¹¿¹t cieszyñskich 12901573, Warszawa  £ód
1983, s. 175. Dokument (pismo) jako narzêdzie sprawowania w³adzy pañstwowej (ksi¹¿êcej)
równie¿ jest zagadnieniem frapuj¹cym; zamierzam podj¹æ je w innej pracy.
9 Choæ nale¿y odró¿niaæ domenê monarsz¹, która by³a czym na kszta³t prywatnego maj¹tku w³adcy, od regale ziemi, z którego to czerpa³ w³adca obdarowuj¹c maj¹tkami swoich
stronników; por. J. Bardach, B. Lenodorski, M. Pietrzak, Historia pañstwa i prawa polskiego,
Warszawa 1987, s. 26, 30; J. Adamus, Polska teoria rodowa, £ód 1958.
6
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nie dysponowaæ swoj¹ ojcowizn¹ traktuj¹c j¹ jak swój prywatny maj¹tek10.
Mamy wiêc pochodz¹ce z tej puli nadania ziemi, wsi11, oraz urzêdów dworskich12, ale tak¿e ró¿nego rodzaju immunitety, bo wy³¹czenie jakiej ziemi
spod ogólnie obowi¹zuj¹cego prawa równie¿ jest znakiem tego, ¿e zwalniaj¹cy (czyli ksi¹¿ê) dysponuje pe³ni¹ praw w stosunku do niej.
Po drugie, jeli potraktowaæ pañstwo jak swego rodzaju maj¹tek, to ksi¹¿ê jest jego zarz¹dc¹. Oczywicie do konkretnych czynnoci ma odpowiednich
urzêdników, ale w wietle prawa i wystawianych dokumentów to on wype³nia te funkcje. Zaliczamy do nich wydawanie mandatów (instrukcji dla
urzêdników), egzekwowanie zobowi¹zañ do s³u¿by wojskowej, kontakty wewnêtrzne (np. z mo¿nymi) i zagraniczne, sprawy wi¹¿¹ce siê z funkcj¹ ksiêcia jako g³owy kultu religijnego13. Ale i umieszczenie tutaj aktów odnawiaj¹cych przywileje jest zasadne, bo sam akt odnowienia znaczy, ¿e kto je kiedy
nada³, wiêc skorzysta³ z uprawnienia z pierwszej klasyfikowanej przeze mnie
grupy. W omawianym wypadku na plan pierwszy wysuwa siê jednak czynnoæ odwie¿aj¹ca wa¿noæ dokumentu (uwierzytelnienia go na nowo)14.
Podobnie traktujemy lokacje, a okrelanie dokumentem wysokoci danin to
ju¿ czysty przyk³ad ksi¹¿êcego zarz¹dzania pañstwem.
Po trzecie wreszcie, w uk³adzie instytucji prawnych w redniowiecznej
Polsce dzielnicowej, to ksi¹¿ê by³ instancj¹ ostateczn¹, do której nale¿a³o
ostatnie s³owo zarówno w sprawach karnych lub karno  maj¹tkowych (s¹d
ksi¹¿êcy), jak i w sprawach prawno-maj¹tkowych, czy przy zatwierdzaniu
czynnoci prawnych zawieranych przed osob¹ ksiêcia15.
Trzeba mieæ wiadomoæ faktu, ¿e nie wszystkie prerogatywy ksiêcia
wyra¿a³y siê przez pismo. Z kolei niektóre uprawnienia, które wykonywano
za pomoc¹ dokumentu nie pozostawi³y jakiejkolwiek spucizny w ich postaci.
Jeli przyjmiemy, ¿e ksi¹¿ê by³ najwy¿szym zwierzchnikiem wojskowym16
(dowodzi³ podczas bitew), jakie dokumenty mog³yby o tym wiadczyæ?
Dzisiejsza Polska najlepiej pos³u¿y jako pryzmat spojrzenia na redniowieczne ksiêstwo. Mamy wiêc w kraju podzia³ w³adzy na ustawodawcz¹,
wykonawcz¹ i s¹downicz¹. W³asnoæ pañstwowa dotyczy tylko kilku strategicznych dziedzin gospodarki, a ustawy mo¿na skar¿yæ przed niezale¿nym
10

St. Szczur, Historia Polski. redniowiecze, Kraków 2002, s. 211 nn.
Czasem bagien lub jezior (!), KDW I 382.
12 B. Nowacki, Przemys³ II, Poznañ 1997, s. 21.
13 Której to dzia³alnoci nie dokumentowano pismem; patrz przyp. 32.
14 O insertowaniu dokumentów ksi¹¿êcych pisze St. Kêtrzyñski, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków rednich, Warszawa 1934, s. 149.
15 J. Szymañski, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001, s. 453. Problem sigillum
authenticum poruszaj¹ m.in. St. Kêtrzyñski, Zarys..., s. 100, 155, 167; J. Szymañski, op. cit.,
s. 629, 455456; M. Gumowski, M. Haisig, S. Mikucki, Sfragistyka, Warszawa 1960, s. 453;
K. Skupieñski, Funkcje ma³opolskich dokumentów w sprawach prywatnoprawnych do roku
1306, Lublin 1990, s. 46 nn.
16 J. Bardach, B. Lenodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 65.
11
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i niezawis³ym Trybuna³em Stanu. W Polsce dzielnicowej nie by³o takich podzia³ów. Prawo wspó³ustanawia³ ksi¹¿ê17, którego urzêdnicy tak¿e je wykonywali. Nie krêpowa³o ich nic oprócz prawa i woli ksiêcia, która sama by³a
prawem. Ujmuj¹c rzecz krótko: mia³ on swoje pañstwo, którym sam zarz¹dza³, a poniewa¿ oprócz niego kto jeszcze to pañstwo zamieszkiwa³ (ch³opi)
i utrzymywa³ je, trzeba by³o jeszcze okreliæ normy postêpowania dla wszystkich innych i ustanowiæ siebie jedyn¹ instancj¹ rozs¹dzaj¹c¹ spory miêdzy
nimi. Obserwujemy zatem komplementarnoæ wspó³czesnych instytucji pañstwowych dzier¿¹cych niezale¿nie swoje uprawnienia i kontrastuj¹c¹ z nimi
wszechw³adn¹ pozycjê ksiêcia.
Trochê liczb
Pierwsze obserwacje nasuwaj¹ce siê po sklasyfikowaniu dokumentów
Przemys³a I i Boles³awa Pobo¿nego wskazuj¹ wyranie, ¿e najwiêcej dokumentów dotyczy ogólnie spraw maj¹tkowych. Rozró¿niam tu jednak darowizny czy zwolnienia od powinnoci prawa ksi¹¿êcego, których ksi¹¿ê udziela³
jednostronnie od aktów, którymi upamiêtniano fakt kupna lub wymiany jakiej ziemi czy wioski, gdzie ksi¹¿ê by³ jedn¹ ze stron.
Po Boles³awie Pobo¿nym pozosta³o 110 dokumentów18, z których 53
(48%) to nadania lub zwolnienia, za 40 (36%) stanowi¹ konfirmacje. Pozosta³e dokumenty rozpadaj¹ siê na dotycz¹ce zarz¹du ksiêstwem (g³ównie
transakcje kupna/sprzeda¿y, ale tak¿e wymiana wsi)  grupa ta liczy 14
dyplomów19 (13%). 2 dokumenty dotycz¹ spraw miêdzynarodowych, 1 to
dokument s¹dowy.
Przemys³ I pozostawi³ po sobie 87 dokumentów20. 41 dokumentów (47%)
to donacje i zwolnienia, 39 (45%)  konfirmacje, 7 (8%) dotyczy zarz¹du
ksiêstwem.
Uk³adaj¹c tabelê (prezentuje ona zbiorczo dorobek dyplomatyczny obu
ksi¹¿¹t) stara³em siê, by dokumenty trafia³y do grup okrelonych jak najcilej. Wartoæ jej bowiem polegaæ ma na ukazaniu dywersyfikacji spraw, które
by³y przedmiotem zainteresowania wielkopolskich ksi¹¿¹t.

17

Ibidem, s. 28.
Lub zachowanych o nich wzmianek; por. M. Bieliñska, Kancelarie..., s. 263. Uwzglêdniam jeden dyplom Jolenty Heleny, ma³¿onki Boles³awa Pobo¿nego.
19 Terminów dyplom i dokument (na skromne potrzeby tego artyku³u) u¿ywam tu zamiennie.
20 I wzmianek, patrz M. Bieliñska, Kancelarie..., s. 263265.
18
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Tematyka dokumentów Przemys³a I i Boles³awa Pobo¿nego
Lp.

Kategoria dokumentu

Liczba

1 Konfirmacja

54

%
27,5

2 Donacja

41

21

3 Lokacja (na prawie niemieckim i redzkim)

24

12

4 Zamiana, potwierdzenie zamiany

19

5 Immunitet

16

9,5
8

6 Wyrok s¹du ksi¹¿êcego

13

6,5

7 Akt sprzeda¿y

10

5

8 Przywileje ekonomiczne, odnowienie przywilejów

6

3

9 Sprawy zagraniczne (uk³ad handlowy/opisanie granic)

4

2

10 Przesuniêcie dnia targu

2

1

11 Okrelenie wysokoci danin

2

1

12 Wziêcie w specjaln¹ opiekê

2

1

13 Fundacja

1

0,5

14 Groba na³o¿enia kar

1

0,5

15 Statut i przywileje dla ludnoci ¿ydowskiej

1

0,5

16 Zwrot wsi

1

0,5

17 Inne
Ogó³em

1

0,5

197

100,0

Konfirmacje
Okazuje siê, ¿e najwa¿niejsz¹ funkcj¹ ksiêcia (czy te¿ prerogatyw¹, która
najczêciej by³a przez niego wykorzystywana) jest jego pozycja instytucji
wiary publicznej, potwierdzaj¹ca21 posiadanie jakiej ziemi czy wsi albo
okrelonego przywileju. Mówi¹ o tym dyspozycje 54 dokumentów, czyli oko³o
27%. Oznacza to, ¿e wiêcej ni¿ co czwarty dokument wystawiony przez kancelariê ksi¹¿êc¹ dotyczy³ spraw cudzych (negotis alienis). Jeli dodaæ do
tego potwierdzenia zamiany (6 dokumentów) i taki akt, jak porednictwo
w sporze, odsetek zwiêksza siê do 31%, a wiêc niespe³na 1/3! Uwa¿a siê, ¿e
po³owa XIII wieku to czas, kiedy dokument jako rodek wiary publicznej
zaczyna zataczaæ coraz szersze krêgi i jako taki jest coraz szerzej rozpoznawany22. Poszukiwano rodków uwierzytelnienia, a te zapewniæ móg³ tylko
21 Raz zamiast potwierdzenia mamy przywrócenie; czasem konfirmuje siê ugodê, darowiznê, donacjê albo akt sprzeda¿y lub kupna. S¹ liczne przypadki, kiedy do aktu konfirmacji
dodane s¹ przywileje lub zgoda na lokacjê miasta z targiem. W tej grupie wystêpuje tak¿e
testament oraz wziêcie ludnoci w specjaln¹ opiekê. Przy potwierdzeniu zamiany dodaje siê
niekiedy immunitet ekonomiczny i/lub s¹dowy. W tej grupie dokumentów wystêpuje te¿ potwierdzenie wczeniejszego dokumentu.
22 St. Kêtrzyñski, Zarys..., s. 110.
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ksi¹¿ê. Zastanawiaj¹ce jest, ¿e nie darowizny, nie w³asne sprawy w³adcy s¹
tu w przewadze, ale te, które w potrzebie wobec niego wnosili jego klienci.
Mo¿na w tej sytuacji zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e to ksi¹¿ê zosta³ w tyle,
jeli chodzi o recepcjê nowego rodka uwierzytelnienia, jakim by³ dokument.
Potwierdzaj¹ to wspó³czesne obserwacje, które mówi¹, ¿e innowacje technologiczne przyjmowane s¹ najpierw przez interesy prywatne i instytucje niepañstwowe, póniej dopiero przez pañstwo. W naszym wypadku to rosn¹ca potrzeba potwierdzenia swojego stanu posiadania przez wiarygodny i trwa³y
rodek uwierzytelnienia, jakim sta³ siê dokument, znajduje swoje odbicie w
badanym materiale dyplomatycznym. Stymulatorami tego zjawiska sta³y siê
instytucje kocielne, a przede wszystkim klasztory23.
Donacje
Drug¹ zdecydowanie wyró¿niaj¹c¹ siê grupê stanowi¹ donacje. Doliczono
siê 41 dokumentów donacyjnych, wliczaj¹c w to te, do których do³¹czono
dodatkowe korzyci24. Mamy tu do czynienia ze swobodn¹ manifestacj¹ przez
ksiêcia swoich praw do dysponowania maj¹tkiem, znajduj¹cym siê w jego
wy³¹cznej mocy25. Zrzeczenie siê w³asnoci tak¿e jest form¹ oddzia³ywania
ksiêcia na poddanych, gdy¿ obdarowywany zapewne musia³ sobie na taki dar
dobrze zas³u¿yæ. Ksi¹¿ê maj¹c w rêku tej postaci rodek motywuj¹cy, robi³
z niego czêsty u¿ytek, hojnie wynagradzaj¹c zas³ugi i w ten sposób zyskuj¹c
sobie stronników.
Lokacje
Nie wychodzimy poza sferê zrzekania siê przez panuj¹cego czêci swoich
uprawnieñ na rzecz innych podmiotów prawnych. Choæ uwa¿a siê, ¿e faktycznych lokacji na prawie niemieckim by³o o wiele wiêcej, ni¿ wskazuj¹ na
to zachowane dokumenty26, to nie zmienia to faktu, ¿e nie biskup czy urzêdnik udzielali zezwolenia na lokacje, ale w³anie ksi¹¿ê. Potwierdza siê tu po
raz kolejny jego wszechmoc w kontrolowaniu spraw pañstwa, we wp³ywaniu
na jego kszta³t prawny i gospodarczy. Jeli liczyæ czyste dokumenty lokacyjne (na prawie niemieckim i redzkim), to zachowa³o siê ich 26 (12%). Dodaj¹c
do tego dyplomy, w których zezwolenia na lokacje by³y niejako dodatkami do
innych przywilejów, otrzymujemy liczbê 33 dokumentów (16%), przy czym 6
23 M. Bieliñska podaje, ¿e by³y one odbiorcami blisko 70% dokumentów; ta¿, Kancelarie...,
s. 5960.
24 Immunitety, zezwolenia na lokacje na prawie niemieckim lub redzkim albo potwierdzenie dawnych przywilejów.
25 Patrz przyp. 9.
26 J. Bardach, B. Lenodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 43.
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pochodzi z dokumentów donacyjnych, jedn¹ zgodê na lokacjê do³¹czono do
aktu sprzeda¿y.
Immunitety
Immunitety, czyli przywileje zwalniaj¹ce ludnoæ od powinnoci wiadczonych na rzecz ksiêcia (immunitet ekonomiczny), albo uwalniaj¹ce j¹ spod
jurysdykcji s¹downictwa ksi¹¿êcego (immunitet s¹dowy), s¹ przyk³adem na
to, jak ksi¹¿ê zrzeka³ siê czêci swoich uprawnieñ na rzecz mo¿nych lub
instytucji kocio³a27. Ich stosunkowo liczna, blisko omioprocentowa reprezentacja w analizowanym materiale (16 dokumentów)28, mówi miêdzy innymi o tym, jak cenne by³o to narzêdzie sprawowania w³adzy, skoro tak bardzo
ubiegali siê o nie mo¿ni. Ksi¹¿ê dziel¹c siê swoimi uprawnieniami z jednej
strony zyskiwa³ sobie poparcie, ale jednoczenie podcina³ ga³¹, na której
siedzia³. Dla nas wa¿ne jest, ¿e immunitet tak¿e jest swego rodzaju rozdysponowywaniem uprawnieñ, które tak czêsto nastêpowa³o w³anie za pomoc¹
dokumentu.
Wyroki s¹du ksi¹¿êcego
Mamy ich 13 (6,5%). Wszystkie w³aciwie dotycz¹ rozstrzygniêcia pomiêdzy stronami spieraj¹cymi siê o maj¹tek. Nie ma spraw dotycz¹cych przestêpstw kryminalnych, oskar¿eñ o zdradê stanu, rozstrzygniêæ zapadaj¹cych
w reakcji na skargi na urzêdników29, itp. Nie znaczy to oczywicie, ¿e takie
przestêpstwa siê nie zdarza³y. Raczej podkrela to wspólny dla wszystkich
epok fakt przywi¹zywania najwiêkszej wagi do spraw maj¹tkowych. W dzielnicowej Polsce bardziej mo¿e, ni¿ kiedy indziej, pozycja spo³eczna zale¿a³a od
posiadanego maj¹tku. Dokumenty te pokazuj¹ jeden z aspektów s¹downictwa, które stanowi³ ksi¹¿ê. Pozwy s¹dowe z interesuj¹cego nas okresu nie
zachowa³y siê30. Nie ma te¿ ladów wytwarzania innych dokumentów przez
27

Ibidem, s. 3233.
15 immunitetów ekonomicznych plus 1 s¹dowy. W grupie tej znalaz³y siê dokumenty,
w których immunitety pojawi³y siê, ale jako element dodatkowy (patrz przyp. 21). Rozwi¹zania
tego nie zastosowa³em zestawiaj¹c tabele, ¿eby jeden dokument nie znalaz³ siê w wiêcej ni¿
jednej sklasyfikowanej grupie i nie czyni³ ca³ej klasyfikacji nieczyteln¹. Jednak analizuj¹c
zjawisko oddzia³ywania ksiêcia na poddanych, uwzglêdniamy te dodatkowe treci niektórych
dokumentów lokacyjnych, gdy¿ bardzo czêsto lokacjom towarzyszy³y w³anie immunitety. Inaczej post¹pi³ M. L. Wójcik, ibidem, s. 94, przyp. 5.
29 Choæ w reakcji na skargê powstaje inny dokument, omawiany w podrozdziale Inne
poni¿ej.
30 K. Maleczyñski, Studia nad dokumentem polskim, Wroc³aw  Warszawa  Kraków
 Gdañsk 1971, s. 280, który uto¿samia polskie ksi¹¿êce dokumenty s¹dowe z wyrokami s¹dów
ksi¹¿êcych.
28
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s¹dy ksi¹¿êce31. Trzynasty wiek jest okresem przejciowym pomiêdzy niepisan¹ praktyk¹ prawn¹ a dokumentowaniem tych¿e czynnoci na pimie32
i taki stan rzeczy mo¿e byæ tego dobrym przyk³adem. Wobec faktu, ¿e w XIII w.
wyroki s¹du ksi¹¿êcego wcale nie musia³y byæ og³aszane na pimie33, nie
dziwi, ¿e nie zachowa³y siê pozwy, o ile w ogóle takie w formie pisemnej w tym
czasie przygotowywano34.
Obrót ziemi¹
Jeszcze jedna postaæ ksi¹¿êcych uprawnieñ maj¹tkowych wyra¿anych
w formie dokumentowej to zamiana. Boles³aw Pobo¿ny i Przemys³ I dokonali
wspólnie 13 takich transakcji (6,5%). Znów czêsto towarzyszy temu uwolnienie od powinnoci prawa ksi¹¿êcego. Najczêciej wymiana dotyczy³a dwóch
wsi, czasem w zamian za wie ksi¹¿ê udziela³ przywileju lub zgody na lokacjê na prawie niemieckim. Razem z dokumentami potwierdzaj¹cymi wymianê pomiêdzy osobami trzecimi (6 dok.  3% badanego materia³u) i zawieraj¹cymi akt sprzeda¿y (10 dok.  5%) otrzymujemy dope³nienie kompetencji
ksi¹¿êcych w obrocie maj¹tkiem ziemskim35. Warto podkreliæ, dlaczego do
grupy tej nie zaliczono donacji. Otó¿ donacja nie jest obrotem, bo przekazanie dóbr przez ksiêcia jest tylko jednostronne. Obrót, czyli transakcja wymaga uczestnictwa obu stron. Ksi¹¿ê nie tylko spe³nia rolê dzisiejszej instancji
prawa cywilnego, przed któr¹ obywatele (poddani) musz¹ zawieraæ transakcje, aby nabra³y one wa¿noci, ale, na co dowodem ta rubryka, sam mo¿e byæ
w nich stron¹.
Inne
Pozosta³e grupy s¹ zbyt ma³e, by wydzielaæ dla nich osobne kategorie.
Zachowa³y siê 4 dyplomy odnawiaj¹ce dawne przywileje (2%)  znów odwo³anie siê do konfirmacyjnych, uwierzytelniaj¹cych uprawnieñ w³adcy  i tyle
samo dotycz¹cych spraw zagranicznych. Mamy tu uk³ad handlowy z Zakonem Szpitala NMP, opisanie granic Nowej Marchii, zobowi¹zanie do wyp³acenia odszkodowania poza granicê pañstwa i wreszcie porednictwo w miêdzynarodowym sporze. Mimo i¿ w jednym wypadku mamy do czynienia z fa³szerstwem, to dokumenty te w sposób jasny ilustruj¹ ww. uprawnienia ksiêcia do prowadzenia polityki zagranicznej.
31

Ibidem.
Kultura Polski redniowiecznej XXIII wieku..., s. 217219, 225231, o w³adzy ksiêcia
s. 139145.
33 J. Bardach, B. Lenodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 70.
34 K. Maleczyñski, M. Bieliñska, A. G¹siorowski, Dyplomatyka wieków rednich, £ód
1971, s. 82.
35 29 dokumentów, niespe³na 15%.
32
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Kolejne 2 dokumenty z tej grupy bior¹ w specjaln¹ opiekê mieszkañców danej wsi (1%). Ksi¹¿ê, g³owa pañstwa patrymonialnego wchodzi jakby
w swoj¹ rolê i jako pater roztacza opiekê nad tymi, którzy siê do niego
zwracaj¹. Oczywicie, czym innym jest sama formu³a, czym innym jej rzeczywiste znaczenie. Jednak dokument jest tak¿e pewn¹ manifestacj¹ w³adzy
ksi¹¿êcej i jako taki w³anie dobry ojciec w³adca w nim siê przedstawia³.
2 nastêpne dyplomy okrelaj¹ dok³adnie wysokoæ danin (w tym jeden
wystawiony jako reakcja na nadu¿ycia ksi¹¿êcych urzêdników). Znów funkcja s¹downicza, a przynajmniej quasi s¹downicza; wyst¹pi³y pewne nadu¿ycia i w³aciw¹ instancj¹, która mo¿e problem rozwi¹zaæ jest oczywicie ksi¹¿ê
(poza tym to jego urzêdnicy dopuszczali siê malwersacji).
Jeszcze inne dwa dyplomy zawieraj¹ dane o przesuniêciu dnia targu;
kolejna para dotyczy przywilejów ekonomicznych (nadanie miastu prawa
pobierania æwierci soli od kupców przybywaj¹cych do niego oraz nadanie
prawa sk³adu, skupu i sprzeda¿y dla kupców przybywaj¹cych do miasta).
Powiedzieæ, ¿e ksi¹¿ê ma uprawnienia w dziedzinie gospodarki to wed³ug
mnie ma³o. W kategorii tej bowiem mieci siê i darowizna maj¹tku ziemskiego, i wyznaczenie dnia targu. Dziedzina ta sama, ale jak¿e odleg³e s¹ to
bieguny gospodarki z punktu widzenia naszych rozwa¿añ. Donacji nie wystawia³o siê dla ch³opów, tymczasem ch³op móg³ ju¿ odczuæ zmianê dnia targu
w miecie, w którym zbywa³ swoje produkty. Tak samo trwa³ego zrzeczenia
siê przez w³adcê swoich prerogatyw skarbowych na rzecz posiadacza wsi nie
odczuj¹ zamieszkuj¹cy j¹ ch³opi, bo nie zwolni ich to od p³acenia danin.
Zmianê t¹ odczuje jedynie w³aciciel, który odnotuje wzrost dochodów. Za to
obdarzenie miasta prawem sk³adu odczuje ju¿ tylu kupców, ilu tylko do tego
miasta zawita.
Z analizowanej dokumentacji pozosta³ jeszcze tylko akt fundacji, obrona
przed zak³ócaj¹cymi spokój opactwa (groba na³o¿enia kar), zwrot wsi wymienionej z klasztorem cysterek na czas budowy miasta oraz statut i przywileje dla ludnoci ¿ydowskiej.
Nawet bez bli¿szego omawiania widaæ, ¿e zakres spraw ujmowanych
w dokumentach jest niezwykle zró¿nicowany.
Pozadokumentowe uprawnienia ksi¹¿êce w Polsce dzielnicowej
Mo¿na za³o¿yæ, ¿e nie wszystkie dokumenty by³y przechowywane z równ¹ trosk¹. O niektóre, z oczywistych wzglêdów, dbano bardziej. W literaturze
trwa spór o to, ile dokumentów zachowa³o siê w stosunku do tych, które
przepad³y bezpowrotnie36. Bez ryzyka wielkiego b³êdu zak³adamy, ¿e dokumenty dotycz¹ce szeroko pojêtych spraw gospodarczych by³y tymi, które zachowa³y siê w najwiêkszej iloci  zwykle swoje interesy materialne zabez36

M. T. Clanchy, From Memory to Written Record, 2nd ed., Oxford 1993, s. 2829.
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piecza siê w pierwszej kolejnoci. Tym szacunkom przeczy, co prawda, niewielka iloæ zachowanych dokumentów s¹dowych, których powstawa³o zapewne wiele i tak¿e by³y doæ istotne, choæ nie tak bardzo, to prawda,
w epoce wspó³wystêpowania pimiennej i niepimiennej praktyki prawnej.
Nie zmienia to faktu, ¿e procentowe szacowanie pozosta³oci jest nieledwie
zgadywaniem. Interesuj¹c¹ opiniê w tej sprawie dla redniowiecznej Anglii
(10661307) wyrazi³ M. T. Clanchy37.
Zakoñczenie
Niniejsz¹ prac¹ chcia³em zwróciæ uwagê na te dokumenty, które wymykaj¹ siê zwykle klasyfikacjom, które umieszcza siê gdzie na si³ê, albo w wygodnej rubryce ró¿ne38. S¹ one kapitalnym ród³em dla historyka pytaj¹cego
o oddzia³ywanie prawne w³adcy na poddanych w jak najszerszym i najró¿norodniejszym aspekcie. Przyjmuj¹c ten punkt widzenia, na bok schodzi sama
potrzeba klasyfikowania, bo nie zajmujemy siê iloci¹ dokumentów potrzebnych do zape³niania odpowiednich kategorii, ale ich jakoci¹, tzn. tyle samo
dla nas znaczy dokument, który wystêpuje w jednym egzemplarzu, jak i ten
zachowany wraz z setk¹ jemu podobnych..
Sposób patrzenia na dyplomatykê, który proponujê, nie obawia siê szczup³oci zachowanych róde³, problemu ich reprezentatywnoci, a nawet fa³szerstw. Tutaj liczy siê zgromadzenie i wyszczególnienie jak najró¿norodniejszych przejawów dzia³alnoci ksiêcia i na tej podstawie zbudowanie wiarygodnego obrazu funkcjonowania dokumentu w XIII-wiecznej Wielkopolsce
i w redniowieczu w ogóle.

37 The most commonplace records are the least likely to survive, poniewa¿ jako takie
musia³y dotyczyæ spraw drobnych, a takich zapisków nie przechowuje siê pieczo³owicie, lecz siê
je wyrzuca, ibidem, s. 94. Mimo to charakter ksi¹¿êcych dokumentów wielkopolskich w sprawach gospodarczych jest inny i wniosków badacza angielskiego nie mo¿na lepo przenosiæ na
grunt polski. Tym niemniej s¹ powody, by porównywaæ wyniki badañ z terenów tak odleg³ych
geograficznie i tak ró¿nych pod wzglêdem stopnia rozwoju kultury pisma, na co wskazuje
choæby fakt, i¿ monks preserved royal charters because they were frequently the beneficiaries,
as well as often being the writers of them, ibidem, s. 166. Czyli podobnie jak w Polsce: 60%
dokumentów Przemys³a I powsta³o poza jego kancelari¹ (M. Bieliñska, Kancelarie..., s. 69),
a 75% dokumentów wystawi³ on dla klasztorów i zakonów (ibidem, s. 5960).
38 Lub inne  patrz jeden z podrozdzia³ów niniejszego artyku³u. Doæ szczegó³owy
w klasyfikowaniu jest te¿ Wójcik, op. cit.
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KAZNODZIEJA KRÓLEWSKI
WOJCIECH CIECISZEWSKI JEZUITA
I JEGO KAZANIE SEJMOWE Z ROKU 1664
Nazwisko autora niniejszego kazania sejmowego przewija siê w kilku
opracowaniach dotycz¹cych historii Rzeczpospolitej drugiej po³owy XVII wieku. Na ogó³ s¹ to informacje pojawiaj¹ce siê z tego powodu, i¿ by³ on kaznodziej¹ królewskim, przez kilkanacie lat zwi¹zanym z dworem, najpierw Wazów: W³adys³awa IV i Jana Kazimierza, a potem z dworem Micha³a Korybuta Winiowieckiego. Doczeka³ siê te¿ kilku biogramów w podstawowych polskich s³ownikach biograficznych1. Kim by³ ów autor? Wojciech Cieciszewski,
bo o nim mowa, by³ jezuit¹, który w zakonie i na Akademii Wileñskiej
piastowa³ doæ wysokie stanowiska administracyjne i naukowe. Tê stronê jego
dzia³alnoci znamy z opracowañ historyków jezuickich: z pocz¹tków ubieg³ego
wieku Stanis³awa Za³êskiego2 i wspó³czesnego, opartego na nowych materiach
ród³owych, Ludwika Piechnika3. Byæ mo¿e nieznanych dot¹d jeszcze informacji o Ciecieszewskim dostarcz¹ nam, zarejestrowane w ostatnim czasie,
polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego4, w których jego
1 S. Bednarski, Cieciszowski Wojciech, [w:] Polski s³ownik biograficzny, t. 4, s. 3940
(autor biogramu mylnie pisze nazwisko, winno byæ: Cieciszewski); Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 15641995, Kraków 1996, s. 99; Podrêczna encyklopedia
kocielna, Warszawa 1905, s. 99; J. Brown, Biblioteka pisarzów assystencji polskiej Towarzystwa
Jezusowego, Poznañ 1862, s. 147.
2 S. Za³êski, Jezuici w Polsce, t. 2: 16081648, Lwów 1901; tego¿: Jezuici w Polsce, t. 3,
cz. 1: 16481700, Lwów 1902.
3 L. Piechnik, Rozkwit Akademii Wileñskiej w latach 16001655, Rzym 1983; ten¿e: Próby
odnowy Akademii Wileñskiej po klêskach potopu i okres kryzysu 16551730, Rzym 1987.
4 Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego, t. 1: Polonia, oprac. A. P. Bie,
L. Grzebieñ, M. Inglot, Kraków 2002, s. 99, 288, 290; t. 2: Lituania, oprac. A. P. Bie, L. Grzebieñ,
M. Inglot, Kraków 2003, s. 17, 166, 252.
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nazwisko odnotowane jest kilkakrotnie. Cieciszewski to tak¿e drugoplanowy
bohater powieci Henryka Sienkiewicza Ogniem i mieczem. Okolicznoci pojawienia siê tam jego osoby omawia Marceli Kosman5.
Wojciech Cieciszewski ¿y³ w latach 1604-1675, pochodzi³ z rodziny szlacheckiej z Mazowsza, pieczêtuj¹cej siê herbem Kolumna6. Ród Cieciszewskich
postrzegany by³ jako zdecydowanie regalistyczny7. Przedstawicieli tego rodu
spotykamy na urzêdach ziemskich, jako dowódców wojskowych, a tak¿e duchownych. Niew¹tpliwie najbardziej znany jest Kacper Cieciszewski (17451831)
biskup kijowski (1785), arcybiskup metropolita mohylewski (1827)8. Jak podaje Marceli Kosman, portret tego biskupa stale wisia³ w gabinecie Henryka
Sienkiewicza, a rodzina pisarza chlubi³a siê pochodzeniem, po k¹dzieli, z rodu
znanych duchownych. Matka pisarza, Stefania, by³a z domu Cieciszewska.
Zapewne Sienkiewicz posiada³ informacje nie tylko o najs³awniejszym w rodzie
biskupie Kacprze Cieciszewskim, ale te¿ o Wojciechu Cieciszewskim jezuicie,
skoro jego postaæ umieci³ na kartach wspomnianej powieci.
¯ycie Wojciecha Cieciszewskiego up³ywa³o w zakonie, chocia¿ w pewnym
okresie, z racji powierzonego mu stanowiska kaznodziei nadwornego, przebywa³ na dworze królewskim. Jako piêtnastoletni m³odzieniec, 15 sierpnia 1622 r.
wst¹pi³ do zakonu jezuitów w Wilnie9. Tam te¿ pozostawa³ przez kolejne
ponad dwadziecia lat; odbywa³ nowicjat i jednoczenie studiowa³ na Akademii Wileñskiej. Po skoñczeniu studiów w³adze zakonne powierzy³y mu wyk³ady w Akademii Wileñskiej. Autor monografii tej uczelni Ludwik Piechnik
podkrela, ¿e tylko najzdolniejszym sporód m³odych jezuitów zlecano takowe zajêcia. W latach 16381641 prowadzi³ wyk³ady na wydziale filozoficznym. Kolejne cztery lata wyk³ada³ na wydziale teologicznym bêd¹c jednoczenie dziekanem tego wydzia³u. 29 czerwca 1639 r. z³o¿y³ profesjê czterech
lubów zakonnych. W tym te¿ roku uzyska³ stopieñ doktora filozofii, za
w 1642 r. doktora teologii. Zaliczany by³, obok takich jezuitów jak Tomasz
Klage, Szymon Ugniewski czy Micha³ Ginkiewicz, do wybitnie uzdolnionych
profesorów prowincji litewskiej10. Dziêki rozleg³ej wiedzy, a przy tym, tak
cenionym wówczas, wielkim darze wymowy, Cieciszewski szybko sta³ siê
jednym z najwybitniejszych jezuitów wileñskich. Na pe³nionych stanowiskach da³ siê poznaæ jako dobry profesor i organizator ¿ycia naukowego,
5 M. Kosman, Na tropach bohaterów Trylogii, wyd. IV uzupe³nione, Warszawa 1986,
o Cieciszewskim s. 314323; tego¿, Portret jezuity w Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza,
[w:] Jezuicka ars historica. Kraków 2001. O Cieciszewskim na s. 279283.
6 O pochodzeniu tego rodu zob. K. Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1859, t. 3, s. 109110.
7 Tak¹ opiniê wyrazi³ J. Dziêgielewski, Izba poselska w systemie w³adzy Rzeczypospolitej
w czasach W³adys³awa IV, Warszawa 1992, s. 108.
8 Micha³ Godlewski, Cieciszowski Kacper Kazimierz, PSB, t. 4, s. 3839; tutaj nazwisko
biskupa pisane jest: Cieciszowski.
9 Okres wileñski Cieciszewskiego omawia L. Piechnik, Rozkwit Akademii Wileñskiej
w latach 16001655, s. 3537, 83, 113.
10 Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce, praca zbiorowa pod red. J. Paszendy, Kraków 1994, s. 123.
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a tak¿e jako wytrawny mówca. W zakonie zdoby³ szacunek i cieszy³ siê
du¿ym autorytetem, o czym m.in. wiadczy fakt, ¿e mimo m³odego jeszcze
wieku oraz bez wczeniejszego dowiadczenia w kierowaniu mniejsz¹ placówk¹, w 1646 r. zosta³ mianowany rektorem Akademii Wileñskiej. Funkcjê tê
pe³ni³ do 1649 r. Za jego kadencji rektorskiej odnotowano kilka pozytywnych
zdarzeñ, zwi¹zanych zarówno z rozwojem naukowym, jak i organizacyjnym
uczelni. Mia³ zaszczyt podejmowaæ króla W³adys³awa IV z królow¹ Ludwik¹
Mari¹, którzy 19 marca 1647 r. z³o¿yli wizytê w Akademii Wileñskiej11.
Jezuici parê królewsk¹ przyjêli akademi¹ i wystawn¹ uczt¹ w willi w £ukiszkach. Do sukcesów rz¹dów Cieciszewskiego zalicza siê tak¿e znaczny rozwój
Sodalicji Mariañskiej w Wilnie.
Oprócz stanowisk na uczelni Cieciszewski pe³ni³ tak¿e funkcje administracyjne w samym zakonie. Dwukrotnie by³ prowincja³em prowincji litewskiej: w latach 16551658 i 16681670. Podczas pierwszej kadencji Cieciszewski przebywa³ przy królu i wówczas jego obowi¹zki jako prowincja³a
przejmowa³ wiceprowincja³ Jan Wyszkowski. Historycy jezuiccy stwierdzaj¹,
¿e by³ to bodaj¿e jedyny znany przypadek, kiedy w³adze zakonne wyrazi³y
zgodê na d³u¿sz¹ absencjê prowincja³a, co niew¹tpliwie wiadczy o Cieciszewskiego autorytecie u prze³o¿onych, ale nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e w tym
czasie pe³ni³ on ju¿ funkcjê kaznodziei królewskiego, co dla zakonu mia³o
znaczenie pierwszorzêdne, i wydaje siê, ¿e raczej z tego wzglêdu w³adze
uczyni³y ten wyj¹tek. Cieciszewski i tak zreszt¹ nie móg³by normalnie sprawowaæ swojego urzêdu, bo w tym samym jeszcze 1655 r., kiedy zosta³ prowincja³em, tereny Rzeczpospolitej i Litwy opanowa³y wojska nieprzyjacielskie:
w lipcu na tereny województwa wielkopolskiego wkroczy³y wojska szwedzkie,
a w sierpniu Wilno zosta³o zajête przez wojska moskiewskie i Kozaków.
Jezuici wileñscy musieli uciekaæ z Wilna. W lipcu 1655 r. Cieciszewski zd¹¿y³
jeszcze zwo³aæ kongregacjê prowincjonaln¹ w Warszawie, ale ju¿ wnet w prowincjach czeskiej i austriackiej musia³ zabiegaæ o przyjêcie jezuitów wileñskich12. Podczas drugiej kadencji (16681670) Ciecieszewski czynnie w³¹czy³
siê do odnowy Akademii Wileñskiej po zniszczeniach wojennych13. Oprócz
urzêdu prowincja³a dwukrotnie piastowa³ stanowisko prze³o¿onego domu
profesów: pierwszy raz w latach 16581660 w Warszawie, a w latach 16661668
w Wilnie. Pe³ni³ te¿ obowi¹zki prefekta bursy studiuj¹cej w Wilnie m³odzie¿y.
U jezuitów by³ zwyczaj czêstej rotacji na stanowiskach. Do szczególnie zaszczytnych i wa¿nych nale¿a³ anga¿ na dworze królewskim. Jezuici w ca³ej
Europie chêtnie lokowali swoich ojców w pobli¿u panuj¹cego i mieli z tego
bardzo konkretne profity. Ich ksiê¿a obejmowali stanowiska kaznodziei na11

Omawia je L. Piechnik, Rozkwit Akademii Wileñskiej, s. 3637.
W tej sprawie w padzierniku 1655 r. pisa³ do prowincja³a austriackiego. Treæ tego
listu, pisanego z Nysy 21 X 1655 r. przytacza L. Piechnik, Próby odnowy Akademii Wileñskiej po
klêskach potopu i okres kryzysu 16551730, s. 12, przypis nr 1.
13 Zob. ibidem, wed³ug indeksu.
12
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dwornego i spowiednika królewskiego. Znamy przypadki, kiedy su³tan turecki swoim czauszom, wysy³anym na dwór polski, poleca³ nawi¹zanie kontaktów równie¿ ze spowiednikiem królewskim. Liczy³, ¿e ten powiernik sumienia mo¿e byæ po¿yteczny dla spraw bardziej doczesnych.
Nie wiemy dok³adnie, kiedy Cieciszewski dosta³ siê na dwór. Jego nazwisko figuruje wród grupy czternastu jezuitów przebywaj¹cych w 1643 r. na
dworze królewskim W³adys³awa IV. Wed³ug znanego historyka tego zakonu,
Stanis³awa Za³êskiego, Cieciszewski obj¹³ funkcjê kaznodziei króla W³adys³awa IV po swoim koledze zakonnym, Macieju Kazimierzu Sarbiewskim wybitnym poecie14, który zmar³ 2 kwietnia 1640 r. w Warszawie. Cieciszewski
z polecenia króla porz¹dkowa³ pozosta³e po Sarbiewskim papiery. Król W³adys³aw IV bardzo lubi³ kazania Sarbiewskiego, do których zreszt¹ ten przygotowywa³ siê szczególnie rzetelnie. Nam nie s¹ one, niestety, znane, gdy¿ pozosta³e
po nim cztery tomy kazañ zaginê³y w zawierusze dziejów. Zachowa³o siê tylko
jedno, g³oszone w 1635 r. na uroczystociach pogrzebowych marsza³ka litewskiego Sapiehy15. Kazanie to na jêzyk ³aciñski prze³o¿y³ w³anie Cieciszewski.
Po mierci Sarbiewskiego kaznodziej¹ królewskim zosta³ duchowny
wiecki, potem kolejno biskup warmiñski i prymas Jan Stefan Wyd¿ga, który
funkcjê tê sprawowa³ do mierci w 1648 r. króla W³adys³awa IV.
Król Jan Kazimierz, sam ex-jezuita, ponownie na stanowisko kaznodziei
królewskiego mianowa³ jezuitê, Wojciecha Cieciszewskiego, który funkcjê kaznodziei pe³ni³ w latach 16491659, aczkolwiek z pewnymi przerwami. Nie
by³ to okres spokoju w Rzeczypospolitej, praktycznie król wiêcej czasu przebywa³ na polach walki ni¿ na dworze królewskim. Cieciszewski, jako kaznodzieja, bra³ udzia³ w tych wyprawach. Ju¿ w 1649 r., czyli zaraz po powo³aniu go na to stanowisko, towarzyszy³ królowi podczas kampanii zborowskiej16. W kolejnej wyprawie, w 1651 r. Cieciszewski by³ w obozie pod Beresteczkiem, gdzie 30 czerwca, wspólnie z kanclerzem koronnym Andrzejem
Leszczyñskim, przed bitw¹ obje¿d¿ali kolejne chor¹gwie, podtrzymuj¹c
wród ¿o³nierzy ducha walki17.
14 Zob. has³o: Sarbiewski Maciej Kazimierz (15951640), Nowy Korbut, t. 3, Warszawa
1965, s. 208216.
15 Pe³ny tekst kazania w jêzyku polskim zob. Wybór mów staropolskich, wybra³ i oprac.
B. Nadolski, Wroc³aw-Kraków 1961, s. 284-303. Tytu³ kazania brzmi: Laska marsza³kowska na
pogrzebie JWP Jego Moci P. Jana Stanis³awa Sapiehy, Marsza³ka W. Ks. L., S³onimskiego,
B³udzyñskiego, Markowskiego etc. etc. starosty (1635).
16 Jego udzia³ potwierdza diariusz tej wyprawy  zob. Relacje wojenne z pierwszych lat
walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu Ogniem i mieczem (16481651),
oprac., wstêpem i przypisami opatrzy³ M. Nagielski, Warszawa 1999, s. 175211: Diariusz
ekspedycyjej zborowskiej. O Cieciszewskim na s. 194. Zob. te¿ L. Kubala, Szkice historyczne,
wyd. V, Warszawa 1923, s. 71122: Oblê¿enie Zbara¿a i pokój pod Zborowem. O Cieciszewskim
na s. 92 i 98.
17 Relacje wojenne z pierwszych walk polsko-kozackich, s. 235262: Diariusz wojny pod
Beresteczkiem z chanem krymskim i Kozakami zaporoskiemi za szczêliwego panowania Króla
JM Jana Kazimierza, na któr¹ sam osob¹ sw¹ rusze³ siê z Warszawy in Anno 1651. O Cieciszewskim na s. 252.
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W czasie pe³nienia funkcji kaznodziei królewskiego Cieciszewski dwukrotnie wyje¿d¿a³ w misjach zagranicznych. Pierwszy raz w 1654 r. na probê królewicza Karola Ferdynanda Wazy zajmowa³ siê mu przynale¿nymi
dobrami z tzw. sum neapolitañskich. Do kraju powróci³ w grudniu 1654 r.
Widocznie dobrze wykona³ zlecone mu zadanie, skoro genera³owi zakonu 27
grudnia 1654 r. podziêkowa³ sam król Jan Kazimierz18. Kolejny wyjazd by³a
to misja dyplomatyczna, zlecona mu przez Jana Kazimierza. Król uczyni³ go
swoim rezydentem na dworze cesarskim w Wiedniu. Z racji pe³nienia tej
w³anie misji Cieciszewski sta³ siê ofiar¹ niefortunnej gry politycznej19.
W 1656 r. Cieciszewski wraz z grup¹ kleryków i kilku ojców jezuitów, z powodu najazdu szwedzkiego, uda³ siê do prowincji czeskiej swego zakonu. We
wrzeniu tego roku pisa³ z Pragi do kanclerza cesarskiego Auersberga
o zamiarze przyjazdu na dwór cesarski. Najprawdopodobniej od tego czasu
mo¿na notowaæ jego polityczn¹ dzia³alnoæ za granic¹. Nie wykaza³ jednak
cech dobrego polityka, dzia³a³ nieroztropnie i nieostro¿nie, a przy tym doæ
pechowo. Cieciszewski znany by³ ze swych proaustriackich sympatii, ale sam
by³ osobistoci¹ zbyt ma³o znacz¹c¹ i nic go jeszcze nie upowa¿nia³o do
samodzielnej inicjatywy w podjêciu próby osadzenia habsburskiego kandydata na tronie polskim. By³ nawet podejrzewany, ¿e do przeprowadzenia tego
planu chcia³ wykorzystaæ wojsko skonfederowane pod Mariuszem Jaskólskim, a tak¿e oddzia³y oraz osobê Stefana Czarnieckiego20. Z dworu cesarskiego s³a³ ró¿ne pisma, niepozbawione intryg, do najwy¿szych urzêdników
polskich, m.in. do Jana i Bogus³awa Leszczyñskich, Jerzego Lubomirskiego,
Andrzeja Trzebickiego, Opaliñskiego, Morsztyna, a tak¿e do samego króla
Jana Kazimierza. W nied³ugim czasie ta korespondencja przyczyni³a siê do
jego klêski. Zachowanie na dworze cesarskim Cieciszewskiego w stosunku do
oficjalnych agentów króla i królowej Ludwiki Marii musia³o byæ doæ przykre, skoro skarga na niego zosta³a z³o¿ona do króla i prze³o¿onych zakonu. To
zdecydowa³o, ¿e w 1658 r. król wezwa³ go do powrotu. Mimo to Cieciszewski
pozosta³ w Wiedniu, t³umacz¹c siê chorob¹; powróci³ dopiero w maju 1659 r.,
na wyranie polecenie króla, genera³a zakonu Goswina Nickiela i prowincja³a Grzegorza Schönhofa. Nie zaprzesta³ jednak swej naiwnej dzia³alnoci.
W sprawie elekcji kandydata habsburskiego korespondowa³ póniej z War18

Szerzej sprawê tê omawia S. Za³êski, Jezuici w Polsce, t. 3, cz. 1, s. 6162.
Stanowisko Cieciszewskiego z tego okresu przedstawi³ Z. Kiere, Szlachta i magnateria
Rzeczypospolitej wobec Francji w latach 15731660, Wroc³aw 1985, o Cieciszewskim zob. rozdz.:
W latach potopu. Autor cytuje korespondencjê Cieciszewskiego zachowan¹ w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. Natomiast na podstawie korespondencji zachowanej w Archiwum Rzymskim Jezuitów dzia³anie Cieciszewskiego omówi³ S. Za³êski, Jezuici w Polsce, t. 3, cz. 1: 16481700,
Lwów 1902, s. 5972. W przypisach autor zamieci³ chronologiczny wykaz i krótkie streszczenia
24 listów Cieciszewskiego, pisanych g³ównie z Pragi i Wiednia w latach 16561659.
20 E. Janas, Konfederacja wojska koronnego w latach 16611663, Lublin 1998, s. 29. Autor
ten pisze: Plany zwolenników Austrii skompromitowane zosta³y w sierpniu 1659 r. wraz
z ujawnieniem podwójnej gry Cieciszewskiego.
19
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szawy z radc¹ cesarskim hrabi¹ de Portia. Nadal postêpowa³ chyba zbyt
nieostro¿nie, skoro jego zaanga¿owanie w sprawê elekcji kandydata cesarskiego znali rezydenci elektora w Warszawie. Wed³ug ich relacji, s³anych
elektorowi, Cieciszewski mia³ rozg³aszaæ, ¿e za dar od Boga uwa¿aæ bêdzie,
jeli Austriak zostanie królem polskim21. To nieroztropne i samowolne przedsiêwziêcie skoñczy³o siê dla Cieciszewskiego bardzo przykro. Jeden z jego
listów do radcy de Portia zosta³ przejêty i dostarczony królowi. Sta³o siê tak
przez du¿¹ nieostro¿noæ Cieciszewskiego. Ten list oddawa³ on kurierowi
w obecnoci dworzanina królewskiego Hilbrandta, któremu mia³ powiedzieæ,
¿e gdyby treæ owego listu znana by³a królowi i królowej, to zapewne kazaliby autora powiesiæ. Tê kuriozaln¹ ciekawostkê Hilbrandt natychmiast powtórzy³ królowi. Agenci króla urz¹dzili zasadzkê, dogonili kuriera i przejêli ów
list 22 . Król poleci³ kanclerzom Pra¿mowskiemu i Pacowi oraz referendarzowi Morsztynowi dokonaæ rewizji w mieszkaniu Cieciszewskiego i przej¹æ
wszelk¹ jego korespondencjê, m.in. adresowan¹ do biskupa Trzebickiego,
marsza³ka Lubomirskiego i Morsztyna. Powo³ana przez króla komisja przeprowadzi³a ledztwo i król Jan Kazimierz w oparciu o jej zeznania uzna³
zakonnika winnym i 9 wrzenia 1659 r. rozkaza³ mu opuciæ nie tylko dwór,
ale i Warszawê. Wydarzenie to, maj¹ce posmak skandalu, sta³o siê g³one,
o czym m.in. donieli elektorowi Fryderykowi Wilhelmowi jego rezydenci
warszawscy23. Przeciwko Cieciszewskiemu wyst¹pili jego prze³o¿eni zakonni,
dla których reputacja jezuitów na dworze mia³a pierwszorzêdne znaczenie.
Prowincja³ Schönhof w maju 1660 r. zrelacjonowa³ sprawê genera³owi zakonu24. Cieciszewski zosta³ pozbawiony urzêdu prze³o¿onego domu profesów
w Warszawie i skazany na pobyt w odleg³ym od stolicy domu kolegium
jezuickiego w Reszlu na Warmii, które to miejsce nazwa³ mizernym i ukrytym wiata k¹cikiem. Tu przez dwa lata prowadzi³ cichy ¿ywot szeregowego
zakonnika25. Czasami wyje¿d¿a³ z pos³ug¹ pastersk¹ do wiêtej Lipki. Pewn¹ pociech¹ w tym osamotnieniu by³a ¿yczliwoæ ówczesnego biskupa warmiñskiego Jana Stefana Wyd¿gi, który dobrze zna³ zakonnika z czasów ich
wspólnego pobytu na dworze. Biskup zaprasza³ pokutnika i chêtnie s³ucha³
jego konferencji. Wobec króla i prowincja³a Schönhofa Cieciszewski przyzna³
siê do swego nierozwa¿nego postêpowania. Jednego tylko czynu wypar³ siê
zdecydowanie, a mianowicie kontaktów ze skonfederowanym wojskiem. Wina
Cieciszewskiego zosta³a mu doæ szybko wybaczona i zapomniana. Stanis³aw
21 Urkunden und Acktenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bd. V, hrsg. B. Erdmannsdörffer, Berlin 1884, s. 711, zob. list Hoverbecka i Somnitza
do elektora, Warszawa 19 VII 1659 r.
22 Treæ tego listu przytacza S. Za³êski, Jezuici w Polsce, t. 3, cz. 1, s. 6672.
23 Urkunden und Acktenstücke, s. 713714, zob. list Adersbacha do elektora, Warszawa
19 IX 1659 r.
24 Treæ tych zarzutów przytacza S. Za³êski, Jezuici w Polsce, t. 3, cz. 1, , s. 7475.
25 Ten okres w jego ¿yciu omawia A. Poschmann, Das Jezuitenkolleg in Rössel, Zeitschrift
für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Bd. 24, 1932, s. 781784.
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Za³êski sugeruje, ¿e o rehabilitacjê Cieciszewskiego u króla z pewnoci¹
zabiegali jezuici, którzy aktualnie przebywali na dworze, m.in. ówczesny
ciesz¹cy siê uznaniem kaznodzieja królewski Adrian Pikarski. Równie¿ w³adze zakonne przywróci³y go do ³ask, powierzaj¹c mu nowe wa¿ne zadania
w zakonie. Po krótkiej zsy³ce do Reszla Cieciszewski powróci³ do Warszawy,
chocia¿ dok³adnej daty tego faktu nie znamy. Czy zupe³nie zaprzesta³ uprawiania polityki, tego nie wiemy. Wiadomo natomiast, ¿e w 1661 r., kiedy na
Litwie trwa³a konfederacja wojskowa, m.in. Cieciszewski, obok Jerzego Lubomirskiego i biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego zosta³ przez pos³a
francuskiego de Lumbresa pos¹dzony o umo¿liwienie pos³owi austriackiemu
Franzowi de Lisola kontaktów z konfederatami26.
Po wst¹pieniu w 1669 r. na tron polski Micha³a Korybuta Winiowieckiego Cieciszewski zosta³ królewskim teologiem i spowiednikiem, chocia¿ funkcjê spowiednika Winiowieckiego pe³ni³ ju¿ wczeniej, zanim ten zosta³ królem. Za rz¹dów króla Micha³a w Rzeczpospolitej rozgrywki miêdzy stronnictwem proaustriackim i profrancuskim siêgnê³y szczytu. Wokó³ króla skupili
siê zwolennicy Habsburgów, na czele których sta³ podkanclerzy koronny biskup che³miñski Andrzej Olszowski. Ze stronnictwem tym uto¿samiany by³
te¿ Cieciszewski. Ówczesny stolnik królewski Jan Wielopolski, po sejmie
koronacyjnym w 1669 r. uszczypliwie wypowiada³ siê o spowiedniku królewskim, pisz¹c, ¿e teraz król mo¿e ³amaæ prawo, gdy¿ ³atwo rozgrzeszenie da
mu ksi¹dz Ciecieszewski27. Gdy w 1672 r. pod Go³êbiem szlachta zawi¹za³a
przy królu konfederacjê, by³ tam równie¿ Ciecieszewski, który mia³ rozpuszczaæ pog³oski o organizowanym przez malkontentów zamachu na ¿ycie króla28. Konfederaci w Go³êbiu ostrymi s³owami zaatakowali prymasa Pra¿mowskiego jako zdeklarowanego adwersarza królewskiego, za co prymas listownie odgra¿a³ siê tym wszystkim, którzy z nim niesprawiedliwie i bez
s¹du w konfederacyjej post¹pili29. Jakby na ironiê ów list Cieciszewskiemu
przywióz³ kolega z zakonu  jezuita W³adys³aw Gurowski, spowiednik prymasa30. Z pewnoci¹ Cieciszewski na przyganê nie zas³u¿y³, ale jego bliska
obecnoæ przy królu musia³a szczególnie dra¿niæ Pra¿mowskiego, jednego
z czo³owych stronników Francji. Rz¹dy króla Micha³a trwa³y krótko. Zmar³
we Lwowie 10 listopada 1673 r. maj¹c zaledwie 34 lata. Cieciszewski do
koñca przebywa³ na dworze królewskim. By³ na sejmie konwokacyjnym (od
15 stycznia do 22 lutego 1674), nadal kojarzony jako zwolennik kandydata
26 Cytujê za A. Rachuba, Konfederacja Kmicicowska i Zwi¹zek Braterski wojska litewskiego w latach 16601663, Warszawa 1989, s. 141, 438.
27 Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, zebra³ i wyda³ F. Kluczycki, t. 1, cz. 1:
16291671, Kraków 1880, s. 474, nr 227. Jest to list Jana Wielopolskiego z 10 XII 1669 r.
28 A. Przybo, Micha³ Korybut Winiowiecki 16401673, Kraków  Wroc³aw 1984, s. 121.
29 Diariusz ko³owania i konfederacji pod Go³êbiem i Lublinem w 1672 r. wraz z aktem
konfederacji, oprac. A. Przybo i K. Przybo, Wroc³aw  Gdañsk 1972, o Cieciszewskim zob.
s. 47 i 63.
30 A. Przybo, Micha³ Korybut Winiowiecki, s. 224.
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wiedeñskiego na tron polski31. Kiedy tron zdoby³ Jan Sobieski, zdeklarowany
zwolennik Francji, Cieciszewski straci³ zupe³nie grunt pod nogami i wycofa³
siê z ¿ycia politycznego. Zreszt¹ by³ ju¿ stary i schorowany, trawi³a go melancholia i wrêcz chorobliwy lêk o losy Rzeczpospolitej. Zmar³ 15 marca 1675 r.
w domu profesów w Warszawie.
Cieciszewski jako wytrawny mówca wyg³osi³ bardzo wiele mów i kazañ z
okazji ró¿nych uroczystoci, zarówno wieckich, jak i kocielnych. Oprócz
tych okazjonalnych mów g³osi³ on te¿ zwyczajne kazania w kociele jezuickim
w. Jana w Wilnie. Jak stwierdza Marceli Kosman, w dobie kontrreformacji
ambona tego kocio³a by³a wykorzystywana przez jezuitów (Skarga, Koja³owicz) do podsycania wrogoci wobec innowierców, a szczególnie surowo oceni³
wyst¹pienia naszego bohatera, pisz¹c: ze szczególnym za szyderstwem odnosi³ siê do wszystkich niekatolików Wojciech Cieciszewski, który oskar¿a³
ich, uciekaj¹c siê do trywialnych chwytów maj¹cych mu zyskaæ tani poklask,
o wszystkie mo¿liwe i niemo¿liwe przestêpstwa32. Nam dzisiaj znana jest
treæ zaledwie piêciu kazañ Cieciszewskiego, które zosta³y opublikowane
drukiem. Przekazów rêkopimiennych jego kazañ nie znamy. Wiadomo z ca³¹
pewnoci¹, ¿e pewne kazania zosta³y przez niego wyg³oszone, jak np. mowa
z 25 listopada 1636 r. w uroczystoæ patronki filozofów w. Katarzyny. Tê
mowê g³osi³ on w Akademii Wileñskiej wobec licznie przyby³ych goci, wród
których byli nie tylko magnaci i szlachta, ale te¿ królewicz Karol Ferdynand
Waza i jego siostra królewna Anna.
Przyjrzyjmy siê pokrótce tym kilku kazaniom, które zosta³y opublikowane33. Pierwsze: Mowa miana w obronie Jezuitów i Akademii Wileñskiej przed
komisarzami królewskimi, 1640. Mowê tê Cieciszewski wyg³osi³ przed komisj¹
królewsk¹, przyby³¹ do Akademii w celu zbadania incydentu, jaki mia³ miejsce
w padzierniku 1639 r., kiedy to uczniowie jezuiccy z t³umem miejskim napadli na zbór protestancki, by w ten sposób ukaraæ innowierców za zbezczeszczenie kocio³a katolickiego. Akademicy zostali uniewinnieni. Ludwik Piechnik
pisze, i¿ znamienny jest fakt, ¿e tej trudnej sprawy nie prowadzi³ sam rektor
Akademii Melchior Schmelling, ale zleci³ j¹ Cieciszewskiemu34. Mo¿emy jedynie domylaæ siê, ¿e o tym zdecydowa³ autorytet Cieciszewskiego.
Drugie, to: Kazanie miane w kociele Bazylianów, w Wilnie, podczas uroczystego obchodu na czeæ b³. Józafata mêczennika, 1642.
Trzecim jest kazanie pogrzebowe: Kryszta³ z popio³ów ukazany przy pocz¹tku pogrzebu J.O.X. Katarzyny z Potoku Radziwi³³owej, 1643. To kazanie
31 Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, list podskarbiego koronnego Andrzeja Morsztyna do wojewody krakowskiego Aleksandra Lubomirskiego z 23 II 1674 r.
32 M. Kosman, Protestanci i kontrreformacja. Z dziejów tolerancji w Rzeczypospolitej
XVIXVIII wieku, Wroc³aw  Gdañsk 1978, s. 82
33 Cyt. za J. Pelczar, Zarys dziejów kaznodziejstwa w Kociele katolickim, cz. 2: Kaznodzieje polscy, Kraków 1896, s. 212213. Zob. te¿ S. Za³êski, Jezuici w Polsce, t. 2: Praca nad
spotêgowaniem ducha wiary i pobo¿noci 16081648, Lwów 1901, s. 669.
34 L. Piechnik, Rozkwit Akademii Wileñskiej, s. 33, 36.
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Cieciszewski g³osi³ na pogrzebie katoliczki: ma³¿onki ksiêcia Janusza Radziwi³³a, czo³owego przedstawiciela kalwinów litewskich, wiadom, ¿e s³ucha go
wielu innowierców35. Jak pisze wspomniany ju¿ Marceli Kosman: W ca³ym
utworze ani przez moment nie widaæ zacietrzewionego wroga dysydentów
z wileñskiej ambony. Jest tylko taktowny pochlebca, zdolny panegirysta36.
Czwarte, to: Ekspedycja zborowska szczêliwie dokonana. Kazanie to Cieciszewski wyg³osi³ 27 sierpnia 1649 r. w katedrze lwowskiej na nabo¿eñstwie
dziêkczynnym, po bitwie zborowskiej.
Pi¹te kazanie, to: Obrona pokoju (zborowskiego) u dobrych ludzi znaleziona. To kazanie wyg³osi³ w Warszawie 1 listopada 1649 r., po powrocie ze Lwowa.
Dwa ostatnie z wymienionych tu kazañ historyk jezuicki Stanis³aw Za³êski
uznaje za jedne z lepszych, wolne jeszcze od przesadnego florydacyzmu37.
Przez pewien okres swego ¿ycia Cieciszewski by³ tak¿e kaznodziej¹ królewskim. Od czasów króla Zygmunta III Wazy by³o to stanowisko sta³e.
Pierwszym takim urzêdowym kaznodziej¹ by³ jezuita Piotr Skarga. Oprócz
obowi¹zków kaznodziejskich wobec dworu, duchowny ten najczêciej g³osi³
te¿ kazanie po mszy w. rozpoczynaj¹cej obrady sejmu. Nas interesowaæ
bêdzie to drugie zadanie kaznodziei. Mówi¹c o kazaniach sejmowych nale¿y
mieæ na uwadze dwa zagadnienia, mianowicie genezê tych kazañ oraz to, czy
przetrwa³y do naszych czasów. Pierwszy problem omówi³ W³adys³aw Czapliñski38. Wed³ug jego ustaleñ zwyczaj g³oszenia kazañ podczas Mszy na pocz¹tek sejmu ustali³ siê w latach 15971605. Pierwsza wyrana wzmianka na
ten temat pochodzi z 1605 r. Nabo¿eñstwa takowe by³y odprawiane nie tylko
na rozpoczêcie sejmu, ale te¿ w trakcie jego trwania i odbywa³y siê w g³ównym kociele tego miasta, gdzie obradowa³ sejm. Jeli sejm mia³ miejsce
w Warszawie, to nabo¿eñstwa odbywa³y siê kolegiacie w. Jana. Odprawia³ je
przewa¿nie jeden z biskupów senatorów, natomiast kazanie najczêciej g³osi³
kaznodzieja królewski, czasami spowiednik króla. Jak stwierdza Jerzy Pietrzak39, kazanie zwykle g³osi³ kaznodzieja królewski, nie wiadomo natomiast
wed³ug jakiego kryterium dobierano celebransa. Nie wiemy te¿, kto o tym
decydowa³  król czy prymas. Kazañ sejmowych zachowa³o siê niewiele.
Kazimierz Przybo, który prowadzi³ w archiwach poszukiwania, sam stwierdza, ¿e kwerenda ta da³a doæ skromne wyniki40. Po prostu, oprócz tych
kazañ sejmowych, które ukaza³y siê drukiem, jak Hieronima Powodowskiego
35 O okolicznociach g³oszenia tego kazania zob. H. Wisner, Janusz Radziwi³³ 16121655
wojewoda wileñski, hetman wielki litewski, Warszawa 2000, s. 56.
36 M. Kosman, Na tropach bohaterów Trylogii, s. 321.
37 S. Za³êski, Jezuici w Polsce, t. 2: Praca nad spotêgowaniem ducha wiary i pobo¿noci
16081648, Lwów 1901, s. 669.
38 Historia sejmu polskiego, t. 1: Do schy³ku szlacheckiej Rzeczypospolitej, praca zbiorowa
pod red. J. Michalskiego, Warszawa 1984, s. 247249.
39 J. Pietrzak, Nabo¿eñstwo na rozpoczêcie sejmu w XVIXVIII wieku, l¹ski Kwartalnik
Historyczny Sobótka, R. LI (1996), nr 13, s. 4753.
40 K. Przybo, Siedemnastowieczne kazania sejmowe, Studia Historyczne, R. XXXI, 1988,
z. 2, s. 2342.
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czy Piotra Skargi, teksty kazañ innych kaznodziejów, w wiêkszoci nie zachowa³y siê. Podstawowym ród³em informacji o nich s¹ diariusze sejmowe, a te
najczêciej posiadaj¹ streszczenia kazañ lub czasami tylko o nich wzmianki,
np. w jednym z diariuszy sejmu abdykacyjnego Jana Kazimierza, odnonie
do kazania g³oszonego przez jezuitê Adriana Pikarskiego autor zapisa³ jedynie tyle: z którego kazania dobra wró¿ka sejmowania non vero abdicationis
principis by³a41. Zwykle autorzy recesów swoje sprawozdanie rozpoczynali
od informacji na temat wyboru marsza³ka. Podobnie skromne wiadomoci
przekazuje nam te¿ Albrycht Radziwi³³, który w swoim tak bogatym w fakty
historyczne pamiêtniku, o kazaniach sejmowych i nabo¿eñstwach zaledwie
wspomina, np. Dokonano otwarcia sejmu, poprzedzonego nabo¿eñstwem
o Duchu wiêtym; odby³o siê te¿ kazanie, za w innym miejscu: A wiêc
sejm zaczêto przyjêtym zwyczajem od Mszy do Ducha wiêtego, odpiewanej
przez miejscowego biskupa ordynariusza42. Wspomniane przez Radziwi³³a
nabo¿eñstwa odprawione zosta³y na otwarcie obrad sejmu w 1649 r. i pierwszym sejmie 1652 r. Na obu kazania g³osi³ Wojciech Cieciszewski. O kazaniach sejmowych równie skromne wiadomoci znajdujemy w literaturze na
temat historii kaznodziejstwa w Polsce43.
Wspomniany ju¿ historyk Kazimierz Przybo ustali³ nazwiska kolejnych
kaznodziejów królewskich XVII w., daty sejmów, na których g³osili oni kazania, oraz nazwiska biskupów, którzy odprawiali nabo¿eñstwa na rozpoczêcie
sejmu. Te informacje znajdujemy te¿ w monografiach poszczególnych sejmów.
Jakkolwiek niepe³ne s¹ przekazy tekstów kazañ sejmowych, niemniej autorzy o nich pisz¹cy s¹ zgodni co do jednego, a mianowicie, i¿ by³y one mniej
lub bardziej zakamuflowanym prezentowaniem programu dworu. Z ustaleñ
Kazimierza Przybosia wynika, ¿e Wojciech Cieciszewski kazania g³osi³ na
szeciu lub siedmiu sejmach: na sejmie koronacyjnym Jana Kazimierza
w 1649 r. oraz na sejmach: 1649/1650, 1650 (prawdopodobnie)44, 1652 (na
dwóch sejmach), 1664/1650 oraz w 1670 r. (na jednym sejmie). Kilka z tych
sejmów by³o przedmiotem badañ naukowych; z nich to czerpiemy informacje
o kazaniach sejmowych Cieciszewskiego. Pierwsze znane nam kazanie Cieciszewski wyg³osi³ 19 stycznia 1649 r. na sejmie koronacyjnym Jana Kazimierza. Mszê wotywn¹ do Ducha w. odprawi³ wówczas prymas Maciej £ubieñski. Jak pisze autorka monografii tego sejmu, Stefania Ochmann45, kazno41

Kraków, Biblioteka Czartoryskich, rkps 3583, k. 38v.
A. Radziwi³³, Pamiêtnik o dziejach w Polsce, t. 3: 16471656, prze³o¿yli i opracowali:
A. Przybo i R. ¯elewski, Warszawa 1980, s. 222, 327.
43 Zob. m.in. K. Mecherzyñski, Historia wymowy w Polsce, t. 3, Kraków 1860; J. S. Pelczar,
Zarys dziejów kaznodziejstwa w Polsce, wyd. 2, Kraków 1917; J. Zwi¹zek, Katolickie pogl¹dy
polityczno-spo³eczne w Polsce na prze³omie XVI i XVII wieku w wietle kazañ, Studia KocielnoHistoryczne, t. 2, 1977, s. 5125.
44 Na tym sejmie Ciecieszewski na pewno g³osi³ kazanie.
45 S. Ochmann, Sejm koronacyjny Jana Kazimierza w 1649 r., Wroc³aw 1985, na s. 8586
autorka daje streszczenie tego kazania.
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dzieja rozpocz¹³ s³owami: Et omnes repleti sunt Spiritu Sancto. Nastêpnie
przypomnia³, na jakie przeciwnoci napotka³ Chrystus, chc¹c utwierdziæ swe
królestwo na ziemi. Skazany na mieræ zmartwychwsta³ i odniós³ tryumf nad
swymi wrogami. Pozostawi³ na ziemi aposto³ów, którzy dalej mieli umacniaæ
jego królestwo. Kaznodzieja porówna³ w tym miejscu senatorów do 12 aposto³ów, szlachtê do 72 uczniów, a króla do Piotra, namiestnika Chrystusowego na ziemi. Cieciszewski do swego kazania wplót³ kilka aluzji do aktualnej
sytuacji w kraju, wykorzystuj¹c opowiadania biblijne. Zastanawia³ siê, w jakiej
postaci ma wzywaæ Ducha w.: go³êbicy czy jêzyków ognistych, wspomnia³
o myszy w Arce Noego, której nale¿a³o siê pozbyæ, aby nie przegryz³a pok³adu. Aluzja dotyczy³a ludzi, którzy podgryzaj¹ gmach Rzeczypospolitej. Kazanie zakoñczy³ ¿yczeniami, by rz¹dy Jana Kazimierza by³y szczêliwe i pomylne, by pamiêæ o nich przesz³a do nastêpnych pokoleñ.
Kolejne kazanie sejmowe, w tym samym jeszcze roku, Cieciszewski g³osi³
22 listopada 1649 r. podczas mszy w. odprawianej przez biskupa przemyskiego Andrzeja Zamoyskiego. Jak stwierdza autorka monografii tego sejmu,
£ucja Czêcik46, kazanie Cieciszewskiego zawiera pewne elementy programu
politycznego i odzwierciedla pogl¹dy dworu. Kaznodzieja w oparciu o tekst
zaczerpniêty z 25 rozdzia³u Ewangelii w. Mateusza, mia³ wykazaæ zgubne
skutki polityki szlacheckiej. Kaznodzieja podkrela³, ¿e najbardziej szkodliwy
jest brak zaufania do króla, gdy¿ uniemo¿liwia³o mu to podejmowanie odpowiednich decyzji, a równoczesny brak jednoci w ³onie samej szlachty, jej
sk³ócenie musi doprowadziæ do katastrofy.
Jako kaznodzieja wyst¹pi³ Cieciszewski na pocz¹tku sejmu 5 grudnia
1650 r. Mszê w. celebrowa³ wówczas arcybiskup lwowski, Miko³aj Krosnowski. Mówca przypomnia³ mêstwo przodków, ostrzega³, ¿e jeli s³uchaj¹cy nie
bêd¹ ich naladowaæ  nie skoñcz¹ siê obecne nieszczêcia47.
W roku 1652 r. sejm zbiera³ siê w Warszawie dwukrotnie. Dziêki kompetentnej monografii tych sejmów autorstwa W³adys³awa Czapliñskiego48 sporo wiemy o okolicznociach i przebiegu obrad. Pierwszy sejm rozpoczyna³
obrady 26 stycznia 1652 r. Rano, w kolegiacie w. Jana mszê w. odprawia³
biskup poznañski, ksi¹¿ê Kazimierz Florian Czartoryski. Wed³ug Czapliñskiego, kazanie wypowiedziane w typowym dla epoki gucie barokowym nie
zawiera³o specjalnych akcentów politycznych. Kaznodzieja wzywa³ jedynie
Polaków do obrony wolnoci zagro¿onej przez wroga i wyrazi³ nadziejê, ¿e
Polacy zgodnie z przys³owiem, i¿ s¹ m¹drzy po szkodzie, zdobêd¹ siê na
rozum i rozs¹dek w czasie obrad. Nie wszyscy wziêli do serca przestrogi
kaznodziei, a na pewno nie us³ucha³ ich podstaroci upicki W³adys³aw Siciñski, który zg³osi³ liberum veto i zerwa³ pierwszy w historii sejm polski. Na
46

£. Czêcik, Sejm warszawski w 1649/50 roku, Wroc³aw  Gdañsk 1978, s. 6263.
S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana
Kazimierza Wazy. Prawo  doktryna  praktyka, t. 1, Wroc³aw 2000, s. 70.
48 W. Czapliñski, Dwa sejmy w roku 1652, Wroc³aw 1955, s. 71 i 152.
47
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sejmie tym rozstrzygnê³a siê g³ona wówczas sprawa marsza³ka koronnego
Hieronima Radziejowskiego, którego sejm uzna³ banit¹ i pozbawi³ ca³ego
maj¹tku. Nie wiemy dlaczego ten s³awny banita uwa¿a³ Cieciszewskiego za
swego dawnego i ustawicznego nieprzyjaciela49.
O Cieciszewskim jako kaznodziei g³osz¹cym kazanie na pierwszym sejmie w 1652 r. pisa³ wytrawny znawca epoki Ludwik Kubala w swych szkicach historycznych, który w ten oto sposób okreli³ naszego kaznodziejê:
Cz³owiek nadzwyczajnie wp³ywowy. Wymowa jego odznacza³a siê rubasznym cynizmem. Gada³ do zgromadzonych stanów, jak do ludzi, do których
trzeba zejæ bardzo nisko, aby byæ zrozumianym. Kazania jego rozbierano
uwa¿nie, jako wyraz opinii królewskiej, mówiono nawet, ¿e sam król przyk³ada do nich sw¹ rêkê50.
Drugi sejm w 1652 r. rozpocz¹³ siê 23 lipca. Mszê w. odprawi³ wówczas
biskup wileñski Jerzy Tyszkiewicz, a kazanie g³osi³ znowu Cieciszewski. Zdaniem Czapliñskiego, kazanie stanowi³o pierwsz¹ próbê urobienia pos³ów
zgodnie z planami dworu. Kaznodzieja porówna³ w swym kazaniu poprzedni
sejm do £azarza, którego obecnie król powo³uje do ¿ycia. Prowadz¹c dalej
porównanie kaznodzieja stwierdzi³, ¿e obecny sejm jak zmartwychwsta³y £azarz ma zwi¹zane rêce i nogi, albowiem krêpuj¹ go zbyt cile instrukcje
poselskie. Wzywa³ wiêc szlachtê, by dbaj¹c nadto o zachowanie swych praw
nie wyda³a Rzeczpospolitej w rêce zbuntowanych poddanych. Czapliñski
trafnie zauwa¿y³, ¿e kaznodzieja stara³ siê szlachtê przygotowaæ do zrezygnowania z pewnych praw i zwyczajów ze wzglêdu na dobro pañstwa.
Wspomniani tu autorzy monografii sejmów: £ucja Czêcik i W³adys³aw
Czapliñski nie dotarli do pe³nego tekstu kazañ Cieciszewskiego, gdy¿ zapewne siê nie zachowa³y, a ich treæ znali jedynie ze streszczeñ zamieszczonych
w recesach sejmowych. Podobnie Wiktor Czermak kazanie Cieciszewskiego
wyg³oszone na pocz¹tku sejmu w 1664 r. zna³ tylko ze streszczenia51. Uczony
ten nie mia³ dobrego zdania o kaznodziei, skoro tak go scharakteryzowa³:
Ksiêdzu Cieciszewskiemu, owemu wymownemu jezuicie, co to do s³uchaczów zwyk³ by³ przemawiaæ jak do prostaczków, obrazowym, rubasznym sposobem (temu samemu, co i sejm s³awny spraw¹ Radziejowskiego zaingurowa³
swoim kazaniem), wypad³o znowu witaæ zgromadzone stany.
Odnalezione szczêliwym trafem kazanie Cieciszewskiego, które zamieszczam w ca³oci, w kilku diariuszach sejmowych znalaz³o siê w streszczeniu, trzeba przyznaæ doæ zabawnym. Za Wiktorem Czermakiem przyta49 By³ to list Radziejowskiego do królowej Ludwiki Marii z 1651 r. pisany z obozu pod
Sokalem. Autor le pisa³ te¿ o drugim faworycie króla  pokojowcu Tyzenhauzie, a tak¿e
o samym królu. List ten dosta³ siê do r¹k króla Jana Kazimierza. Fragment tego listu cytuje
A. Kersten, Hieronim Radziejowski. Studium w³adzy i opozycji, Warszawa 1988, s. 253.
50 L. Kubala, Pierwsze liberum veto, [w:] Szkice historyczne, wyd. pi¹te, s. 274. Autor
przytacza fragment kazania.
51 W. Czermak, Ostatnie lata Jana Kazimierza, oprac. i wstêpem poprzedzi³ A. Kersten,
Warszawa 1972, s. 174175.
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czam jedno z nich: Pocz¹³ ksi¹dz Cieciszewski od foremnej alegorii, ¿e siê
sejm urodzi³, ni twoje dzieciê, czenie i dobrze, bo niedaleko Bo¿e Narodzenie. Mamk¹ w. Katarzyna i piastunk¹, on ksiêdzem, który go ochrzci³, da³
mu naprzód imiê w. Jana Ewangelisty, ale to siê nie zda³o, bo ten pisa³
Apocalipsim i straszy³ s¹dami Pañskimi, chcia³ go potem mianowaæ w. Janem Chrzcicielem i nie od rzeczy, bo na sejmie interesów ¿o³nierskich doæ
bêdzie, a w. Jan mia³ osobliwe do ¿o³nierzów kazanie: neminem concutiatis
stipendiis vestris estote contenti, nemini calumniam faciatis; ale i to siê imiê
nie zda³o; ... da³ mu na ostatek imiê w. Krzysztofa, co szeroko wywodzi³,
jako na jêzyku i sercu powinien nosiæ Chrystusa Pana, wywodzi³ i kaletê w.
Krzysztofa, co ma w niej za ludzie, zapozwanych na sejm etc., etc., wiêc i to,
co rzek³ zbradza³ czêsto i gruntowa³ ... Awo to kazanie by³o  dodaje wreszcie
ów pobo¿ny s³uchacz  sicut, Aegyptus homerica, mia³o swoj¹ naganê i swoj¹
pochwa³ê.
Z innego przekazu treæ tego¿ samego kazania zna Witold K³aczewski i tak
je ocenia: Kazanie stanowi³o próbê urobienia przekonañ zebranych senatorów i pos³ów na rzecz polityki dworu. Zadaniem mówcy by³o przekonanie
s³uchaczy, ¿e g³ównym celem sejmu jest za³atwienie spraw podatkowych i zaspokojenie wojska. Dwór niechêtnie przyst¹pi do s¹dów nad Lubomirskim, chce
tym samym daæ do zrozumienia, ¿e porozumienie z nim nie jest jeszcze
ca³kiem niemo¿liwe. K³aczewski konstatuje: Kazanie Cieciszewskiego stanowi³o wyran¹ próbê wyjanienia polityki królewskiej. Win¹ za brak porozumienia próbowano obarczyæ jedynie marsza³ka. Dwór jeszcze raz dawa³ do
zrozumienia, ¿e pojednanie jest mo¿liwe, lecz za cenê ukorzenia siê i znacznych
wyrzeczeñ z jego strony. Stanowisko to potwierdza³y nastêpne wydarzenia52.
Jak kaznodzieja Cieciszewski wita³ 26 listopada 1664 r. zgromadzone
stany na nabo¿eñstwie, rozpoczynaj¹cym sejm, mo¿emy poznaæ dok³adnie ju¿
nie ze streszczenia, ale z pe³nej treci tego kazania. Poni¿ej zamieszczamy
bowiem tekst w ca³oci 53 . Trudno jest dzisiaj jednoznacznie ustaliæ, w jakich
okolicznociach tekst tego kazania znalaz³ siê w kodeksie w archiwum olsztyñskim. Jedno jest niew¹tpliwe, a mianowicie osoba kopisty. Jest nim Zachariasz Jan Szolc, bliski i zaufany wspó³pracownik biskupa warmiñskiego
Jana Stefana Wyd¿gi.
Nie bêdziemy tu omawiaæ treci poni¿szego kazania, bo zamieszczamy je
w ca³oci. Warto tu jedynie wskazaæ w skrócie na realia polityczne ówczesnej
Rzeczpospolitej, do których Cieciszewski nawi¹zuje. Omawiany sejm rozpocz¹³ obrady 26 listopada 1664 r., po dwuletniej przerwie, bowiem poprzedni
mia³ miejsce w maju 1662 r. W tym dwuletnim okresie miêdzysejmowym
najwa¿niejszym wydarzeniem by³a konfederacja wojskowa w latach 16611663,
w Rzeczpospolitej pod nazw¹ Zwi¹zku wiêconego, a na Litwie  Zwi¹zku
Kmicicowskiego lub Braterskiego. Wprawdzie podobnych konfederacji by³o
52 W. K³aczewski, W przededniu wojny domowej w Polsce. Walka sejmowa lat 16641665,
Lublin 1984, kazanie to autor omawia na s. 5758.
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wiêcej, ale w wewnêtrznych dziejach orê¿a polskiego ta by³a bodaj¿e najgroniejsza. Zbuntowane z powodu zaleg³ego ¿o³du wojsko zosta³o wykorzystane
do rozgrywek politycznych miêdzy dworem a opozycj¹. Ta ostatnia by³a przeciwna elekcji za ¿ycia króla i promowanemu przez dwór kandydatowi francuskiemu. Dla utr¹cenia planów dworu opozycja zyska³a poparcie zbuntowanego wojska. W³¹czenie siê konfederatów w sprawy polityczne stworzy³o w kraju
sytuacjê na tyle powa¿n¹, ¿e grozi³a wojna domowa. Po d³ugich mediacjach
wojska z wys³annikami dworu i senatu konfederacja zosta³a ostatecznie rozwi¹zana w lipcu 1663 r., ale w kraju nadal nie by³o spokoju. Wojsko nie
otrzyma³o obiecanej wyp³aty nale¿nego ¿o³du, a ten fakt by³ dla opozycji
argumentem do dalszego j¹trzenia. Uspokojeniem sytuacji i rozwi¹zaniem
kwestii finansowych wobec wojska mia³ zaj¹æ siê sejm. Inn¹ g³on¹ wówczas
spraw¹, o jakiej mia³ zdecydowaæ sejm, by³o postawienie przed s¹d sejmowy
i ukaranie marsza³ka koronnego hetmana polnego Jerzego Lubomirskiego,
g³ównego opozycjonisty dworu, a szczególnie planów królowej Ludwiki Marii. Zw³aszcza t¹ ostatni¹ spraw¹ ¿y³a szlachta na sejmikach przedsejmowych, chocia¿ w instrukcji królewskiej nie by³o o niej mowy. Ze spraw¹ Lubomirskiego, aczkolwiek chyba nies³usznie, ³¹czony te¿ by³ Cieciszewski54.
Na ile w kazaniu sejmowym nawi¹za³ on do aktualnych wydarzeñ mo¿emy przekonaæ siê z poni¿szego tekstu. Styl tego kazania nie odbiega od
poprzednio przez niego g³oszonych i od stylu ogólnie panuj¹cego w okresie
baroku. Dotyczy to wszystkich kazañ owego czasu, równie¿ i sejmowych. Do
g³oszenia tych ostatnich duchowni skrzêtnie wybierali te fragmenty Pisma
wiêtego, które pozwala³y im na tyle rozwin¹æ w³asn¹ pomys³owoæ, by ¿ongluj¹c zwrotami biblijnymi wyraziæ aktualn¹ sytuacjê i problemy w kraju,
czêsto zganiæ szlachtê, a nagrodziæ króla i jego politykê. W kazaniach stosowano wiele porównañ, alegorii, odniesieñ, figur, które  jak siê wydaje
 niejednokrotnie mog³y s³uchaczowi sprawiæ trudnoæ w zrozumieniu w³aciwej treci. Równie¿ Ciecieszewski nie by³ wolny od tego przesadnego
stylizowania. W kazaniu, jakie poni¿ej przytaczamy, wykorzysta³ on fragmenty Ewangelii: £ukasza i Jana, Apokalipsy wiêtego Jana i proroctwo
Daniela. Szeroko nawi¹za³ do postaci i czynów wiêtej Katarzyny i wiêtego Krzysztofa.
Poni¿ej przytaczamy pe³ny tekst kazania:

53 W formie wspó³czesnego odpisu zachowa³ siê w Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej
w Olsztynie, w dziale Archiwum Kapitu³y, w kodeksie Ab 8, s. 521535.
54 Pisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy 16481668. Publicystyka
 Eksorbitancje  Projekty  Memoria³y, t. 3: 16651668, Wroc³aw  Warszawa 1991, nr 107 i 108.
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Kazanie sejmowe
Wielebnego Ksiêdza Cieciszewskiego
w Warszawie die 26 Novembris 1664 na pocz¹tku sejmu miane
Exordium:
Sejm siê nam dzi narodzi³. Namilszy chrzecijañski sejm siê nam dzi
urodzi³ a barzo wczenie, albowiem Narodzenie Zbawiciela naszego Syna
Bo¿ego uprzedzi³. To nim siê Zbawiciel narodzi, sejm nasz dzi narodzony
podrocie i nowo narodzonemu Synowi Bo¿emu za pacholê oddany byæ mo¿e.
Tam jako u Najwy¿szego Pana niema³o wys³u¿ywszy, maj¹c o czem lepiej siê
Matce swojej Ojczynie naszej i Panu przys³u¿y. Matka tego sejmu dzi
narodzonego jako katoliczka dobra, skoro jej Pan Bóg to dzieciê da³, po
katolicku sobie post¹pi³a a naprzód wielkiego i wi¹tobliwego biskupa55, aby
Msz¹ mia³ o Duchu wiêtym uprosie³a, a potem mnie, abym dzieciê ochrsci³
i co mu dobrego powró¿y³ uprosi³a.
Propositio:
Uczyniê to ochotnie, ten sejm dzi narodzony ochrsczê i co bêdzie mog³o
byæ dobrego onemu powró¿ê. To, ¿e nie kogo wielkiego do tak wielkich chrscin za¿yto, ale mnie, sta³o siê tak: matce udano, ¿e s³abe barzo dzieciê, na
kogo tedy z kap³anów (jak to bywa w takich razach) napadniono, tego aby
ochrsci³ za¿yto. O cierpliw¹ przy tej ceremoniej assistencyj¹ proszê, a przy
tem i o przebaczenie, jeliby siê w czem b³¹d jaki przytrafi³, bo przez lat 13
ani ambony ani chrscielnice, aby palcem nie dotkn¹³em siê. Przyb¹d Panie
Jezu z pomoc¹ Twoj¹. Nios¹ dzieciê do chrsztu, rano p³acze mocne snad i
zdrowe z ³aski Bo¿ej. Katarzyna wiêta Panna i Mêczenniczka s³awna, która
wczora tego dzieciêcia matce pob³ogos³awi³a, niesie dzieciê do chrsztu. ¯e tak
wiête rêce to nasze pacholê do chrsztu nios¹ rozumiem, ¿e mniej po egzorcyzmie, który zwyk³ chrzest uprzedzaæ, albowiem gdy na tak wi¹tobliwym
rêku tej Panny i Mêczenniczki jest, która po Matce Bo¿ej pierwsz¹ w Kociele Bo¿em reputacyj¹ zda siê mieæ, je¿eli co przy dzieciêciu niedobrego by³o,
precz ust¹piæ musia³o. Dzieciêciu temu radbym da³ imiê Jana, ale nie Ewangelisty, bo ten si³a o S¹dzie Pañskim in sua Apocalipsi w swojem objawieniu
nagada³, a ja za radbym, aby to dzieciê o S¹dach Pañskich milcza³o, a co
potrzebniejszego gada³o. Jana Chrsciciela imiê radbym mu da³ nie dlatego,
aby nam palcem Pana przysz³ego ukazowa³ i chrsci³ go, a potem i pacierze
uczy³, bo to nad si³y jego, ale dlatego, aby ¿o³nierzom prawdê mówi³, a mocno
ich upomina³ (Lucae 3)56. Bieg³o co ¿ywo s³uchaæ s³ów zbawiennych wiêtego
55

Mszê celebrowa³ biskup kujawski, ksi¹¿ê Kazimierz Florian Czartoryski.
Cytaty z Pisma wiêtego przytaczamy wed³ug tekstów Biblii Tysi¹clecia (wyd. 3), Poznañ  Warszawa 1980. Tekst Ew. £uk. 3,[14] brzmi: Pytali go te¿ i ¿o³nierze: »A my, co mamy
czyniæ?« On im odpowiedzia³: »Nad nikim siê nie znêcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim ¿o³dzie«.
56
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Jana Chrsciciela ka¿¹cego i prorokuj¹cego nad rzek¹ Jordanem, biegli kap³ani, bieg³a lachta, biegli kupcy, przyszli te¿ i ¿o³nierze i przyst¹piwszy do
Jana w. pokornie pytaæ quid faciemus et nos, Ojcze wiêty, a my te¿ utrapieni ¿o³nierze co czyniæ mamy, abymy zbawieni byli et ait illis: neminem
concutiatis, nemini calumniam faciatis et contenti estote stipendiis vestris:
nikogo nie bijcie, nikogo nie potwarzajcie, a b¹dcie kontenci ¿o³dem waszem. Posz³o to w zapomnienie u ¿o³nierzów, nie tylko bili ale ubili, co wiem
szabla zb³¹dzi, na hetmany albo na dwór z³o¿yli. Jakby siê za ¿o³dem kontentowali, znaæ po kocio³ach, w których ju¿ nie tylko ksiê¿a, ale i same
wróble milcz¹, bo tak dochody zniszczone, ¿e i wróbl siê po¿ywiæ na nich nie
mo¿e. On wi¹tobliwy Zwi¹zek na powi¹tnem ca³e dwie lecie snopki i kopki
dobrze rozwi¹zywa³.
Aleæ w obieraniu imienia temu dzi narodzonemu sejmowi nie chcê ja
pracowaæ, wy sami obierzcie i mieñcie dzieciê, co? Krzysztof! Niech tak bêdzie na wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹. Wielmo¿ny sejmie dzisiejszy sis Chritophorus!
B¹d Krzysztophem nazwany i zarazeæ tak wysokiego imienia, nasz wielmo¿ny a po¿¹dany sejmie, pokornie winszujê. ¯yj szczêliwie nie tylko imieniem,
ale i rzecz¹ Christophorus, to jest Chrystusa nosz¹cy, unctum Domini, Chrystusa, którego Bóg mi³ociwie da³ za Pana, dwigaj reputacyj¹ s³awne dzie³a
jego, merita jego, które kroniki polskie nape³ni¹, wyno pod same niebiosa.
Twoje za wielmo¿ny dzisiejszy Chrystophie acta i konstytucje pobo¿ne,
niech póni wnukowie z pochwa³¹ a¿ do s¹dnego dnia czytaj¹. Widzê, ¿e
gdyby nie koció³, to bycie g³ono spytali, a któ¿ u tego dzieciêcia mamk¹?
Odpowiadam  w. Katarzyna i patronk¹ i mamk¹ temu naszemu dzi narodzonemu sejmowi. Mlekiem, które z szyje tej panny dla Chrystusa uciêtej
miasto krwie, p³ynê³o, to dzieciê karmione bêdzie. Piastunem za tego dzieciêcia bêdzie janie owiecone ksi¹¿ê arcybiskup gnienieñski wielki tego
Królestwa prymas57 i janie wielmo¿ni pieczêtarze, ci przypiewywaæ bêd¹,
dzieci¹tko ko³ysaæ, a lilaj¿e lilaj moje pachol¹tko. ¯adna przez to krzywda
nie stanie siê ichmociom panom dyssydentom, jeli którzy do sejmu tego
nale¿¹. I oni ko³ysaæ bêd¹ dzieciê, ale z pewn¹ jedn¹ ceremoni¹, o której nie
czas tu mówiæ. Pe³ni siê dzi to, co prorok komu (Isaja. 66)58 obiecowa³ ad
ubera portatiminia super genua blandientur vobis, do piersi przytulaæ was
bêd¹ i na kolanach was trzymaj¹c pieciæ siê z wami bêd¹. A czy nie to¿ to
owa oppressyja stanu szlacheckiego, na któr¹ wiêc niektórzy narzekaj¹.
Ochrsczone i opatrzone dzieciê z ³aski Bo¿ej zostaje powró¿yæ i potuszyæ mu
co dobrego. Abym temu dzieciêciu co dobrego powró¿y³, gwiazdorskiej ¿adnej
erekcjej czyniæ nie bêdê, bo przed lat 30 szkolnej matematyki profesorem
i mistrzem bywszy do kocielnej matematyki prac¹ obróci³em. Najduj¹ siê
tacy, którzy pomnieæ moje mog¹ niejedne minacje, którem przed lat 13 z tego
miejsca, to jest z tej katedry, przed ludmi prawi³. Nie na niebie ja miêdzy
57
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Wac³aw Leszczyñski arcybiskup gnienieñski 16581666.
Izaj. 66,[12]: Ich niemowlêta bêd¹ noszone na rêkach i na kolanach bêd¹ pieszczone.
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gwiazdami, ale w kociele miêdzy o³tarzami szukam, z czego bym dzieciêciu
nowo narodzonemu sejmowi co dobrego powró¿y³, i znajdujê z ³aski Bo¿ej
b-snadnie-b : po jednej stronie kocio³a widzê obraz wiêtej Katarzyny patronki sejmu dzi narodzonego, przy której piêknem obrazie widzê ko³o z³amane przymalowane, a po drugiej stronie widzê wiêtego Krzysztofa o³tarz,
w którem wymalowany wiêty Krzysztof jako olbrzym jaki Pana Chrystusa
na ramieniu, a u pasa w kalecie mnóstwo ludzi dwigaj¹cy, ca³ym drzewem
z korzenia wyrwanym podpieraj¹cy siê i przez rzekê brn¹cy. Choæ bym milcza³, to patronka i patron sejmowi wielmo¿nemu dzi narodzonemu wszystko
dobre wró¿¹.
Przy obrazie Katarzyny wiêtej przymalowano ko³o z³amane, a ko³o nie
proste, ale rycerskie, bo nie tylko ¿elazem okowane, ale i ostremi mieczykami
warmowane. Nie barzoæ pociesznie to ko³o wyrazi³o ko³a teraniejszego poselskiego, nie ca³oæ, bo kilku dzwon w nim nie dostaje. Nic to przecie, obaczmy
co by to i sk¹d by to.
Historycy, którzy opisuj¹ dzieje i ¿ywot wiêtej Katarzyny Mêczenniczki,
powiadaj¹, ¿e na to ko³o, które z³amane przy niej maluj¹, piorun uderzy³, aby
na niem, na jej zgubê warmowanem nie zginê³a. A czy nie piorun te¿ uderzy³
na ko³o teraniejsze poselskie, ¿e taki szwank odnios³o. Mówi¹c ci prawdê
by³o grzmotu doæ i burza niema³a, bo i jeszcze to nie usta³o, aleæ z wielkiej
burze bywa ma³y deszcz jako pospolicie mówi¹, ba i tak jest sama experientia, samo dowiadczenie to nam pokazuje, ¿e im najwiêkszy w ob³okach
ha³as, tym mniej spada wody i mniej bywa szkody. Czêstem dowiadczeniem
pewna jest, ¿e owe burze, które ze dnia noc czyni¹ swojemi ciemnociami
i owe, które z nocy dzieñ mieæ chc¹ swojemi b³yskawicami, ledwo co jakom
rzek³, spuszczaj¹ na ziemiê wody, a mniej jeszcze czyni¹ swojemi grzmotami
szkody. Uwa¿a³em to nieraz i przyznam siê, ¿em w philosophiej s³usznej tego
przyczyny nie znalaz³, bo jem wiêksza burza, tym wiêcej w niej wody, a ile
b³yskawic tyle piorunów, a pewna w tem górnem cekauzie strzelba. Có¿ to
tedy jest, ¿e z wielkich burz ma³o bywa wody, ma³o i od piorunów szkody. Nie
rozumiem, aby insza mia³a byæ przyczyna tylko ta: Pan Bóg przy wielkich
burzach, które s¹ nie tylko do d¿dzu, ale do potopu uczynienia zgodne,
zasadza owe swojê armatê piorunow¹ na to, aby d¿dzami tym raniej ziemiê
oblewa³, bo bez grzmotów czêste d¿dze miewamy, ale na postrach, aby siê go
ludzie bali. Jako¿ wnidzcie do domu gospodarza jakiego, znajdziecie u sto³u
z goæmi i przyjació³mi weso³ego, jedni pij¹ za sto³em, drudzy po izbie pl¹sz¹,
a¿ ci b³ynie siê, co ¿ywo prze¿egna siê, b³ynie drugi raz i zagrzmi, a¿ ci
gospodarz z goæmi zza sto³a, dudy w miech, skrzypki pod ³awê. Gospodarz
krzy¿ykiem karawackim ¿egna przez okno. Powtórzy raniejszy grzmot, gocie i kopieniaka nie czekaj¹c, ka¿dy to w sw¹ wender [sic]. Gospodarz psy
z izby i z sieni precz, bo prawi na te bestie piorun rad bije (o bodaj nie dêby,
ale psie gêby bija³). Odezw¹ siê jeszcze ob³oki, a¿ ci gospodarz zblad³ i jako
konaj¹cy o gromnice prosi zapalon¹, pose³a nawet do plebana, aby kaza³
dzwoniæ. Dzwoni¹ jak umar³emu, ba i wiêconem zielem kadz¹, jak przy
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pogrzebie. Widz¹c Pan Bóg lubo nie wszystkich, ale w wielu jednak ludziach
tak¹ bojañ i prepedycyj¹ kontentuje siê tem, bo tego tylko chcia³, aby postraszy³ i do bojani przywiód³ ludzie. Owe tedy ob³oki oddmuchnie w stronê,
a owê armatê swojê i pioruny ku górze wystrzeli. Nie mówi siê to z pamiêci
jakiej tylko, ale z samej rzeczy; ledwo co setny piorun ku ziemi uderzy. Do
góry tego z ob³oków sowito wiêcej wypada, boæ te¿ ogniowi snadniej do góry
ni¿ na dó³ wypadaæ. Tym tedy sposobem dzieje siê, ¿e z wielkiej burze bywa
ma³y deszcz. Bo¿e tego zawaruj, nu¿by siê te¿ nalaz³ taki zuchwa³y cz³owiek,
który by, gdy zagrzmi i b³ynie nie prze¿egna³ siê, a gdy drugi raz b³ynie
i mocniej zagrzmi, tedy nie tylko psów nie wygania³, ale na nie tr¹bi³ i obficie
zaparza³, który by nie krzy¿yk ku niebu, ale figê pokazywa³, który by gdy
grzmi i trzaska nie bra³ siê do gromnice, ale do strzelawice chc¹c simili voce
tonare, któremu by nie jako od strachu umar³emu, ale jako buntownikowi na
gwa³t we dzwony bito, który by nie zielem wiêconem w domu kadzi³, ale
tabak¹ listy szpikowa³, aby je ludzie czytaj¹c kichali i na Boga potrzykali!, co
rozumiecie, czy by³by na ten czas z wielkiej burze ma³y deszcz.
Nie rozumiem, aby tak zuchwa³y cz³owiek u nas siê znaleæ móg³, atoli
choæby siê i znalaz³ kiedy, czego Bo¿e nie daj, tedy by i nad takim u nas by³
przecie z wielkiej burze ma³y deszcz, bo u naszego Jowisza piorunów w rêku
pusto, szablê tylko albo szpadê w rêku jego widywaæ, któr¹ nie nasze grzechy, ale nasze nieprzyjacio³y bije, a gdyby siê te¿ w jego rêku i pioruny jakie
zakry³y, tedy by ich nasza Juno dojrza³a i wszystkie powymyka³a. Jest o niej
tego mniemania, ¿e gdyby ju¿ na powietrzu piorun na kogo lec¹cy widzia³a,
tedy by go dolecia³a i za³api³a. O jakby wiele ludzi mizernie i ni¿ od pioruna
g³odnej mierci kos¹ w Warszawie i gdzie indziej ginê³o, gdyby nasza mi³ociwa Juno nad ka¿dem hojn¹ rêk¹ nie zas³ania³a i kosy nie odbija³a. Nie od
piorunu w kole naszem poselskiem ta przerwa, ale na kamieñ snad napad³o
i tak siê nadpad³o (Daniel 2)59. G³owie onej dziwackiej Nabuchodonozorowej,
gdy odpoczywa ni siê, ¿e widzi s³up wielki, figurê ch³opa wielkiego maj¹cy,
u którego g³owa z³ota ex auro optimo przedniego z³ota, pectus autem et brachia ex argento, piersi i ramiona z srebrac wybornego. Porro venter et faemora ex aere, wnêtrznoci i uda z miedzi, golenie ¿elazne, stopy gliniane. A¿ ci
z góry odciêty kamieñ leci i on s³up po nogach uderzywszy tak go kruszy, ¿e
glina nóg jego, ¿elazo goleni jego, mied udow i wnêtrznoci jego, srebro
ramion jego, z³oto g³owy jego pomiesza³o siê i w plewy posz³o: tunc comitia
sunt pariter, ferrum, testa, aes argentum et aurum et redacta sunt quasi in
59

Dan. 2,[3136]: Ty, królu, patrzy³e: Oto pos¹g bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku
sta³ przed tob¹, a widok jego by³ straszny. G³owa tego pos¹gu by³a z czystego z³ota, pier jego
i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z ¿elaza, stopy za jego czêciowo
z ¿elaza, czêciowo z gliny. Patrzy³e, a oto od³¹czy³ siê kamieñ, mimo ¿e nie dotknê³a go rêka
ludzka, i ugodzi³ pos¹g w jego stopy z ¿elaza i gliny, i po³ama³ je. Wtedy natychmiast uleg³y
skruszeniu ¿elazo i glina, mied, srebro i z³oto  i sta³y siê jak plewy na klepisku w lecie; uniós³
je wiatr, tak ¿e nawet lad nie pozosta³ po nich. Kamieñ za, który uderzy³ pos¹g, rozrós³ siê
w wielk¹ górê i nape³ni³ ca³¹ ziemiê.
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paleam aestivae areae, quae rapta sunt vento. Ów s³up wspania³y i wszytkie
krusce jego obróci³ siê ów kamieñ w jedn¹ perzynê, któr¹ wiatr porwa³. Lapis
autem, qui percusserat statum, factus est mons magnus et implevit universam
terram. On za sam kamieñ, który po nogach s³up uderzy³ i kruszy³, urós³
w wielk¹ górê i nape³ni³ wszytkie ziemie.
A nu¿ te¿ naszemu ko³o o takim siê s³upie ni³o i Daniela nie poradziwszy
siê, tak sobie o nim marzy³o: s³up ten wspania³y jest w³anie Królestwo Polskie,
g³owa z³ota jest król prawie z³oty, bo dobry, piersi i ramiona srebrne jest senat
i stan rycerski, brzuch i udy miedziane s¹ kupcy i mieszczanie, golenie ¿elazne
s¹ rzemielnicy, stopy gliniane s¹ ch³opkowie wieniacy, a ten kamyczek, co
z góry spada i s³up ten nasz kruszy i wszystkie jego stany w popió³ i perzynê
obróciwszy ca³¹ ziemiê nape³nia, jest to kamieñ niema³y, a któ¿ go nam odwali!
Nu¿ te¿ mówiê, nasze ko³o tak sobie marz¹c, lubo przez sen na ten
kamieñ napad³o i ten to szwank odnios³o! Wszak czytamy, ¿e jednemu lachcicowi koci z g³owy wybierano, a ni³o mu siê tylko, by³o ¿e go w g³owê
postrzelono. Nie rozumiem, aby w narodzie naszem tacy siê phantasticy
znajdowaæ mieli. A ju¿ dawno ten kamieñ spad³, który ten s³up nasz po
nogach uderzywszy, to jest ch³opstwo zbuntowawszy w niwecz go prawie
obróci³. Na on to czas by³a ta ruina, kiedy Bogdan Kozak, od Boga na nasze
pokaranie dany, dziwy robi³, kiedy g³owê z³ot¹ do grobu, srebrne piersi i ramiona do Krymu, mied i ¿elazo w niewol¹ wiatry nie¿yczliwe zanios³y. Ten to
by³ kamieñ, którego gdyby by³ sam Pan Bóg nie odwali³, ziemiê by by³
wszystk¹ zast¹pi³, ¿e to jest sami wywiadczcie, gdy tego kamienia kawa³ek
skrupu³ jeden ciasno w Malborku chowacie, aby ziemiê nie nape³ni³ urozszy.
Niektórzy rozumiej¹, ¿e nie na kamieniu, ale na bu³ce chleba to ko³o ten
szwank odnios³o. St¹d prawi by³o, ¿e na wie¿o odprawionych, sejm uprzedzaj¹cych, zjazdach mocno siê na niektórych miejscach domagano, aby siê
ko³a tego wszystkie cz¹stki sto³ów cudzych strzeg³y, aby to tak mia³o siê staæ?
tego nie wiem i nie rozumiem. Mog³o to nasze ko³o po swoich, a nie po
cudzych sto³ach barzo dobrze toczyæ siê nie zawadzaj¹c o cudze sto³y, to wiem
co Ewangelista (Joan. 13)60 napisa³, ¿e Ko³o Apostolskie ca³e trzy lata Panu
pocciwie chodziwszy, ku koñcowi na stó³ albo raczej na bu³kê chleba napadszy, barziej ni¿ na kamieniu szwankowa³o, czêæ dwunasta z niego dzwono
znaczne wypad³o. Mówi historyk wiêty: Et cum intinxisset panem dedit Judae Iscariotae, et post buccelam introivit in eum Sathanas et continuo exivit.
Z Ko³a owego Apostolskiego jednemu dana bu³ka chleba w polewce nie wiem
jakiej omoczona i skoro owê bu³kê wzi¹³, diabo³ go opêta³ i wygryz³ z niego
wiêtego Ko³a, przerwê w nim ¿a³osn¹ uczyniwszy. Jest siê czemu zadziwiæ,
¿e zdrajcê zaraz we drzwiach Zbawiciel ³apaæ nie kaza³, ale kto Syna Bo¿ego
60

Ew. Jana 13,[2628]: Jezus odpar³: »To ten, dla którego umaczam kawa³ek [chleba]
i podam mu«. Umoczywszy wiêc kawa³ek [chleba], wzi¹³ i poda³ Judaszowi, synowi Szymona
Iskarioty. A po spo¿yciu kawa³ka [chleba] wszed³ w niego szatan. Jezus za rzek³ do niego: »Co
chcesz czyniæ, czyñ prêdzej«.
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dobroæ zna, temu siê dziwowaæ nie mo¿e, temu barziej dziwowaæ by siê
trzeba, ¿e by³o przy Panu na ten czas jedenacie pu³kowników co przedniejszych, czemu który z nich nie krzykn¹³ na swojê exdivisi¹, aby zdrajcê ³apa³a. £ukasz wiêty tê negligenti¹, to zaniedbanie (Lucae 13)61 justyfikuje
mówi¹c: facta autem est inter eos contentio, quis esset ex eis maior! ¯e prawi
tym siê to sta³o, ¿e na ten czas w³anie owi mili Aposto³owie, owi mili
pu³kownikowie swarzyli siê o precedencyj¹, a gdy siê tak swarz¹ zdrajca
umkn¹³ i Pana wyda³. Za³ataliæ potem Aposto³owie owê dziurê. W Kole swojem Macieja na miesce Judasza wprawiwszy, ale naszego Ko³a przerwa jako
siê za³ata jeszcze nie wiem.
To, co siê dot¹d o okkazyjej szwanku Ko³a naszego mówi³o, mówi³o siê na
domys³, i ¿e tak rzekê dot¹d. To, co teraz rzekê pewniejsza. Si³a siê na wóz
nam to nawali³o. Sama siê tylko Majestas Pañska nosi³a, albo raczej jako
niegdy Duch wiêty nad wodami, tak nad ziemi¹ nasz¹ unosi³a, a teraz
takich siê ciê¿arów na ten wóz nat³oczy³o, ¿e gdyby czas i miejsce pozwoli³o,
niema³y bym rejestr tego pokaza³. Gdy siê to dzieje, pocznie Ko³o nasze jako
pod prze³adowanem wozem bywa exorbitowaæ, to jest kolej nie chowaæ. Zatem drogê traciæ i b³¹dziæ barzo i gdzie przed lat kilk¹ obaczy³ siê wóz nas, a¿
pod l¹skiem! gdzie gdy od morza szwedzkie wiatry nast¹pi³y, pocz¹³ siê wóz
barzo przechylaæ i na palcu tylko od zguby, tak wóz jako i Majestat na nim
siedz¹cy by³. Gdyby by³ Bóg nie prowidowa³ mulierem fortem, która mêsk¹
prawie odwag¹ wóz wal¹cy siê wspar³a i na drogê prost¹ szczêliwie naprowadzi³a. Godzien pochwa³y ktokolwiek jest, co przed lat dwiema ksi¹¿eczkê,
i po polsku piêknem barzo stylem wydan¹, tak dobrej Paniej dobrodziejstwo
pañstwu temu na ten czas uczynione namieni³. Niech siê przynajmniej t¹
papierow¹ pami¹tk¹ wszelkiej wdziêcznoci godna Pani cieszy, póki Rzeczpospolita rzetelnego zawdziêczenia nie obmyli. Nie mówi siê tu nic z pochlebstwa, ale mówi siê to, co jest i by³o, nie ujmuje siê toæ przez to drugiem,
których cnota na ten czas narodu naszego, wiernoci ku Panu i Ojczynie,
lepiej ni¿ s³oñce ziemiê owieca³a, co ¿ywa pocz¹wszy od najwiêkszych a¿ do
najmniejszych pokazali siê byæ ludmi takiemi, jakich wiat by³ niegodzien.
Wywiód³ bym to janie, gdyby wiat i miejsce pozwoli³o. I to temu Ko³u nie
pomog³o, ¿e barzo wielkie drogi odprawowa³y i omiuset mil to Ko³o nie
barzo dawno, to jest przed dwiema laty i przed czterma uchodzi³o. Od zapustu a¿ do wi¹tek jest pewna omset mil, jeli nie wiêcej, to jest trzy miesi¹ce
ca³e drogi, a na miesi¹c pod trzysta mil ujedzie. Dowiadczy³em tego, gdym
tu do Warszawy i to wozem i po niektórych miastach dzieñ i drugi odpoczywaj¹c z Rzymu za miesi¹c przyjacha³. Ciê¿ar mówiê i drogi d³ugie, które to
Ko³o usz³o sprawi³y, ¿e i na równinie nadpaæ mu siê przytrafi³o. Zaczem nie
widzê, co by siê mog³o z tego ko³a naderwanego Krzysztophowi naszemu
sejmowi teraniejszemu wró¿yæ niedobrego, i owszem to ko³o naderwane
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Kaznodzieja nawi¹zuje tu do fragmentu Ewangelii £ukasza 13, [2231], który koñczy
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czyni nam otuchê, ¿e ten sejm obrotów mniej zatem szczeroci i powagi za
Boskim b³ogos³awieñstwem mieæ bêdzie. Bêdzie siê te¿ stara³, aby ciê¿arów
na wozie ubywa³o i na przyd³u¿sze drogi nie udawa³o. Ta przerwa, która
w kole jest, albo jako siê wy¿ej rzek³o o Apostolskiem Ko³o, i je¿eli nie przez
Macieja, tedy przez Jêdrzeja zakleiæ siê mo¿e, a choæby te¿ i to nie by³o, tedy
nad³amane ko³o, które wiêtej Katarzynie przymalowano, nic piêknoci
i wiêtej powagi nie ujê³o.
Powró¿ywszy sejmowi wie¿o narodzonemu z obrazu jego patronki Katarzyny wiêtej przyst¹pmy do obrazu patrona wiêtego Krzysztopha. Jego
namalowa³ malarz strasznie wielkiego, nic to sejmowi naszemu nie szkodzi,
bodaj sejm nasz wzrostem i wie¿ê przechodzi³, jako¿ wielka nadzieja, ¿e nie
tylko imieniem, ale gestis i sam¹ rzecz¹ wielkiem sejmem bêdzie mianowany.
To, ¿e namalowano wiêtego Krzysztopha, a on Pana Zbawiciela na ramionach dwigaj¹c zgarbi³ siê, nie ma tak¿e nic, nie bêdzie siê nasz sejm chyli³
i garbi³ dwigaj¹c Pana i reputacyj¹ jego, jest ró¿nica wielka. Zbawiciel lubo
w maluczkiej postaci ciê¿eæ wiele musia³, bo wszystkiego wiata wzi¹³ na siê
ciê¿ary, to jest grzechy. My za naszego Pana grzechami naszemi nie tylko
nie obci¹¿amy, ale jako ogieñ czyæcowy dobr¹ duszê ku niemu podnosimy.
Ma to on na ka¿dy dzieñ z naszych grzechów okkazyj¹ do zupe³nego
odpustu i jubileuszu, a g³ównego jubileuszu i odpustu, przeciw któremu ¿aden z wiêtych dot¹d gêby otworzyæ nie mia³. Ów to odpust, o którym
Zbawiciel (Luc. 6)62 dimittete et dimittetur vobis: odpuæcie, bêdzie wam
odpuszczono. Nigdy z Rzymu tak ³askawego jubileuszu nie miewamy, bo co
stamt¹d przychodz¹, to w sobie modlitwy, ja³mu¿ny, posty, spowiedzi, biegania do kocio³a miewaj¹, a tu kruciuchno dimittete et dimittetur vobis. Mów
tylko na sercu szczerze: Bo¿e mój jako szczerze o grzechów moich odpuszczenie ¿ebrzê, tak swemu winowajcy memu, to co miê potka³o odpusczam. ¯adni
za ludzie prywatni nie maj¹ tak czêstych i tak wielkich do takich odpustów
okazyjej, jak¹ maj¹ królowie polscy i tak rozumiem, ¿e królowie polscy, którzy siê do nieba dostali w czyæcu nie postali, bo go tu na ziemi ¿yj¹c
odprawili. Mówiê to, ¿e nasz Krzysztoph nasz sejm nie bêdzie siê tak garbi³
dwigaj¹c Pana i reputacyj¹ jego, jako siê wiêty Krzysztoph garbi³ Pana
Jezusa dwigaj¹c, tyle mu Pan i reputacyja zaciê¿y, ile piórko w diamencie
unoszone za czapkê wetchnione grzecznemu m³odzianowi ciê¿y. ¯e w Krzysztopha pana naszego sejmu teraniejszego patrona z kalety ludzie wygl¹daj¹,
jest jaka tajemnica, a przytrudniejsza do wyrozumienia. Ludzie w kalecie u
wiêtego Krzysztopha, jeli siê nie mylê, wró¿¹ temu sejmowi obmylanie
w wielkich pieni¹dzach na wydatki i zap³aty, to¿ i wiêta Katarzyna Patronka tego sejmu namienia, bo by³a z domu Kosztowna, ociec jej zwany by³
Koszt: Costus, co królów angielskich wielki by³ potomek. Niech¿e bêdzie
tak¿e kaleta wielka u pasa wiêtego patrona i patronki wiêtej Katarzyny.
62 Ew. £ukasza 6,[37]: Nie s¹dcie, a nie bêdziecie s¹dzeni; nie potêpiajcie, a nie bêdziecie potêpieni; odpuszczajcie, a bêdzie wam odpuszczone.
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Familia Kosztów wró¿y sejmowi naszemu obmylanie wielkich wydatków i
kosztów, ale w kalecie wiêtego Krzysztopha co ludzie miasto pieniêdzy robi¹? czy nie ludmi miasto pieniêdzy sejm ten pomocnikom wojny p³aciæ
zechce, jako to snad przed lat kilka na Ukrainie siê sta³o. A luboæ to sta³o
siê z ciê¿kiej potrzeby i ludzie, których siê odliczy³o, zdrajcy byli, bodaj by to
jednak nigdy by to nie by³o. Podobnomy-æ i my przed Bogiem mniej zgrzeszyli, ale u ludzi, co o nas pisaæ bêd¹, zawisni historykowie, którym przez ten
trefienny postêpek mocnomy do ka³amarza przyleli. Rzecze kto
z onych, co na monetê teraniejsz¹ nie bez grzechu wo³aj¹, ¿e z kalety
wiêtego Krzysztopha ludzie wygl¹daj¹cy sejmowi naszemu wró¿¹, i¿ gdy
miedzi nie stanie z ludzi tymphy i szel¹gi biæ bêd¹. Niech mówi kto chce, co
chce, ci co na rzeczy prosto patrz¹, mówi¹ i mówiæ maj¹, ¿e godni od Boga
nagrody i od Rzeczpospolitej podziêkowania ci, którzy tak oko³o szczyromiedzianej, jako i oko³o srebrem okraszonej monety pracowali. Temi pieni¹dzmi
prawie o¿y³a moneta. Jednê tylko szkodê z teraniejszej monety drobniejszej
upatruj¹ uwroczni, ¿e kiedy jeste w drodze, to gdy siê na mniej nie zgodziciesz, ta moneta ten ci psikus wyrz¹dzi, kieszeni¹c urwawszy, sama z ni¹
przepadnie. Aleæ temu po¿¹dany ten sejm ³acniuchno zabie¿y, kiedy uprosi
u dobrotliwego Pana, aby stare szel¹gi do czci przywróci³, które ma³o, albo
nic nie zgrzeszywszy na swoje nieszczêcie g³êboko wzdychaj¹. Otó¿ bardzo
ubodzy ch³opkowie, starych szel¹gów wierni przyjaciele, po tego ubóstwa
skrzynkach i k¹cikach te utrapione szel¹gi teraz siê tu³aj¹, na czerwonych
z³otych narzekaj¹, które z dawna szel¹gów nic rady widz¹c, wie¿o do Wo³och
zalecieli i stamt¹d wielkie wojska ha³astry w minicach wo³oskich nazbierawszy
w Polskê wesz³y. Opiera³y siê stare szel¹gi niebo¿êta. Pierwsza, która by³a
we Lwowie i wygra³yby by³y, gdyby ¯ydzi, lud czerwonym z³otym bardzo
¿yczliwy, przy owej ha³astrze nie stan¹³. Pan Bóg ¿e wie, czy i szkatu³y
paniêce, które na szel¹gi i patrz¹c z dawna nie chcia³y, do tego¿ nieszczêcia
szel¹gom nie przy³o¿y³y siê. To, co monecie teraniejszej zarzucaj¹, ¿e za nie
ani pieprzu, ani sukna nie kupiæ. Jeszcze ³acniej uspokoi siê, gdy nieco
srebrnych pieniêdzy wynidzie, za które by i pieprz i sukna kupowane by³y.
A nu¿ te¿ ta kaleta wiêtego Krzysztopha jest turma, w której ubodzy
ludzie siedz¹, którzy pog³ównego i poborów nie wydali. O, nie ta nêdza z tej
kalety wygl¹da. Nigdy by wiêty Krzysztoph tych niebo¿¹tek w swej kalecie
nie uciska³, ale raczej by tych wypuciwszy odzieraczami j¹ podatków nape³ni³.
A nu¿ te¿ ci, co z tej kalety wygl¹daj¹, s¹ oni nieboszczykowie zwi¹zkowi,
którzy w tej kalecie czyciec odprawuj¹. Daj im Panie Bo¿e zupe³ny odpust,
aby prosto do nieba wchodzili, ale jeli którym przyndzie czyciec odprawowaæ, tedy nie w kalecie, ale w gumienku jakim, i jakby strawny by³ t³usty
chleb duchowny, doznaj¹.
Oni to podobno, którym mandaty na sejm dano, do tej siê wiêtego
Krzysztopha kalety udali, aby ich i sprawy ich dwiga³. Mocnego-æ by patrona naleli. To te¿ mogê assekurowaæ, ¿e je¿eli ich wiêty Krzysztoph na
swym obrazie w o³tarzu bêdzie mia³, srebrnych tabliczek.
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A nu¿ te¿ za niego teraniejszego sejmu [....] ichmoæ panowie pos³owie
do tej wiêtego Krzysztopha kalety, jako do wielkiej karety powsiadali. Dobrzeæ by to by³o, bo by ichmoæ bêd¹c w tej kalecie domacaliby siê dziury,
któr¹ dobre pieni¹dze i dok¹d wypadaj¹ i zatkaliby tê dziurê i myszkom,
które tê kaletê przegryz³y, z¹bków by przypi³owali.
To, co teraz rzekê jest prawdy bli¿sza. Historycy, którzy ¿ywot wiêtego
Krzysztopha opisali, powiedaj¹ miêdzy inszemi tego wiêtego cnotami, ¿e by³
tak na ubogie ³askawy, i¿ nie tylkoæ ja³mu¿nami opatrowa³, ale bêd¹c si³
i statury wielkiej przez rzekê ludzie ubogie przenosi³, aby od przewozu nie
p³acili. W suchych polach przodkowie nasi tu mieszkali, ba i my sami trochê
dawniej przenizów ma³omy potrzebowali, a teraz pocz¹wszy od owego nieszczêsnego roku, który by³ za panowania wiêtej pamiêci W³adys³awa czwartego, wielkiego monarchy polskiego, znalelimy siê nad jedn¹ g³êbok¹ rzek¹,
której przebrn¹æ ani umiemy, ani mo¿emy, przewóz niepodobny, bo ani mostu, ani ³odzi ta rzeka nie cierpi. Zima by najciê¿sza lodem jej nie spina, lato
by najsuszsze nic tej rzece wody nie ujmuje, a tymczasem ta niesczêsna
rzeka oddzieli³a nas od wszytkich b³ogos³awieñstw Boskich, oddzieli³a od
¿ycia bezpiecznego, bo ustawiczna wojna, ustawiczny mor, ustawiczne nieurodzaje, wszytkie plagi Boskie bij¹ nas nad tê rzek¹ siedz¹cych. Omen tedy
dobre wiêty Krzysztoph patron wielmo¿nego sejmu naszego teraniejszego
daje znak, ¿e jako wiêc ubogie ludzie przez rzekê przenosi³, tak ten sejm
przeniesie nas przez tê rzekê na drug¹ stronê, gdzie bymy wytchnêli.
O wiêty sejmie, je¿eli tego doka¿esz, ale odwagi trzeba, si³a rzóde³ obfitych,
które tê rzekê czyni¹. Ile oczu ubogich poddanych, tyle rzóde³ ciek¹cych, ile
mniszek tu³aj¹cych siê, ile kap³anów, ile kocio³ów, tyle kana³ów, przez które
hojnie ³zy do tej wpadaj¹ rzeki. Trzeba te rzeki ususzyæ. Sposób ususzenia
podaje Duch wiêty (Apoc. 21)63: Et ab sterget Deus omnem lachrymam ab
oculis eorum., et non erit ampliis, neque luctus neque clamor, sed nec ullus
dolor erit ultra, quia prima abierunt, et dixit, qui sedebat in throno, ecce nova
facio omnia. Nie s³ów rêki tu potrzeba. Otrzyj rêk¹ mi³osiern¹ ³zy z oczu
ubogich poddanych kocielnych wielmo¿ny sejmie. Mój wielmo¿ny Krzysztophie, sejmie teraniejszy, aby to uczyni³, nie z nabo¿eñstwa jako twój Patron
czyni³, ale ex conscientia obligowany jeste. Wejrzyj tylko chrzecijañskim
okiem na nies³usznoæ, któr¹ poddani kocielni ponosz¹, jakby nie byli tak
dobrzy jako lacheccy, lubo w Polsce i wszêdzie koció³ pierwszy lachcic.
Skoñczê, namieniæ tylko, co by sejmowi naszemu dzi narodzonemu,
a Krzysztophowi mianowanemu mog³o znaczyæ ca³e drzewo, którem siê podpiera wiêty Krzysztoph patron jego, z ziemie je wyrwawszy. Wiele gadek,
albo raczej wiele plotek o tym, jakoby w lasach naszych mia³o roæ, albo jakie
drzewo, z którego maj¹ byæ Piastowie albo Piasty. Nasz wiêty Krzysztoph
jako Patron sejmowi naszemu Krzysztophowi dzisiejszemu swoim drzewem,
63 Apokalipsa w. Jana 21, [45]: I otrze z ich oczu wszelk¹ ³zê, a mierci ju¿ odt¹d nie
bêdzie. Ani ¿a³oby, ni krzyku, ni trudu ju¿ [odt¹d] nie bêdzie.
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którem siê podpiera daje znaæ, aby to drzewo wyrwa³. O tym drzewie s¹
szczere plotki, a choæby te¿ takie siê drzewo znajdowa³o, nie wyrywaæ go.
Sinite crescere usque ad messem. Jeli s³omiani ludzie bêd¹, niech drzewianego króla maj¹. Drzewo to, którym siê wiêty Krzysztoph podpiera, nie co
inszego sejmowi naszemu Krzysztophowi m³odemu namienia, tylko to, ¿e
je¿eli Krzysztoph wiêty lubo wiêty i cz³owiek olbrzymskich si³, przecie
przez podpierania siê nie mie brn¹æ przez wodê, która mu do kolan tylko.
Daleko wiêcej nasz m³odziuchny Krzysztoph bez podpory nie przebrnie wody,
która mu po szyje, nie na drzewie za wspieraæ siê ma, bo by³oby drew doæ,
ale na Majestacie, którego powinien siê trzymaæ, jako pijany p³ota. O jeszczeæ
to owego chmielu nie przespalimy siê, któregomy rano zarwali, jeszcze to
po cianach macamy do drzwi nie trafiaj¹c, bo kiedy bymy do drzwi trafili,
to bymy z tych bied, w których jestemy, wyleli.
Conclusio:
Co obieca³em uczyni³em, ¿e nie tak jako wielkoæ dzisiejszej tej uroczystoci wyci¹ga³a, proszê, aby mi po chrzecijañsku by³o kondonowano i odpuszczono. Obieca³em mówiæ dzi narodzony sejm okrzciæ i jemu co dobrego
potuszyæ, ju¿ to wed³ug niskiej mo¿noci mojej uczyni³o siê. Zostaje mi³ej
Ojczynie powinszowaæ tak zacnego potomstwa, Panu tak wiernego poddanego i s³ugi Kocio³owi wiêtemu katolickiemu, obronie janie wielmo¿nemu
senatowi ochotnego prac pomocnika, stanowi lacheckiemu s³awy jego promotora, utrapionym poddanym mi³ociwego opiekuna.
Aleæ czas up³yn¹³, miasto gratulacji i powinszowania zwyczajnego, które
bywaj¹ ad cunas przy kolebkach, przy o³tarzach Pana Boga prosimy, aby
temu nowo narodzonemu sejmowi wszytkie b³ogos³awieñstwa swoje zes³aæ
raczy³. Amen.
aw
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PRÓBY ODTWORZENIA DZIA£AÑ W REJONIE
POLSKO-LITEWSKIEGO PASA NEUTRALNEGO
W 1923 ROKU
W 1922 r. pozostawa³a nadal nierozstrzygniêta sprawa granicy pó³nocnowschodniej. O ile granice zachodnie, po³udniowe i wschodnie Polski zosta³y
okrelone, o tyle nie by³o jasno zapisanej granicy z Litw¹. Zamiast wyranej
linii, istnia³y podwójne kreski, które trudno by³o uznaæ za oznakowanie granicy polsko-litewskiej. By³o to odbicie stanu faktycznego, który dzieli³ dwa
znajduj¹ce siê w ostrym konflikcie pañstwa.
Pocz¹tek sprawy siêga³ jesieni 1920 r., kiedy to za porednictwem Komisji Kontrolnej Ligi Narodów dosz³o 29 listopada 1920 r. do podpisania zawieszenia broni miêdzy wojskami Litwy i Litwy rodkowej. Porozumienie przewidywa³o ustanowienie pomiêdzy walcz¹cymi stronami szerokiego na 1012 km pasa
neutralnego, który mia³ powstaæ przez cofniêcie oddzia³ów ka¿dej ze stron. Intencj¹ twórców neutralnej strefy by³o za¿egnanie mo¿liwoci wznowienia konfliktu i staræ zbrojnych, a¿ do czasu zawarcia pokoju pomiêdzy Polsk¹ a Litw¹1.
W ten sposób powsta³ ci¹gn¹cy siê od granicy z £otw¹ a¿ do Niemna pas
ziemi niczyjej, którego przynale¿noæ do Polski b¹d Litwy mia³a byæ póniej
okrelona.
Nieco inaczej wygl¹da³a sprawa na lewym brzegu Niemna, na Suwalszczynie. Istnia³a tam linia demarkacyjna, któr¹ opracowa³ i przedstawi³ marsza³ek
Ferdynand Foch 18 lipca 1919 r. Linia ta na odcinku suwalskim zatwierdzona
1 P. £ossowski, Ostatni akt kszta³towania granic Drugiej Rzeczypospolitej  podzia³ Pasa
Neutralnego pomiêdzy Polsk¹ a Litw¹ w lutym 1923 r., Studia z Dziejów Rosji i Europy
rodkowo-Wschodniej, t. XXXVII, Warszawa 2002, s. 27.
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zosta³a przez Radê Najwy¿sz¹ Ententy w dniu 8 grudnia 1919 r. Potwierdzi³a
j¹ równie¿ umowa polsko-litewska podpisana 7 padziernika 1920 r. w Suwa³kach. Strony zobowi¹za³y siê wycofaæ swe wojska od linii demarkacyjnej na
6 km, w rezultacie czego powsta³a tu l2-kilometrowa strefa zdemilitaryzowana.
Tak wiêc w odró¿nieniu od pasa neutralnego na obszarze Wileñszczyzny, który
do ¿adnego z dwóch pañstw nie nale¿a³, przynale¿noæ pañstwow¹ na Suwalszczynie okrela³a wyranie wzmiankowana ju¿ linia demarkacyjna2.
Przebieg ustanowionego w popiechu 30 listopada 1920 r. pasa neutralnego by³ doæ nieregularny. Miejscami zwê¿a³ siê on lub rozszerza³ posiadaj¹c
szerokoæ od 3 km. do 12 km. Widoczne by³o ogólne d¹¿enie autorów, a¿eby
wiêksze miejscowoci znalaz³y siê poza pasem neutralnym. Pozostawa³y one
na samej jego krawêdzi, co dawa³o powód do ró¿nej interpretacji ich statusu.
Zaczynaj¹c siê na pó³nocy, przy granicy z £otw¹, pas pozostawia³ Jeziorosy
po stronie litewskiej, natomiast od strony polskiej przylega³ do magistrali
kolejowej na odcinku od Turmontu do Ignalina, lecz jej nie przekracza³.
Nastêpnie, skrêcaj¹c na po³udniowy zachód, oddala³ siê od kolei, by w rejonie
Munik (po stronie litewskiej), dojæ do Wilii. Nad rzek¹ pas neutralny urywa³ siê, by przesun¹æ siê na po³udnie od Wilii nieco dalej na wschodzie.
Omija³ od zachodu Troki, jednak w rejonie stacji kolejowej Rudziszki pas
neutralny obejmowa³ liniê kolejow¹ Wilno-Grodno, by dopiero w okolicach
Oran przesun¹æ siê dalej na po³udniowy zachód. W rezultacie magistrala
kolejowa na odcinku ok. 30 km zosta³a sparali¿owana. By³o to bardzo niedogodne dla strony polskiej. Od Oran pas neutralny ci¹gn¹³ siê dalej na po³udniowy zachód, pozostawiaj¹c Merecz, Lejpuny i Kopciowo po stronie litewskiej
i biegn¹c od Druskienik po obu brzegach Niemna. Na pó³noc od Grodna przechodzi³ we wzmiankowan¹ ju¿ strefê zdemilitaryzowan¹, która dzieli³a Suwalszczyznê. W sumie pas neutralny i strefa zdemilitaryzowana o d³ugoci 400 km
i szerokoci przeciêtnie 10 km, zajmowa³y obszar obejmuj¹cy ok. 4 tys. km2 3.
W intencji twórców pasa neutralnego s³u¿yæ on mia³ sprawie pokoju
i stabilizacji. Porz¹dek w polskiej strefie utrzymywaæ mia³a Milicja Ludowa
Pasa Neutralnego (M.L.P.S.) zwana równie¿ Samoobron¹ Pasa. Te paramilitarne pododdzia³y mia³y dbaæ o bezpieczeñstwo miejscowej ludnoci i byæ
stra¿nikiem porz¹dku w wyznaczonym pasie. Funkcjonowanie Milicji Ludowej akceptowa³a Liga Narodów  jedynym warunkiem ich dzia³ania by³
sk³ad-cz³onkami mogli byæ tylko miejscowi mieszkañcy.
Dla wzmocnienia tych oddzia³ów stworzono Zwi¹zek Bezpieczeñstwa
Kraju, którego struktury znajdowa³y siê po za rejonem Pasa i podlega³y
wojsku. Sk³ada³ siê on z ochotników, którzy mieli wkroczyæ w momencie
sytuacji kryzysowej i podlega³ wojsku. Poza tym nie brakowa³o i zwyk³ych
2 Umowa miêdzy Polsk¹ a Litw¹ w sprawie ustanowienia tymczasowego modus vivendi a¿
do ostatecznego uregulowania stosunków miêdzy obu pañstwami; [w:] Dokumenty z dziejów
polskiej polityki zagranicznej 19181939, t. 1, s. 118119.
3 Ibidem, s. 28.
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band rozbójniczych, które niemal bezkarnie grabi³y w równym stopniu ludnoæ polsk¹ jak i litewsk¹.
Litwini tak¿e w swojej czêci  posiadali oddzia³y bojowe. Szacuje siê, i¿
ich oddzia³y by³y wiêksze i lepiej uzbrojone. Musia³o to nieuchronnie doprowadziæ do konfrontacji4.
Polska czêæ pasa podzielona by³a na 6 okrêgów. G³ównym organizatorem
struktury samoobrony by³ porucznik Wirballis  Micha³ (Jacyna)  inspektor
g³ównym pasa, który zgin¹³ z 22 na 23 lutego 1923 r. Oddzia³y polskie zorganizowane by³y z by³ych ¿o³nierzy, którzy posiadali dowiadczenie bojowe
i w wiêkszoci brali udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej i polsko-litewskiej5.
Pas by³ czêsto kontrolowany przez delegatów Ligi Narodów. Sprawy
mniejszej wagi by³y rozwi¹zywane przez Samoobronê, a sprawy trudniejsze
za³atwiali przedstawiciele Ligi Narodów.
Najwiêksz¹ tragedi¹ mieszkaj¹cej ludnoci by³y prowadzone dzia³ania
przez litewskie i polskie oddzia³y samoobrony. Wypady na drug¹ czêæ pasa,
ostrzeliwania, rabunki by³y na porz¹dku dziennym.
Najwiêksza iloæ walk mia³a miejsce w 1. okrêgu Szyrwinckim, który pod
wzglêdem obszaru i liczby ludnoci by³ najwiêkszy. W sk³ad Milicji, która
liczy³a 112 cz³onków, wchodzili zdemobilizowani wojskowi, a dowodzi³ ni¹
oficer rezerwy Leon Dyc (Juk). Okrêg podzielono na plutony. Komenda okrêgu znajdowa³a siê w Awi¿ancach. Plutony rozkwaterowano w poszczególnych
wioskach: pierwszy pluton w Jodelach, drugi w Kielach, trzeci w Awi¿ancach,
czwarty pluton w Kontomiszkach, pi¹ty w Komeszkanicach. Okrêg kontrolowa³ Pas na przestrzeni 30 kilometrów. S¹d i gmina znajdowa³a siê w Awi¿ancach. Przedpole okrêgu by³o wzmocnione przeszkodami terenowymi i by³o
stale patrolowane6.
Przed zajêciem Pasa Naturalnego w lutym 1923 r. mia³y miejsce dzia³ania,
które raczej trudno by³o zaliczyæ tylko do incydentów. Niestety, informacje na
ten temat s¹ bardzo ma³o znane. Jedn¹ z przyczyn by³a próba minimalizacji
dzia³añ tak ze strony polskiej, jak i litewskiej. Chodzi³o o to, aby na forum Ligi
Narodów problem granicy zosta³ rozwi¹zany na drodze pokojowej. Takie podejcie rz¹du polskiego spowodowa³o, ¿e wydarzenia te rozpatrywano g³ównie
jako problem polityczny, natomiast przebieg dzia³añ nie doczeka³ siê opracowania  oczywicie jedynym, który ten fakt dostrzega jest prof. Piotr £ossowski,
który zwróci³ uwagê na prowadzone dzia³ania w cytowanym artykule.
O wadze i dramatyzmie wiadcz¹ dzia³ania bojowe w 1. okregu szyrwinckim, które siê nasili³y w 1922 i 1923 r. I tak w Szyrwintach 1 maja 1922 r.
 przypuszczono atak na litewskie oddzia³y, dosz³o do walki na bagnety.
Litwini nie mog¹c wytrzymaæ ataku zaczêli siê wycofywaæ, a nastêpnie skoncentrowali swe si³y i przypucili kontratak. Polskie oddzia³y wycofa³y siê  dwóch
4

W. Szmidt, Krótki historyczny zarys o Samoobronie Pasa Neutralnego, P³ock 1933, s. 3.
Ibidem, s. 4.
6 Ibidem, s. 5.
5
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milicjantów zosta³o rannych. Ranny zosta³ dowódca pododdzia³u Ambro¿y
Kalinowski oraz podoficer Wincenty Bukowski. W miasteczku Kiernowo
w 1922 r. Litwini odnieli zwyciêstwo, ale po przypuszczeniu ataku przez
polski oddzia³ wycofali siê. Atakiem kierowa³ komendant 1. okrêgu  Leon
Dyc (Juk).
W sierpniu 1922 r. oddzia³y litewskie zaatakowa³y obszar 1. okrêgu szyrwinckiego. Po wkroczeniu do maj¹tku Sza³kowszczyzna i zacianka Wierszuniszki, Litwini mieli podpaliæ zagrody gospodarcze. Ale zbli¿aj¹ce siê oddzia³y
litewskie spostrzeg³y polskie czujki rozmieszczone na wzgórzu, obok wspomnianego maj¹tku i zacianka. Natychmiast powiadomiona zosta³a komenda
okrêgu. Litwini nie spodziewaj¹c siê, ¿e oddzia³y polskie zosta³y postawione
w stan pogotowia, przygotowywali siê do dalszych dzia³añ. Zostali otoczeni
i dostali siê w krzy¿owy ogieñ pododdzia³ów Samoobrony. Po parogodzinnych
walkach oddzia³y litewskie wycofa³y siê ponosz¹c straty7.
Na tak zwanej Krzy¿ówce pod Szyrwintami mia³y miejsce dzia³ania,
w których polskie oddzia³y walczy³y w czterech grupach. Ca³oci¹ dowodzi³
inspektor Pasa  Micha³ Wirball. Litwini nie chc¹c daæ za wygran¹ skoncentrowali swe si³y, przypuszczaj¹c jednoczenie kontratak, który zosta³ odparty
przez pododdzia³y Samoobrony.
Z odnotowanych faktów nale¿y jeszcze wspomnieæ o bitwie pod wsi¹
Romeszkañce, na szosie wiod¹cej do Szyrwint w dniu 15 sierpnia 1922 r. oraz
wypad litewskich oddzia³ów na wie Owi¿ance w dniu 8 wrzenia 1922 r.8
Gazety litewskie by³y pe³ne wiadomoci z pasa neutralnego, podnosi³y
alarmy. Rzecz oczywista, za ataki obwiniano g³ównie polsk¹ Samoobronê,
oskar¿ano j¹ o gwa³ty i okrucieñstwa. Przyczynia³o siê to do wzrostu niepokoju i nastrojów antypolskich.
Tymczasem takie nienormalne po³o¿enie na pograniczu polsko-litewskim, pomylane jako tymczasowe, wyranie przeci¹ga³o siê. Jego regulacja
uzale¿niona by³a od ogólnego rozwi¹zania konfliktu pomiêdzy dwoma pañstwami. Ogólnie wskazaæ tu nale¿y, i¿ rz¹d polski, choæ zgodzi³ siê w listopadzie 1920 r. na ustanowienie pasa neutralnego, to ju¿ wkrótce, odczuwaj¹c
wynikaj¹ce st¹d niedogodnoci, zmierzaæ zacz¹³ na drodze dyplomatycznej do
jego likwidacji, proponuj¹c zast¹pienie strefy neutralnej choæby nawet tymczasow¹ lini¹ rozgraniczaj¹c¹.
Zw³aszcza wojskowi zwracali uwagê na wielkie niebezpieczeñstwo spowodowane sparali¿owaniem magistrali kolejowej. Gen. W³adys³aw Sikorski
informowa³ MSZ, i¿ wed³ug otrzymanych przez sztab polski wiadomoci w³adze litewskie dewastuj¹ odcinek magistrali kolejowej, znajduj¹cej siê w pasie
neutralnym. Rozbieraj¹ urz¹dzenia kolejowe, wywo¿¹ szyny i podk³ady samochodami w g³¹b Litwy. Poniewa¿ wszelka akcja wojskowa w strefie neutralnej jest niemo¿liwa  podkrela³  a na wyniki Milicji Ludowej wobec
7
8

Ibidem, s. 7.
Ibidem, s. 8.
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wrogiego usposobienia miejscowej ludnoci nie mo¿na liczyæ, prosi³ z ca³ym
naciskiem o interwencjê dyplomatyczn¹.
Szczególnie po wcieleniu Wilna do Polski w kwietniu 1922 r. w Warszawie uznano, i¿ sprawa zniesienia pasa neutralnego staje siê pal¹ca. Natomiast ca³kowicie odmienne by³o stanowisko strony litewskiej. Chocia¿ strefa
neutralna sprawia³a tak¿e Litwie sporo k³opotów, to jednak nie godzono siê
na wytyczenie wyranej granicy. W Kownie nie uznano faktu wcielenia do
Polski Wileñszczyzny i obawiano siê, i¿ uregulowanie spraw granicznych
mo¿e przes¹dziæ o przynale¿noci spornych terenów do Rzeczypospolitej.
St¹d wynika³ zdecydowany sprzeciw wobec likwidacji pasa neutralnego.
Atutem strony polskiej by³o postanowienie Rady Ligi Narodów z 13
stycznia 1922 r. o zniesieniu porednictwa w sporze polsko-litewskim, wycofaniu Komisji Kontrolnej Ligi i zast¹pieniu pasa neutralnego przez liniê
demarkacyjn¹.
Zmianê sytuacji, wyprowadzaj¹c kwestiê podzia³u pasa neutralnego,
przyniós³ pocz¹tek roku 1923. 5 stycznia 1923 r. pose³ w Londynie, Konstanty Skirmunt, informowa³ ministra Georgea Curzona, i¿ na Litwie odbywaj¹
siê ruchy wojsk. Podejrzewano, i¿ mo¿e to oznaczaæ przygotowanie do ataku
na Wilno. Jednak wówczas Litwinom chodzi³o o K³ajpedê. Zajêcie K³ajpedy w
styczniu 1923 r.  wbrew decyzjom aliantów  postanowi³a wykorzystaæ dyplomacja polska w celu nasilenia starañ, zmierzaj¹cych do podzia³u strefy
neutralnej i ustanowienia granicy polsko-litewskiej.
Dyplomacja polska wiedz¹c, ¿e na pocz¹tku lutego 1923 r. odbêdzie siê
sesja Rady Ligi Narodów, która podejmie dawno oczekiwan¹ decyzjê o podziale pasa neutralnego  próbowa³a wp³yn¹æ na jej wynik, przedstawiaj¹c
w³asn¹ propozycjê. Uprzedzano te¿ aliantów o mog¹cych wynikn¹æ komplikacjach i zagro¿eniach.
Strona polska przygotowywa³a siê do akcji. Wydzielono i skoncentrowano
du¿e si³y policji i batalionów celnych. Wojsko mia³o pozostaæ w odwodzie.
Celem by³o zajêcie przyznanej czêci pasa neutralnego. Wed³ug danych polskich, równie¿ strona litewska ci¹gnê³a znaczne si³y. Rozpoznano oddzia³y
szaulisów konne i piesze oraz pododdzia³y 2. 8. i 9. pu³ku piechoty. Szczególne obawiano siê zagro¿enia wzd³u¿ linii kolejowej ko³o Oran i Olkiennik oraz
w rejonie Szyrwint i Giedrojæ (wiadczy³y o tym wczeniejsze dzia³ania)9.
Faktyczny przebieg wypadków nadal wymaga opracowania. Na ³amach
Ech Przesz³oci w tomie IV zosta³a przedstawiona Instrukcja10 podpisana
przez Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego do zajêcia pasa neutralnego zgodnie
z decyzj¹ Ligi Narodów oraz ROZKAZ nr. 1 Organizacyjny p³k. Pas³awskiego.
W trakcie dzia³añ zosta³o wydanych piêæ rozkazów. Odnaleziono i odtworzono
rozkaz nr 1, 4 i 5. Nadal trwaj¹ poszukiwania rozkazów nr 2 i 3, które mog¹
9

P. £ossowski, Ostatni akt..., s. 36.
Archiwum Stra¿y Granicznej, sygn. 1494/27, Wojewódzka Komenda Stra¿y Granicznej
Wilno. Akcja dotycz¹ca zajmowania pasa neutralnego przez Stra¿ Graniczn¹  1923 r.
10
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staæ siê podstaw¹ do dalszej analizy dzia³añ. Odnalezione rozkazy nr 4 i 5 po
rekonstrukcji s¹ obecnie przedstawiane. Chronologicznie przed rozkazami
umieszczone jest Zarz¹dzenie materja³owe dla akcji 15.II br. podpisane przez
gen Rydza-mig³ego  wiadcz¹ce o powadze sytuacji, a tak¿e o tym, ¿e
wszelkie dzia³ania, mimo i¿ prowadzone przez oddzia³y paramilitarne by³y
wspierane przez wojsko. Po zarz¹dzeniu, umieszczono meldunek z przebiegu
mobilizacji Zwi¹zku Bezpieczeñstwa Kraju. Z meldunku wynika, i¿ Zwi¹zek
przedstawia³ powa¿n¹ si³ê bojow¹, jednak jego struktura i cele dzia³ania s¹
s³abo znane, a w wielu publikacjach mylnie przedstawia siê Zwi¹zek, jako
Milicjê Ludow¹ Pasa Neutralnego. Dowodem na to, ¿e M.L.P.N. by³a inn¹
si³¹ paramilitarn¹ niech bêdzie zamieszczone po rozkazie nr 5 pismo do
Delegata Rz¹du na Ziemiê Wileñsk¹, dotycz¹ce likwidacji Milicji po przejêciu
pasa przez wojsko i bataliony celne. Na koñcu podano faktyczn¹ liczbê strat.
Do przedstawionej wczeniej wkrad³y siê b³êdy, które zosta³y poprawione.
Wynika³y one z trudnoci odczytania niektórych nazwisk i liczb. Dokumenty
te, w bardzo z³ym stanie zosta³y odnalezione jako nieuporz¹dkowane w zbiorach Archiwum Stra¿y Granicznej w Kêtrzynie (przed przeniesieniem do
Szczecina).

Wilno, dnia 11 lutego 1923 r.
INSPEKTORAT ARMJI Nr 1
L.dz. 218/23
Zarz¹dzenie materja³owe dla
akcji 15.II br.

cile Tajne

Celem przyjcia z pomoc. oddzia³om i organom w³adz administracyjnych
przy zajmowaniu pasa neutralnego zarz¹dzam w myl rozkazu Szefa Sztabu
Generalnego zaopatrywanie materjalne wspomnianych wy¿ej oddzia³ów jak
nastêpuje:
I. ¯ywnoæ
Oddzia³y policji pañstwowej, milicji ludowej, zwi¹zku bezpieczeñstwa
Kraju otrzymywaæ bêd¹ normaln¹ racjê ¿o³niersk¹ z dodatkiem dla walcz¹cych. Nale¿ytoæ za wydan¹ ¿ywnoæ i fura¿ wyp³acaæ bêd¹ Delegat Rz¹du
w Wilnie i Komenda Policji Pañstwowej w Wilnie dekadami z do³u odnonym
intendenturom, po cenach kosztu.
Zaopatrzenie baonów celnych odbywaæ siê bêdzie w sposób i na zasadach
jak dotychczas.
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Do dnia 14.II br. pobieraæ bêd¹ oddzia³y Grupy p³k Pas³awskiego
w rejonie WILNO  OLKIENIKI z Kier. Rej. Int. w Wilnie, oddzia³y w rejonie
GRODNO  ORANY z Intendentury w Grodnie.
Od dnia 14.II br. w³¹cznie wysunie Kierownik Rej. Int. w Wilnie jedn¹
czo³ówkê na ko³ach najpierw do stacji Landwarowo, nastêpnie z chwil¹ rozpoczêcia dzia³añ do stacji Rudziszki. Intendentura w Grodnie jedn¹ czo³ówkê
do st. Orany. Czo³ówki te winny byæ zaopatrzone w 3 dni ¿ywnoci. W sprawie otrzymania potrzebnych wagonów zwróc¹ siê wspomniane Intendentury
z [do] Wojsk. Wydz. Kol. w Wilnie.
II. Uzbrojenie
Kier. Filji Okr. Zak³adu Uzbr. w Wilnie wyda na zapotrzebowanie p³k
Pas³awskiego potrzebn¹ broñ i amunicjê dla oddzia³ów w³adz administracyjnych, przeznaczonych do zajêcia pasa neutralnego. Iloæ posiadanej amunicji
przez wspomniane Oddzia³y winna wynosiæ 3 dni normalne ognia piechoty
/6.000 dla cKM, 1.500 lkm, 750 rkm, 120 kb/.
Prócz tego do³¹cz¹ do czo³ówek ¿ywnociowych wed³ug wskazówek p³k
Pas³awskiego dwa dni ognia piechoty dla grupy WILNO  OLKIENIKI z Filji
Zak³. Uzbr. Wilno, dla grupy GRODNO  ORANY z Okr. Zak³adu Uzbr.
Grodno.
III. S³u¿ba Zdrowia
Szpital okrêgowy Wilno zorganizuje jeden punkt opatrunkowy w Rudziszkach, drugi punkt opatrunkowy w Olkiennikach, oraz wyda najniezbêdniejsz¹ iloæ materja³u opatrunkowego dla patroli sanitarnych Grupy p³k
Pas³awskiego. Opatrunki indywidualne nie wydawaæ. Materja³ sanitarny winien byæ u¿ywany oglêdnie i oszczêdnie. Nie zu¿yty zwróciæ do szpitala Okr.
Wilno.
Szef Sanitarny D.O.K. Nr III zarz¹dzi zorganizowanie punktu opatrunkowego w Oranach /stacja/.
Punkty winny byæ czynne od dnia 14.II br. godz. 12.
IV. Ewakuacja
Wojsk. Wydz. Kol. przy Dyrekcji P.K.P. Wilno zorganizuje dwie czo³ówki
kolejowe, jedn¹ na st. Wilno dla ruchu Wilno  Rudziszki, drug¹ na stacji
Grodno dla ruchu Wilno  Orany. Czo³owki te winny sk³adaæ siê z wagonów
zaopatrzonych w piecyki. Iloæ potrzebnych wagonów poda w porozumieniu
z Kier. S³u¿by Uzbr. i Intendentury p³k Pas³awski. Czo³ówki te winny byæ
wystawione i za³adowane najpóniej dnia 13.II br. do godz. 20. Ruch czo³ówek okreli p³k Pas³awski.
Szef Sanitarny O.K. Nr III zorganizuje ze sk³adu poci¹gu sanitarnego
w Grodnie dwie czo³ówki sanitarne dla ewakuacji chorych i rannych
z punktów sanitarnych Orany i Rudziszki. Czo³ówki te winny byæ gotowe
dnia 15.II 23 r. godz. 6-ta rano na stacjach Wilno  Grodno do dyspozycji p³k
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Pas³awskiego. Ruch czo³ówek reguluje w miarê potrzeby ewakuacji p³k Pas³awski.
Ewakuacja 3 punktu opatrunkowego Olkieniki podwodami cywilnemi.
Transporty ko³owe zapewni sobie grupa p³k Pas³awskiego z podwód cywilnych.
V. Ró¿ne
Kier. Int. Rej. w Wilnie wyda grupie p³k Pas³awskiego dla baonów celnych
i baonów Z.B.K. kuchnie polowe ew. kot³y licz¹c po dwie kuchnie na baon.
Kuchnie i kot³y po ukoñczeniu akcji winne byæ zwrócone intendenturze.
(-)  m i g ³ y  R y d z
Genera³ Dywizji i Inspektor Armji
Otrzymuj¹:

Dca C.K. Nr III Grodno
P³k Pas³awski Wilno
Kier. Rej. Int. Wilno
Dca Szpit. Okr. Wilno
Kier. Filji Okr. Zak³. Uzbr. Wilno
Dyrek. Wydz. Kol. Wilno
Delegat Rz¹du Wilno
 do wiadomoci
Dca Obozu Warownego Wilno  do wiadomoci
Szef sztabu generalnego
 przedk³adam

REFERAT BEZPIECZEÑSTWA
przy K.O.W. Wilno
L.dz. 51/Z.B.K. tj.

Wilno, dn. 15/II-23 r.
CILE TAJNE
b. pilne
Do
D-twa Grupy P³k Pas³awskiego

Meldujê, ¿e dotychczasowy przebieg mobilizacji Z.B.K. by³ nastêpuj¹cy:
1/ W pierwszym dniu mobilizacji stawi³o siê w Wilnie:
a) cz³onków Z.B.K. okrêgu wiêciañskiego .......................................... 120
cz³onków Z.B.K. okrêgu Wilno m. ..................................................... 195
cz³onków Z.B.K. okrêgu Wilno powiat .............................................. 60
b) zmobilizowano i dope³niono Oddzia³y Milicji P.N.
w Okrêgu Smo³wiewskim i Janiskim ............................................... 56

Próby odtworzenia dzia³añ w rejonie polsko-litewskiego pasa neutralnego

201

c) wystawiono Oddzia³y do ochrony linji i objektów kolejowych
Ignalino-N-wiêciany-Turmont .......................................................... 45
d) zmobilizowano Oddzia³ Sztabowy przy Komendzie Z.B.K. ............. 24
/³¹cznoæ, warty, transporty/
Razem 1 dnia mobilizacji wynosi stan
485
2/ 2-go i 3-go dnia mobilizacji stawi³o siê:
a) cz³onków Z.B.K. okrêgu wiêciañskiego ...................................... 60
b) cz³onków Z.B.K. okrêgu Wilno powiat ......................................... 80
c) Oddzia³y dope³niaj¹ce Milicji Pasa Neutralnego
/Okrêg Trocki i Rudziski/ .............................................................. 76
d) Do ochrony linji objektów kolejowych .......................................... 15
/Ignalino-N-wiêciany-Turmont/
e) 4 patrole ochrony robotników kolejowych
/w myl rozkazu D-twa Grupy P³k Pas³awskiego
L.dz. 11../tj./ ................................................................................... 42
f) 4 patrole t³umaczy ................................................................................ 14
/w myl rozkazu D-twa Grupy L.dz. 119/tj./
Razem 2-go i 3-go dnia mobilizacji
287
3/ Sta³a Szko³a P/Oficerska ..................................................................... 149
/w tem Z.B.K. i Zwi¹zki Strzeleckie/
Razem wed³ug pozycji 1, 2, 3 ................................ 921
Wy¿ej podany stan zmniejszy³ siê z nastêpuj¹cych powodów o 229 l[udzi]:
a) wobec utrudnieñ jakie czyni³y urzêda czêæ cz³onków nie maj¹c zapewnienia powrotu na zajmowane stanowiska poprosi³o o zwolnienie,
b) te¿ same urzêdy spowodowa³y zwolnienie czêci cz³onków szkó³ zawodowych i nauczycielstwa i kolejarzy,
c) z powodu op³akanych warunków materialnych w jakich zmobilizowani
cz³onkowie siê znajduj¹ czêæ najgorzej zaopatrzona /kompletny brak ciep³ego okrycia/równie¿ musia³a byæ zwolniona.
Ogólne dane przeprowadzonej mobilizacji
1. Rozkaz mobilizacyjny Komendy Z.B.K. wyszed³ do Okrêgów dn. 10-go tj.
w kilka godz. po otrzymaniu rozkazu zarz¹dzaj¹cego mobilizacjê Z.B.K.
2. Wobec bardzo krótkiego terminu i kompletnego braku rodków ³¹cznoci
zarz¹dzenie w³adz administracyjnych nie wszêdzie zosta³y wydane /do
wielu obwodów gdzie s¹ cz³onkowie Z.B.K. nie mo¿na by³o dotrzeæ/. Wp³yw
te¿ na powy¿sze mia³ szczup³y liczebnie aparat instrukt.
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3. Zorganizowane ju¿ jednostki przestawiaj¹ siê jak nastêpuje:
I. Baon .............................. 210 ludzi
Formuj¹cy siê II. Baon .... 60 ludzi
Oddz. przydzielone do
Okrêgów Milicji P.N. ........ 132 ludzi
Ochrona torowa ................ 42 ludzi
T³umaczy ........................... 14 ludzi
Ochrona linji kolejowych
Ignalino  wiêciany ........ 60 ludzi
Oddzia³ Sztabowy ............. 24 ludzi
Razem

542 ludzi. 149 Szko³a P/Oficerska

Formuj¹cy siê Bataljon II otrzyma uzupe³nienie w ci¹gu dn. 15 i 16-go bm.
Kierownik Referatu Bezpieczeñstwa
/-/ K I E R T I K L I S
kapitan
[przypis odrêczny: Wp³ynê³o dn. 16/II.23; L.dz. 220/tj.]

DOWÓDZTWO GRUPY
P£K PAS£AWSKIEGO
L.dz. 792/5

Wilno, dnia 2.III.1923 r.

ROZKAZ ORGANIZACYJNY Nr 4
I.
1. Pochwa³a
Za sprawne i szybkie przeprowadzenie w najtrudniejszych warunkach
mobilizacji Z.B.K., zorganizowanie i zaopatrywanie dwóch bataljonów linjowych oraz mniejszych jednostek, których postawa, duch i sprawowanie siê
w zupe³noci odpowiada³y zadaniu i wreszcie za przeprowadzenie demobilizacji bez taræ i w zupe³nym porz¹dku wyra¿am pochwa³¹ kpt. ..RT..OWI
Stefanowi, por. KAWALCOWI Tadeuszowi, por. P[IOTR]KOWSKIEMU Alfonsowi, ppor. ZACHARZE Antoniemu, pchor.
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OR[B]OWICZOWI Franciszkowi i p. KORBAKOWI Tadeuszowi i ¿yczê
im dalszej owocnej pracy oko³o rozszerze nia i wzmocnienia ukochanego
przez nas wszystkich Zwi¹zku Bezpieczeñstwa Kraju.
II.
2. Odejcie czo³ówek
Czo³ówki Sanit. N. N. 31 i 32 odejd¹ w dniu 1bm. do Grodna, personel
i inwentarz tych¿e  do Baonu Sanit. Nr 9 w Grodnie.
Czo³ówka amunicyjna Orany odejdzie dnia 1 bm. do Okr. Zak³. Uzbr.
Nr 3 Grodno, czo³ówka amunic. Rudziszki w dniu 3 bm. do Okr. Zak³. Uzbr.
Nr 3 Wilno.
Czo³ówki prowjantowe Orany i Rudziszki odejd¹: pierwsza dnia 2 bm.
do Rej. Kier. Int. Grodno, druga dnia 3 bm. do Rej. Kier. Int. Wilno.
Kmdt czo³ówki prowjantowej Orany wyda dla oddzia³u ochotniczego
prowjant do dnia 10 bm.
Kmdt czo³ówki sanit. Rudziszki zwróci leki i medykamenty i inne
przedmioty pobrane Okr. Szpitalu Wilno po uprzednim porozumieniu siê
z Rej. Kier. Sanit. Wilno.
3. Likwidacja pktów opatr. i st. wy³ad.
Personel punktów opatrunkowych w Olkienikach, Rudziszkach i Oranach odejdzie dnia 3 bm. Do Baonu Sanit. Nr 3 w Grodnie wraz z pozosta³ym
materja³em sanitarnym.
Kmdci punktów opatrunkowych w Olkienikach i Rudziszkach przed³o¿¹
do Baonu Sanit. Nr 3 w Grodnie wykazy pobranego i zu¿ytego materja³u
sanitarnego, a zapasy tych¿e do Rej. Kier. Sanit. Wilno.
Kmdci pktów sanitarnych odejd¹ dnia 3 bm. do swoich miejsc przydzia³u.
Personel i inwentura st. wy³adowczej sanit. na dworcu Wilno odejdzie
dnia 2 bm. do Szpitala Okr. Nr 3 Wilno.
4. Wykazy pobran. prow. z czo³. sanit i pnkty opatr.
Kmdci czo³ówek sanitarnych i punktów opatrunkowych przed³o¿¹ do
dnia 5 bm. Dowództwu Baon. Sanit. nr 3 wykazy wraz z kwitami zwrotnymi,
prowjantu pobranego z czo³ówek prowjantowych celem przed³o¿enia takowych przez wymienione Dowództwo Rejon. Kier. Int. Wilno, a odpisy  tut.
D-twu do dnia 3 bm.
5. Rozrachunek Oddz. Ochotn.
D-ca oddzia³u ochotniczego odcinka Orany wyrachuj¹ siê wprost przed
odnonymi Kierownictwami Rej. Zak³. w Grodnie z pobranej amunicji, broni,
prowjantu, fura¿u itd. do dnia 5 bm.
Sprawozdanie z rozrachowania przed³o¿yæ tut. D-twu do dnia 5 bm.
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6. Odejcie lekarza 2 B. Str. Gr.
Por. lekarz GO£YMSKI Boles³aw, przydzielony na czas akcji do 2 Baonu
Str. Gr. Odejdzie do swojego oddzia³u dn. 5 bm. zwracaj¹c pobrane w Okr.
Szpitalu Wilno pobrane leki i medykamenty. Opiekê sanitarn¹ nad wymienionym Baonem obejmie lekarz 15 Baonu Str. Gr., do czasu zakontraktowania przez 2 Baon Str. Gr. cywilnego lekarza.
(-) PAS£AWSKI
P£K. D-CA GRUPY
Za zgodnoæ: (-) S£OMCZYÑSKI
kpt. i wz. Szef Sztabu

PRZEDK£ADAM:
OTRZYMUJ¥:

Insp. Armji Nr 1., D.O.K. III Grodno, K.O.W. Wilno, P. Delegat
Rz¹du.
mjr Niemierski w Olkienikach, mjr Zagórski w Marcinkañcach,
Rej. Kier. Int. Wilno, Rej. Kier. Int. Grodno, Szefostwo Sanit.
Wilno, Baon Sanit. Nr 9 w Grodnie  do wiadomoci Okr. Zak³.
Uzbr. Wilno, Okr. Zak³. Uzbr. Grodno.

REFERAT BEZPIECZEÑSTWA
przy K.O.W. Wilno
L.dz. 266/P.N. op. tj.

Wilno, dn. 20/II 1923 r.

Do
Dowódcy Grupy Pu³k. Pas³awskiego
Przedk³adam.
Kierownik Referatu Bezpieczeñstwa
/-/ K I R T I K L I S
kapitan

[przypis odrêczny: Wp³. 21.II.23; L.dz.486/tjn.]
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Wilno, dnia 3.III.1923 r.

DOWÓDZTWO GRUPY
P£K. PAS£AWSKIEGO
L.dz. 810/5

ROZKAZ ORGANIZACYJNY Nr 5
I
1. Rozwi¹zanie D-twa Grupy
Z dniem 4.III.1923 r. Dowództwo mojej Grupy rozwi¹zuje siê.
Dla przeprowadzenia ostatecznej likwidacji wyznaczam kpt. BROCHOWSKIEGO Boles³awa, Wilno ul. Kasztanowa Nr 4 m. 5, do którego nale¿y
kierowaæ wszelkie akta i protoko³y likwidacyjne poszczególnych odcinków
i zwracaæ siê we wszystkich innych sprawach dotycz¹cych b. D-twa Grupy.
Z dniem 4.III.23 r. rozwi¹zujê równie¿ D-ctwa Odcinków Orany i Olkieniki. Majorowie ZAGÓRSKI i NIEMIERSKI po przeprowadzeniu likwidacji i odes³aniu aktów kpt. BROCHOWSKIEMU  odejd¹ do swoich poprzednich miejsc s³u¿by.
Wszystkie Baony Stra¿y Gran. Przechodz¹ pod rozkazy swoich w³aciwych Dowództw.
2. Podziêkowanie i pochwa³a
Rozstaj¹c siê z Wami, ¯o³nierze Batalionów Stra¿y Granicznej z dokonanej pracy. W ci¹gu 2-wu tygodniowej prawie akcji bojowej nie by³o ani jednej
chwili, w której bycie zawiedli pok³adane w Was nadzieje. Walczylicie po
bohatersku z przewa¿aj¹cymi si³ami nieprzyjacielskich wojsk, wytrzymywalicie ogieñ artylerji nieprzyjacielskiej nie czuj¹c po stronie w³asnej tego potê¿nego rodka walki. W najciê¿szych warunkach na mrozie i w noce bezsenne
wytrzymalicie bez wahañ i nie oddalicie ani piêdzi ziemi, chyba na rozkaz
z góry. Bilicie siê jak przysta³o ¯o³nierzowi Polskiemu.
Za Wasz¹ krew, za Wasze trudy wyra¿am Wam w Imieniu S³u¿by podziêkowanie, podkrelaj¹c zarazem najwiêksz¹ ofiarnoæ i mêstwo Baonów 15-go,
31-go i 7-go, którym wypad³ zaszczyt najciê¿szych zmagañ siê z wrogiem.
Dowódcom Odcinków i Oddzia³ów, dziêki mêstwu, dowiadczeniu i pe³nym zapa³u trudom, których akcjê objêcia pasa neutralnego poprowadzono
do koñca. Majorom NIEMIERSKIEMU i ZAGÓRSKIEMU, kpt. OWLOT-LEEOCHOWI, rotm. DRZNIEWICZOWI, por. JANIKOWSKIEMU Janowi i jego
pó³kompanji i ppor. TRUSKOWSKIEMU za akcjê bojow¹ oraz mjr WINCZEWSKIEMU za prace organizacyjne  wyra¿am pochwa³ê.
Ponadto dziêkujê p³k-lek. KIERSIK...SKIEMU za okazan¹ chêtn¹
i owocn¹ pomoc przy zorganizowaniu s³u¿by sanitarnej.
3. Przyznanie odznak za rany
Ni¿ej wymienionym oficerom i szeregowym Baonów Stra¿y Granicznej,
Policji Pañstwowej i Z.B.K. rannym w czasie walk o pas neutralny zezwalam
na noszenie odznaki za ranê (gwiazdka na wst¹¿ce VIRTUTI MILITARI).
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Z 15 Baonu Stra¿y Granicznej
1) por. SZYMKIEWICZOWI Janowi dowódcy k.o.k.m.,
2) sier¿. NOWAKOWSKIEMU Adamowi,
3) plut. ERZEPKI Nikodemowi,
4) plut. GÓRNEMU Franciszkowi,
5) kpr. SZAJOWI Józefowi,
6) kpr. GÓRCE Franciszkowi,
7) st. szereg. FLAKOWI Stanis³awowi,
8) szereg. KAROLEWSKIEMU Andrzejowi,
9) szereg. KLEJMANOWI Albertowi,
10) szereg. CHOJNICKIEMU Józefowi,
11) szereg. KICIÑSKIEMU Wojciechowi,
12) szereg. PRZYBYLSKIEMU Szczepanowi
Z 31 Baonu Stra¿y Granicznej
1) kpr. AUGUSTYNIAKOWI W³adys³awowi,
2) st. szereg. KO£ODZIEJCZYKOWI Stefanowi,
3) szereg. PYRSZELOWI Willy,
4) szereg. RÓ¯YCKIEMU Karolowi,
5) szereg. POPIO£OWI Piotrawi
Z pókompanji por. JANIKOWSKIEGO
1) st. szereg. ZERZYCKI Stanis³aw
Z 2 Baonu Policji Pañstw.
1) asp. BO¯YCHOWI Franciszkowi,
2) przod. LEWANDOWSKIEMU Bronis³awowi,
3) przod. CICHOCKIEMU Wawrzyñcowi,
4) przod. PRZYBOROWSKIEMU Stanis³awowi,
5) st. poster. KOÑCZAGOWI Józefowi,
6) poster. KUPROWI Teofilowi,
7) poster. MUSIA£OWSKIEMU Antoniemu,
8) poster. KRACZKOWI Wincentemu,
9) poster. GRO...U Augustynowi,
10) poster. SIEFLEROWI Janowi,
11) poster. GRZECHOWSKIEMU Bronis³awowi
Z 3 Baonu Policji Pañstw.
1) przod. KUJAWSKIEMU Józefowi,
2) st. poster. CHOLEWSKIEMU Tadeuszowi,
3) st. poster. WAKARSKIEMU Hieronimowi,
4) poster. MACIEJEWKIEMU Józefowi,
5) poster. KONOPACKIEMU Leonowi,
6) poster. LATA££O W³adys³awowi
Z 1 Baonu Z.B.K.
1) WIS£OCKIEMU Zenonowi
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Rozkaz niniejszy odczytaæ przed frontem wszystkich oddzia³ów Stra¿y
Granicznej.
II
4. Mater. telef.
Aparaty telefoniczne i kabel pobrane przez D-two Odc. Olkieniki b.d.
zwróciæ wg wskazówek kpt. S£OMCZYÑSKIEGO.
5. Kuchnie pol.
Pobrane kuchnie polowe przez 15 Baon Str. Gran. i jedn¹ przez 31 baon
Str. Gr. Z D-twa Olkieniki, wci¹gn¹ Baony do ksi¹g inwentarza.
6. Rozrachunki
D-cy poszczególnych odcinków Grupy wyrychtuj¹ siê do dnia 7 bm.
wprost przed odnonemi Filjami Okr. Zak³. Uzbr. z pobranej z czo³ówek
amunicyjnych Orany i Olkieniki broni, zapasowych czêci do broni, amunicji, smarów itd. zwracaj¹c przed rozrachunkiem przedmioty nieu¿yte.
7. Daty rozrachunkowe
Po rozrachowaniu siê ad. Pkt 6, D-cy przedstawi¹ niezw³ocznie Delegaturze Rz¹du odnone wszystkie daty na podstawie kwitów odbiorczych i zwrotnych, ca³oæ ...wzejszego wyrównania rachunków miêdzy Delegatem Rz¹du
a Szefostwem .... D.O.K. III.
8. Sprawozdanie
Sprawozdanie ad. pkt 6 i 7 nale¿y przed³o¿yæ kpt. BROCHOWSKIEMU 9 bm.
9. Mapy
Mapy pobrane w Sztabie Grupy, zwróciæ do dnia 6 bm. kpt. BROCHOWSKIEMU.
(-) PAS£AWSKI
Za zgodnoæ: (-) S u l i k
kpt. i Szef Sztabu
PRZEDK£ADAM:

OTRZYMUJ¥:

P£K. D-CA GRUPY

Insp. Armji Nr 1., D.O.K. III Grodno hughesem z prob¹
o zakomunikowanie mjr Zagórskiemu przez Orany do Marcinkañc i kpt. Podolskiemu w Suwa³kach, K.O.W. Wilno, P. Delegatowi Rz¹du.
Komenda Okr. Str. Gr., Wojew. Str. Gr., Powiat. Str. Gr., p³k
REUTT w Mejszagole, kpt. Koszczeñs... w Landwarowie, mjr
Niemierski w Olkienikach, por. Janikowski ob. p.p., p³k ...nowski, Kier. Rej. San. Wilno, Kier. Rej. Int. Wilno, Filja Okr. Zak³.
Uzbr. Wilno, Dyr. £¹czn. przy K.O.W. Wilno, G³. Komenda Str.
Gr. w Warszawie ............
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REFERAT BEZPIECZEÑSTWA
przy K.O.W. Wilno

Wilno, dn. 20/II 1923 r.

Odpis
ciletajne
Do
Pana delegata Rz¹du na Ziemiê Wileñsk¹
Wobec zajêcia czêci Pasa Neutralnego przez w³adze pañstwowe, oddzia³y M.L.P.N. zostan¹ w krótkim czasie zlikwidowane. Stan liczebny M.L.P.N.
wynosi 250 ludzi.
Ze wzglêdu na to, i¿ w oddzia³ach tych s¹ ludzie o podejrzanej wartoci
moralnej, nie wskazanem by by³o pozostawienie ich na terytorjum Wileñszczyzny, gdy¿ wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa, znajduj¹c siê na wolnej stopie, bez okrelonego zajêcia, utworzywszy bandy dzia³aæ bêd¹ na szkodê Spokoju Publicznego.
Aby zapobiec powy¿szemu upraszam o wydanie zarz¹dzeñ odnonej w³adzy, by wszyscy zwolnieni milicjanci skierowani byli natychmiast pod kontrolê Policji do sta³ych miejsc zamieszkania, za zamieszkali na terenie Wileñszczyzny byli ujêci pod cis³y nadzór policyjny.
Kierownik Referatu Bezpieczeñstwa
/-/ K I R T I K L I S
kapitan
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WYKAZ
strat w³asnych przy obejmowaniu pasa neutralnego
Lp. Stopieñ

Nazwisko i imiê

Oddzia³

Data

Rejon

zabici
1 st. szer. URBAÑSKI Prokop

15 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Strzelciszki

2 szer.

DUDA Jan

31 Bat. Str. Gr. K.CKM 18.II.1923 Smoluki

3 szer.

DYK Antoni zmar³ na skutek 31 Bat. Str. Gr.
odniesionych ran

20.II.1923 Spengeleniki

4 szer.

GRABOWSKI Jan

31 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Smoluki

5 szer.

MA£ECKI Bronis³aw

15 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Strzelciszki

6 szer.

NOWAKOWSKI Antoni

31 Bat. Str. Gr.

15.II.1923 Lejpuny

7 szer.

SZULC Stanis³aw

31 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Smoluki

8 szer.

WICHA Stefan

15 Bat. Str. Gr.

17.II.1923 Strzelciszki

9 por.

SZYMKIEWICZ Jan

15 Bat. Str. Gr. K.KM

15.II.1923 Puszkarnia

NOWAKOWSKI Adam

15 Bat. Str. Gr.

17.II.1923 Strzelciszki

11 plut.

ERZEPKI Nikodem

15 Bat. Str. Gr.

16.II.1923 Strzelciszki

12 plut.

GÓRNY Franciszek

15 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Strzelciszki

ranni
10 sier¿.
sztab.

13 kpr.

AUGUSTYNIAK W³adys³aw

31 Bat. Str. Gr.

16.II.1923 Lejpuny

14 kpr.

GÓRKA Franciszek

15 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Strzelciszki

15 kpr.

SZAJ Józef

15 Bat. Str. Gr.

17.II.1923 Strzelciszki

16 st. szer. FLAK Stanis³aw

15 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Strzelciszki

17 st. szer. KO£ODZIEJCZAK Stefan

31 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Smoluki

18 st. szer. WIS£OCKI Zenon

Z.B.K.

16.II.1923 Rudziszki

19 st. szer. ZERZYCKI Stanis³aw

85 pu³k piech. K.CKM

16.II.1923

20 szer.

BIA£EK Aleksander

31 Bat. Str. Gr.

16.II.1923 Lejpuny

21 szer.

CHOJNICKI Józef

15 Bat. Str. Gr.

17.II.1923 Strzelciszki

22 szer.

FILIPONIS Józef

Z.B.K.

26.II.1923 Landwarów

23 szer.

FILO Maciej

15 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Strzelciszki
16.II.1923 Lejpuny

24 szer.

GA9 EDZKI W³adys³aw

31 Bat. Str. Gr.

25 szer.

GOCH W³adys³aw

31 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Smoluki

26 szer.

HARKO Pawe³

31 Bat. Str. Gr.

16.II.1923 Lejpuny

27 szer.

JANIMCZYK Onufry

15 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Strzelciszki

28 szer.

KALINOWSKI Stanis³aw

31 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Smoluki

29 szer.

KAROLEWSKI Andrzej

15 Bat. Str. Gr.

17.II.1923 Strzelciszki

30 szer.

KICIÑSKI Wojciech

15 Bat. Str. Gr.

15.II.1923 Klepacze

31 szer.

KLAJMAN Albert

15 Bat. Str. Gr.

17.II.1923 Strzelciszki

32 szer.

KOC W³adys³aw

31 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Smoluki
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33 szer.

POPIÓ£ Piotr

31 Bat. Str. Gr.

20.II.1923 Spengeleniki

34 szer.

PRZYBYLSKI Szczepan

15 Bat. Str. Gr.

17.II.1923 Strzelciszki

35 szer.

PYRSZEL Willy

31 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Smoluki

36 szer.

RÓ¯YCKI Karol

31 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Smoluki

37 szer.

STEINBORN Herhardt ??

31 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Smoluki

38 szer.

SZYMCZYK Józef

31 Bat. Str. Gr.

16.II.1923 Lejpuny

39 szer.

WO£YNIEC £ukasz

31 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Smoluki

40 szer.

ZEMSTEJN Jankiel

31 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Smoluki

41 por.

STE POWSKI Stanis³aw

wziêci do niewoli
42 st. szer. SZULC Józef

15 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Strzelciszki

15 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Puszkarnia

43 szer.

ANTOSZKIEWICZ Maciej

31 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Smoluki

44 szer.

B¥CZKOWSKI Józef

15 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Strzelciszki

45 szer.

D¥BKOWSKI Stanis³aw

31 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Smoluki

46 szer.

KOLE NIAK Prochor

31 Bat. Str. Gr.

15.II.1923 Lejpuny

47 szer.

KOZDROÑ Stanis³aw

31 Bat. Str. Gr.

20.II.1923 Lejpuny

48 szer.

PLEWIÑSKI Andrzej

31 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Smoluki

49 szer.

SADOWNIK Jan

31 Bat. Str. Gr.

15.II.1923 Lejpuny

50 szer.

UJMA Andrzej

31 Bat. Str. Gr.

18.II.1923 Smoluki

zabitych 8
rannych 32
wziêtych do niewoli 10
Razem 50
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POLICJA
Lp.

Stopieñ

Nazwisko i imiê

Oddzia³

Data

Miejsce

zabici
1 st. posterunk. KMIECIK Antoni

II Baon Policji Pañstw.

21.II.1923 Podkamieñ

ranni
2 aspirant

BO¯YCH Franciszek

II Baon Policji Pañstw.

3 przodownik

CICHOCKI Wawrzyniec

II Baon Policji Pañstw.

21.II.1923 Podkamieñ

4 przodownik

LEWANDOWSKI
Bronis³aw

II Baon Policji Pañstw.

21.II.1923 Podkamieñ

5 przodownik

KUJAWSKI Józef

III Baon Policji Pañstw. 16.II.1923 Lejpuny

6 przodownik

PRZYBOROWSKI
Stanis³aw

II Baon Policji Pañstw.

18.II.1923 Podkamieñ

7 st. posterunk. CHOLEWSKI Tadeusz

III Baon Policji Pañstw. 15.II.1923 Lejpuny

8 st. posterunk. KOÑCZAS Józef

II Baon Policji Pañstw.

21.II.1923 Podkamieñ

9 st. posterunk. MUSIA£OWSKI Antoni

II Baon Policji Pañstw.

21.II.1923 Podkamieñ

10 st. posterunk. RZECZYCKI Stanis³aw

III Baon Policji Pañstw. 16.II.1923 Lejpuny

11 st. posterunk. WANARSKI Hieronim

III Baon Policji Pañstw. 15.II.1923 Lejpuny

12 posterunk.

II Baon Policji Pañstw.

21.II.1923 Podkamieñ
21.II.1923 Podkamieñ

GRZECHOWSKI
Bronis³aw

13 posterunk.

HOPPE Wincenty

II Baon Policji Pañstw.

14 posterunk.

KONOPACKI Leon

III Baon Policji Pañstw. 15.II.1923 Lejpuny

15 posterunk.

KRACZEK Wincenty

II Baon Policji Pañstw.

21.II.1923 Podkamieñ

16 posterunk.

KUPER Teofil

II Baon Policji Pañstw.

21.II.1923 Podkamieñ

17 posterunk.

LATA££O W³adys³aw

II Baon Policji Pañstw.

15.II.1923 Lejpuny

18 posterunk.

MACIEJOWSKI Józef

III Baon Policji Pañstw. 15.II.1923 Lejpuny

19 posterunk.

SIEFLER Jan

II Baon Policji Pañstw.

21.II.1923 Podkamieñ

zabitych 1
rannych 18
Razem 19
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Z DZIEJÓW KOMUNIKATÓW
MAZURSKO-WARMIÑSKICH 19701971
Pierwsza edycja periodyku pod nazw¹ Komunikaty Dzia³u Informacji
Naukowej Instytutu Mazurskiego ukazywa³a siê w latach 19461948; ogó³em wysz³o 18 zeszycików, by³y to rzeczywicie krótkie komunikaty naukowe.
W 1948 r. Instytut Mazurski zosta³ przekszta³cony w Stacjê Naukow¹ Instytutu Zachodniego. Zbierane przez ni¹ i przez Poznañ materia³y, odnosz¹ce sie do
regionu warmiñsko-mazurskiego, drukowane by³y w dwumiesiêczniku Przegl¹d
Zachodni, a nastêpnie powtarzane w osobnych rocznikach (19481950) jako
Komunikaty Stacji Naukowej Instytutu Zachodniego w Olsztynie (Instytut
Mazurski). Dyrektorem Instytutu Mazurskiego, jak i kierownikiem Stacji
Naukowej Instytutu Zachodniego by³a Emilia Sukertowa-Biedrawina, znana
pisarka i redaktorka, która swoj¹ dzia³alnoæ publiczn¹ odda³a sprawie mazurskiego ju¿ od okresu plebiscytowego. Pismo zosta³o reaktywowane po Polskim Padzierniku w 1957 r. jako organ istniej¹cej od 1953 r. Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski). Chocia¿ przyjêto formê regularnego kwartalnika naukowego, dla utrzymania tradycji zachowano czêciowo dawn¹ nazwê i dlatego po dzi dzieñ nosi on tytu³ Komunikaty Mazursko-Warmiñskie1.
W³adze pañstwowe, a zw³aszcza partyjne, z jednej strony odczuwa³y zadowolenie, i¿ Olsztyn posiada czasopismo historyczne, ciesz¹ce siê w Polsce
niez³¹ opini¹, a z drugiej strony w wewnêtrznych kontaktach zg³asza³y nam
1 E. Sukertowa-Biedrawina, Z historii badañ regionalnych na Mazurach i Warmii, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie (dalej: KMW), 1957, nr 9, s. 2730; ta¿, Ze wspomnieñ redaktora
Komunikatów, KMW, 1968, nr 2, s. 315354; M. Biskup, Dwadziecia lat Komunikatów
Mazursko-Warmiñskich, KMW, 1977, nr 34, s. 291297; J. Jasiñski, Olsztyñskie rodowisko
historyczne 19451997, KMW, 1998, nr 1, s. 9091; J. Sikorski, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 19571997, KMW, 1998, nr 1m, s. 97100.
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szereg uwag krytycznych. Najczêciej zarzucano nam, ¿e zbyt ma³o miejsca
powiêcamy dziejom Polski Ludowej. Natomiast w sposób mniej otwarty wyra¿ano pretensje o klerykalizm kwartalnika, co by³o wielkim nieporozumieniem. Do obu w¹tków jeszcze wrócê.
Pierwszy powa¿niejszy zatarg z parti¹ nast¹pi³ w 1962 r., kiedy to
w Olsztynie odby³o sie Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego, poprzedzone sesj¹ naukow¹, powiêcon¹ problematyce
wiadomoci narodowej na Warmii i Mazurach. Referaty zosta³y ju¿ wczeniej opublikowane w Komunikatach Mazursko-Warmiñskich z wyj¹tkiem
referatu sekretarza KW PZPR Kazimierza Rokoszewskiego o Roli Polskiej
Partii Robotniczej w kszta³towaniu w³adzy ludowej i procesie integracji na
Mazurach i Warmii w latach 19451947. Niemniej autor zd¹¿y³ go w czasie
sesji wyg³osiæ. Referat by³ tendencyjny, ale oczywicie zgodny z ówczesn¹
poprawnoci¹ polityczn¹, w sumie odbiega³ swoim poziomem od pozosta³ych
wyst¹pieñ. Zastanawialimy siê przeto w redakcji, co z tym materia³em
mamy zrobiæ. Kto jednak doniós³ o naszych w¹tpliwociach Rokoszewskiemu, który z tego powodu wpad³ we wciek³oæ. Wezwa³ dwóch wiceprzewodnicz¹cych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Jana Boenigka oraz
Tadeusza G¹czowskiego i  jak poinformowa³a mnie Emilia Sukertowa-Biedrawina  i zapowiedzia³, ¿e o ile w jego referacie bêdzie zmieniony chocia¿by jeden przecinek, to oni zostan¹ pozbawieni swoich stanowisk, a Komunikaty Mazursko-Warmiñskie dotacji, któr¹ otrzymuj¹ z Wydzia³u Kultury Prezydium WRN. Sytuacja by³a powa¿na, ostatecznie znalelimy wyjcie kompromisowe. Wyst¹pienie Rokoszewskiego opublikowalimy w najbli¿szym zeszycie przed dzia³em artyku³ów z nastêpuj¹cym dopiskiem: Od Redakcji. Niniejszy referat wyg³oszony zosta³ jako ostatni w czasie sesji naukowej, zorganizowanej z okazji Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historycznego powiêconej
wiadomoci narodowej na Warmii i Mazurach (dn. 35 VI 1962 r.). Ze wzglêdów od redakcji niezale¿nych nie móg³ siê ukazaæ w numerze zjazdowym2.
Wszyscy znaj¹cy ówczesne realia polityczne rozumieli, ¿e druk referatu
zosta³ nam narzucony. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e nasz¹ intencjê  odciêcie siê od tego tekstu  odczyta³ prawid³owo i Rokoszewski. Faktem jest, ¿e
od tego czasu nie nale¿a³ do przyjació³ naszego czasopisma, o czym przekonalimy siê ju¿ nastêpnego roku.
Oto jeszcze w 1962 r. zamiecilimy pozytywn¹ recencjê ksi¹¿ki biskupa
Jana Ob³¹ka o stosunku niemieckich biskupów do ludnoci polskiej na Warmi w latach 18001870. Zgodnie ze ród³ami archiwalnymi autor wykaza³, ¿e
w tym czasie warmiñscy hierarchowie odnosili siê krytycznie do pruskiej
polityki germanizacyjnej. Teza Ob³¹ka zosta³a aprobowana przez recenzentkê, Wandê Koryck¹3, co znowu zirytowa³o sekretarza propagandy, raz, ¿e
2

KMW, 1962, nr 2, s. 327.
KMW, 1962, nr 3, s. 687690, rec. W. Koryckiej ksi¹zki Jana Ob³¹ka, Stosunek niemieckich
w³adz kocielnych do ludnoci polskiej w diecezji warmiñskiej w latach 18001870, Lublin 1960.
3
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zosta³ pochwalony biskup Ob³¹k, a po drugie, ¿e nie zosta³a dostrze¿ona
jakoby antypolska postawa biskupów niemieckich. Tu warto dodaæ, ¿e Ob³¹k
w innej rozprawie, odnosz¹cej siê do stosunków polsko-niemieckich po roku
1870, bardzo ostro oceni³ uleg³oæ biskupa Andrzeja Thiela wobec ¿¹dañ
Berlina i Królewca, domagaj¹cych siê zwalczania polskoci na Warmii4.
We wrzeniu 1963 r. odby³y siê obrady plenum Komitetu Wojewódzkiego
PZPR powiêcone sprawom kultury i owiaty. Podstawowy referat wyg³osi³
sekretarz Wydzia³u Propagandy, Kazimierz Rokoszewski. Z zaskoczeniem
przeczytalimy nastêpnego dnia w organie partii, G³osie Olsztyñskim, fragment jego wyst¹pienia odnosz¹cy siê do naszego kwartalnika:
I jeszcze na jedno zjawisko pragnê zwróciæ uwagê. Na to mianowicie, ¿e
niektóre prace zamieszczane w »Komunikatach Mazursko-Warmiñskich« nawietlaj¹ jednostronnie walkê o polskoæ na tych ziemiach, wyolbrzymiaj¹c
rolê katolickiej hierarchii kocielnej, przy jednoczesnym pomniejszaniu roli
mas jako si³y napêdowej tej walki  i zacieraniu sprzecznoci klasowych5.
Przyznajê, ¿e nie bardzo siê przej¹³em t¹ ocen¹. Inaczej natomiast zareagowali koledzy z Komitetu Redakcyjnego Komunikatów. W³adys³aw Ogrodziñski obieca³, ¿e bêdzie interweniowa³ w tej sprawie u Rokoszewskiego, aby
nieco z³agodziæ jego krytycyzm wobec czasopisma. Jednak¿e z jego zabiegów
nic nie wysz³o, skoro wydrukowana kilka tygodni póniej osobna ksi¹¿eczka
z obrad plenum KW PZPR zawiera³a jeszcze ostrzejszy zapis:
Niektóre z zamieszczanych prac w »Komunikatach« s¹ zaprzeczeniem
prawdy historycznej, owietlaj¹ walkê o polskoæ na tych ziemiach w sposób
subiektywny, jednostronny, wyolbrzymiaj¹cy rolê katolickiej hierarchii kocielnej... i dalej tak samo o roli mas ludowych6.
Okazuje siê, ¿e w pierwszej redakcji referatu umieszczony by³ jeszcze
jeden krytyczny ustêp dotycz¹cy bibliografii:
Istotnym b. wa¿nym jest to, co siê pisze. W »Komunikatach Mazursko-Warmiñskich« umieszczana jest od d³u¿szego okresu bibliografia podaj¹ca
prace o Warmii i Mazurach. Mo¿na tam znaleæ nawet najdrobniejsze pozycje
okrelonych osób. To dobrze, ¿e opracowuj¹cy bibliografiê ma ambicjê, by by³a
ona jak najbardziej szczegó³owa. Budzi w¹tpliwoæ natomiast wiadome, celowe pomijanie w tej bibliografii wielu pozycji traktuj¹cych o regionie, pisanych
przez osoby zaanga¿owane politycznie. Czy¿by kolegium redakcyjne »Komunikatów« kierowa³o siê w tych przypadkach dodatkowymi, innymi kryteriami?7.
Ocenê tê nale¿y uznaæ znowu za krzywdz¹c¹. Autork¹ bibliografii Warmii i Mazur by³a Emilia Sukertowa-Biedrawina, która, jak na ironiê, podjê³a
siê tego nie³atwego przedsiêwziêcia z inspiracji poprzedniego sekretarza pro4 Jan Ob³¹k, Sprawa polska ludnoci katolickiej na terenie diecezji warmiñskiej w latach
18701914, Nasza Przesz³oæ, t. 18, 1963, s. 35138.
5 G³os Olsztyñski, 1963, nr 225 z 22 IX.
6 K. Rokoszewski, Praca kulturalno-owiatowa w socjalistycznym wychowaniu spo³eczeñstwa Warmii i Mazur, [w:] Materia³y z obrad plenum KW PZPR, Olsztyn 1963, s. 15.
7 Archiwum Pañstwowe w Olsztynie (dalej APO), KW PZPR, sygn. 1141/2109.
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pagandy Micha³a Franka. Przygl¹da³em siê codziennie jej pracy i mogê
owiadczyæ, ¿e w ¿adnym wypadku nie chcia³a celowo pomijaæ jakiejkolwiek
pozycji. Chyba, ¿e chodzi³o o nic nie znacz¹ce artykuliki gazetowe. I tu mog³a
siê ró¿niæ w ich ocenie z sekretarzem propagandy. Akapit ten nie zosta³
opublikowany, niew¹tpliwie z uwagi na osobê Sukertowej-Biedrawiny.
Na powy¿sze obrady plenum KW PZPR nikogo ze cis³ej redakcji Komunikatów nie zaproszono. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e by³ to wyrok zaoczny.
W czasie dyskusji nad referatem Rokoszewskiego  jeli chodzi o Komunikaty  nikt mu nie przytakiwa³, ale i nikt nas nie broni³. Ostatecznie z personalnymi restrykcjami siê nie spotkalismy, byæ mo¿e partia przypuszcza³a, ¿e
po tej reprymendzie opamiêtamy siê i zmienimy politykê redakcyjn¹ wobec
historycznej roli Kocio³a katolickiego w regionie.
Po kilku latach znowu siê zainteresowano nami w Bia³ym Domu. Plan
pracy Wydzia³u Propagandy na drugie pó³rocze 1967 r. przewidywa³ powo³anie specjalnej komisji, która mia³a siê zaj¹æ doskonaleniem »Komunikatów
Mazursko-Warmiñskich« i przygotowaniem wniosków zmierzaj¹cych do lepszego stosowania pisma dla potrzeb województwa8.
Wprawdzie w 1967 r. ¿adnych kroków wobec kwartalnika nie podjêto, to
jednak wci¹¿ o nim pamiêtano. W pierwszym pó³roczu 1968 r. zobowi¹zano
Orodek Badañ Naukowych do zorganizowania merytorycznej dyskusji nad
opracowaniem nowego, uwzglêdniaj¹cego potrzeby olsztyñskiego rodowiska
naukowego profilu »Komunikatów Mazursko-Warmiñskich«. Dyskusja ta
mia³a siê odbyæ od 2030 czerwca 1968 r. Obowi¹zek jej zorganizowania
powierzono Edmundowi Wojnowskiemu9.
Dlaczego sprawê tê przekazano Orodkowi Badañ Naukowych, a osobicie Wojnowskiemu? Otó¿, chocia¿ Komunikaty Mazursko-Warmiñskie by³y
nadal organem formalnie tylko Stacji Naukowej PTH, niemniej korzysta³y z
pomieszczeñ OBN, ja by³em jego pracownikiem, a wiêc istnia³a do pewnego
stopnia zale¿noæ kwartalnika od OBN. Tak¿e Wojnowski w tym czasie pracowa³ w OBN, a wiêc mia³ bardzo dobre rozeznanie w sprawach Komunikatów. Fakt, ¿e Komitet Wojewódzki PZPR scedowa³ kwestiê profilu Komunikatów na rzecz OBN, stanowi³ dla redakcji powa¿n¹ ulgê, tym bardziej ¿e
Wojnowski odnosi³ siê do czasopisma z du¿¹ ¿yczliwoci¹. Pamiêtam, ¿e dyskusja rzeczywicie siê odby³a, ale nie w KW PZPR, lecz w OBN, w gronie
pracowników OBN i cz³onków Komitetu Redakcyjnego. Do ¿adnych nowych,
rewolucyjnych decyzji nei doszlimy, nie nast¹pi³a te¿ zmiana w sk³adzie
Komitetu Redakcyjnego. Jeli za chodzi o materia³y dotycz¹ce Polski Ludowej, to w najbli¿szych latach nast¹pi³ nawet pewien regres, poniewa¿ Wojnowski po obronie doktoratu zaj¹³ siê aktualn¹ polityk¹ wschodni¹ Niemiec
Zachodnich, a innych historyków do okresu po roku 1945 wówczas nie by³o10.
8

Ibidem, sygn. 1141/1961. Plan pracy Wydzia³u Propagandy KW PZPR na II po³owê 1967 r.
Ibidem, sygn. 1141/1961. Plan pracy Wydzia³u Propagandy KW PZPR na I po³owê 1968 r.
10 E. Wojnowski, Warmia i Mazury w latach 19451947. Kszta³towanie siê stosunków
politycznych, Olsztyn 1968.
9

Z dziejów Komunikatów Mazursko-Warmiñskich 19701971

217

Próbowano nam wciskaæ artyku³y ekonomiczne, demograficzne, przed którymi jednak bronilimy siê, bylimy wszak czasopismem historycznym.
Tymczasem atmosfera wokó³ Komunikatów na prze³omie lat 60. i 70.
zaczê³a siê ponownie zagêszczaæ, niew¹tpliwie pod wp³ywem nowego, napastliwego wobec nas kierownika Wydzia³u Propagandy, Tadeusza Kochanowskiego. Za jego czasów znowu zarzucano nam klerykalizm oraz odwracanie
siê od historii najnowszej, przez któr¹ zwykle rozumiano lata Polski Ludowej. Niew¹tpliwie w pewnym sensie druga pretensja by³a s³uszna, bo jak
ognia unikalimy artyku³ów oceniaj¹cych przemiany po roku 1945, natomiast godzilimy siê na materia³y o charakterze faktograficznym. Jeli za
chodzi o klerykalizm, to tego rodzaju krytyka mog³a siê zrodziæ jedynie w kraju
komunistycznym. Jednak¿e nie moglimy jej lekcewa¿yæ i w 1970 r. zdecydowalimy siê do niej ustosunkowaæ (zob. tekst ród³owy 2).
Bardziej skomplikowanie przedstawia³a siê kwestia niemieckiego rewizjonizmu, który wbrew zarzutom stawianym Gomu³ce o uczulenie na tym
punkcie, nie by³ politycznie rzecz¹ bagateln¹. Wystarczy wskazaæ,. ¿e jeszcze
kanclerz Helmut Kohl próbowa³ w 1990 r. kwestionowaæ granice na Odrze
i Nysie11. Tutaj wytykano nam, ¿e jestemy zbyt bierni. Jednak¿e uwa¿alimy, ¿e nie jest naszym zadaniem reagowaæ na ró¿ne popularne artyku³y,
drukowane np. w Ostpreussenblatt. Natomiast bacznie przygl¹dalimy siê
powa¿niejszym wydawnictwom Ostforschung i w tym zakresie bynajmniej
nie milczelimy, odwrotnie, doæ czêsto polemizowalimy, krytykowalimy, ale
tak¿e wiele pozycji omawialimy pozytywnie. Byæ mo¿e i z tego wzglêdu
odnoszono siê do redakcji z pewn¹ nieufnoci¹. Jednak¿e postêpowalimy,
przynajmniej staralimy siê postêpowaæ, zgodnie z zasad¹ naukowego obiektywizmu. Przy okazji ów niemiecki motyw chcielimy wykorzystaæ do zwiêkszenia olsztyñskiej kadry naukowej, w sumie rzeczywicie bardzo skromnej.
Na przyk³ad nie mielimy ani jednego mediewisty, ani jednego nowo¿ytnika
dla XVIXVIII w. (Kr¹g historyków hozjañskich stanowi³ wówczas, gdy dysponowa³ ju¿ rocznikiem Studia Warmiñskie, rodowisko raczej zamkniête,
chocia¿ nie do koñca, bo m³odzi ksiê¿a czasem drukowali swe prace i w Komunikatach). Twierdzilimy zgodnie z rzeczywistoci¹, ¿e z braku w³asnych naukowców, musimy rezygnowaæ z recenzji, polemik, bo nie zawsze mo¿emy siê
odwo³ywaæ do pomocy kolegów z miast uniwersyteckich, szczególnie z Torunia. Inna rzecz, ¿e nasze postulaty pozostawa³y bez odpowiedzi.
11 O tym, ¿e najwy¿sze niemieckie czynniki rz¹dowe nie pogodzi³y siê z utrat¹ ziem po
wschodniej stronie Odry i Nysy, dowodzi fakt, ¿e kanclerz Helmut Kohl usi³owa³ w 1990 r. na
gruncie miêdzynarodowym wznowiæ dyskusjê nad granic¹ polsko-niemieck¹. Dowodzi³, zgodnie
z prawd¹, ¿e umowa z 1970 r. i jej ratyfikacja w 1972 r. w Bonn dotyczy³a tylko Republiki
Federalnej Niemiec. Po zjednoczeniu z Niemieck¹ Republik¹ Demokratyczn¹ problem granicy
winien byæ postawiony  twierdzi³  od nowa. Wskutek zdecydowanego sprzeciwu trzech mocarstw zachodnich, a tak¿e nacisku Polonii amerykañskiej na rz¹d USA, Kohl bardzo szybko
wycofa³ siê ze swojego nies³ychanego pomys³u i na zjedzie wschodnich ziomkostw owiadczy³,
¿e ziemie za Odr¹ i Nys¹ stracone s¹ na zawsze (J. Nowak-Jeziorañski, Polska wczoraj, dzi
i jutro, Warszawa 1999, s. 103107).
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Zrozumia³e, ¿e cenzura informowa³a Komitet Wojewódzki PZPR o swoich
ingerencjach. Na przyk³ad z artyku³u Wojciecha Wrzesiñskiego wyrzuci³a
wszystkie pozytywne wzmianki o roli endecji w prze³omowym roku 191812.
Natomiast w 1970 r. zakwestionowa³a ca³y obszerny artyku³ Tadeusza Grygiera pt. Warmiñska Rada Ludowa w okresie walk powstania wielkopolskiego. W gruncie rzeczy nie chodzi³o o treæ artyku³u, lecz o autora, maj¹cego
opiniê chadeka. Poniewa¿ w Warszawie autor nie by³ znany, gdy nieco zmieni³ tytu³ artyku³u, móg³ go bez przeszkód opublikowaæ w sto³ecznym czasopimie13. Ale nast¹pi³o to póniej, po bezskutecznym odwo³aniu redakcji Komunikatów od decyzji olsztyñskiej cenzury do jej w³adz w Warszawie (nr 1).
W tej sytuacji postanowilimy wraz z Bohdanem Kozie³³o-Poklewskim
wyst¹piæ oficjalnie w sprawie ca³ego rodowiska historycznego, bior¹c za
punkt odniesienia rolê Komunikatów. Przypomnielimy ich dorobek,
wspó³pracê pisma niemal ze wszystkimi historykami w ca³ej Polsce interesuj¹cymi siê naszym regionem, a jednoczenie wypunktowalimy ogrom potrzeb badawczych, za które odpowiedzialne jest skromniutkie rodowisko
olsztyñskie. Bol¹czka ta jest tym dotkliwsza  pisalimy  gdy siê wemie
pod uwagê szeroki zakres badañ niemieckich. W zakoñczeniu, niejako przy
okazji, zajêlimy siê odpieraniem ataków na Komunikaty.
Zrozumia³e, ¿e zdawalimy sobie sprawê z osobliwej sytuacji. Szukalimy
pomocy u w³adzy, któwa by³a do nas uprzedzona. Musielimy siê zatem
pos³ugiwaæ argumentami rzeczowymi, jednoczenie frontalnie nie krytykuj¹cymi ¿¹dañ partii, bo wówczas znalelibymy siê na pozycji z góry przegranej, zwracalimy siê wszak do instancji, od której wszystko zale¿a³o.
Nie odrzucaj¹c postulatów drukowania historycznych materia³ów o PRL,
jednoczenie oponowalimy przeciwko publikowaniu tekstów dotycz¹cych
tzw. wspó³czesnoci. Pod tym pojêciem rozumiano  przypomnijmy  ekonomiê, socjologiê, demografiê oraz aktualn¹ etnografiê. Podkrelilimy, ¿e tymi
dyscyplinami zajmuje siê ju¿ OBN, zarazem zaakcentowalimy, ¿e Komunikaty bardzo siê zas³u¿y³y dla poznania historii Polski Ludowej. By³a to
oczywicie gra, bo jednak chodzi³o generalnie o utrzymanie niezale¿noci
pisma. Nigdy nie biegalimy do KW PZPR, nigdy nie sk³adalimy tam
sprawozdañ, w przeciwieñstwie do Pojezierza czy OBN.
Na nasze pismo skierowane do KW PZPR w czerwcu 1970 r. nie otrzymalimy odpowiedzi. Nie wiedzia³em, ¿e w drugiej po³owie tego roku powo³ano
przy Wydziale Propagandy Komisjê Historyczn¹, do której nale¿a³o oko³o 10
osób, wszyscy cz³onkowie partii, czêæ z nich by³a pracownikami KW PZPR,
czêæ rekrutowa³a siê z instytucji zewnêtrznych. Przewodnicz¹cym zosta³ dr
12 W. Wrzesiñski, Odrodzenie pañstwa polskiego w 1918 roku a problem Prus Wschodnich,
KWM, 1969, nr 3, s. 347384. Tekst z ingerencj¹ cenzury w posiadaniu J. Jasiñskiego.
13 T. Grygier, Warmiñska rada Ludowa w okresie rokowañ pokojowych w Pary¿u, Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego, 1971, s. 121156; Na temat dzia³alnoci olsztyñskiej cenzury por.
J. Jasiñski, Z dowiadczeñ redaktora i autora w Olsztynie, [w:] Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprac. Z. Romek, Warszawa 2000, s. 99108.
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Stanis³aw Szostakowski z Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej. W planie Komisji
Historycznej na rok 1971 czytamy m.in.: Inspirowanie publikacji w »Panoramie Pó³nocy«, w »Komunikatach Mazursko-Warmiñskich« i »Warmii i Mazurach« dotycz¹cych historii ruchu robotniczego na Warmii i Mazurach14. Chodzi³o o ruch robotniczy po roku 1945. Realizacj¹ tego punktu programu mia³
siê zaj¹æ Apoloniusz Kulig, instruktor KW PZPR. Ciekawe, ¿e partyjny twór
postawi³ na jednej p³aszczynie dwa czasopisma popularne z czasopismem
naukowym. Apoloniusz Kulig, ca³e szczêcie, ¿adnej aktywnoci wobec nas
nie wykaza³. Natomiast nie spa³ Tadeusz Kochanowski. Po mierci Emilii
Sukertowej-Biedrawiny w grudniu 1970 r., Zarz¹d G³ówny PTH powierzy³ mi
oficjalnie funkcjê przewodnicz¹cego Komitetu Redakcyjnego kwartalnika. Na
pocz¹tku wrzenia 1971 r. Kochanowski powiadomi³ mnie, ¿e KW PZPR
zamierza zorganizowaæ dyskusjê powiêcon¹ Komunikatom. Doszlimy do
przekonania, ¿e najlepszym autorem referatu o nich, bêd¹cego podstaw¹ do
dyskusji, winien byæ doc. dr hab. Wojciech Wrzesiñski z Wroc³awia. wietnie
siê orientuje w sprawach rodowiska historycznego Olsztyna i Komunikatów, a przy tym ma spojrzenie z perspektywy zewnêtrznej. Ja ze swej strony
zaproponowa³em, aby zaprosiæ profesora Stanis³awa Herbsta, prezesa Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystawa Historycznego. Kochanowski zgodzi³
siê, ale na dyskusjê przyjecha³ profesor Henryk Samsonowicz, zastêpca
Herbsta, poza tym cz³onek partii, co w tej sytuacji, bior¹c pod uwagê otwartoæ jego pogl¹dów, mog³o siê tylko korzystnie odbiæ na przebiegu s¹du nad
Komunikatami. I nie zawiedlimy siê. Po dyskusji powiedzia³ mi Szostakowski, ¿e poprzedniego dnia Kochanowski zebra³ czêæ partyjnych historyków, którzy zostali zobowi¹zani do krytycznej oceny kwartalnika.
Wrzesiñski przys³a³ obszerny referat, w sumie bardziej gani³ ni¿ chwali³.
Wyjani³ mi, ¿e dla wiarygodnoci ostatecznej oceny, w sumie pozytywnej,
musia³ wyszukaæ nieco zarzutów. Nie mia³em o to pretensji. Dla mnie  i s¹dzê
dla wszystkich  wa¿ny by³ koñcowy jego wniosek:
Oceniaj¹c ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e »Komunikaty Mazursko-Warmiñskie« w ci¹gu ostatnich piêciu lat utrzyma³y swój wysoki poziom merytoryczny i edytorski, zajmuj¹c poczesne miejsce wród innych regionalnych
czasopism historycznych, powiêconych historii poszczególnych regionów.
Zebranie protokowa³em ja prywatnie, a z urzêdu Tadeusz Kochanowski. Niestety, o ile w aktach KW PZPR znajduje siê nasz memoria³ z 1970 r.
oraz opinia o Komunikatach Mazursko-Warmiñskich Wojciecha Wrzesiñskiego, to nie uda³o mi siê odszukaæ protoko³u Tadeusza Kochanowskiego.
Mo¿e go ostatecznie nie napisa³? Z dyskusji redakcja wysz³a obronn¹ rêk¹.
Niemal wszyscy z³o¿yli mi gratulacje.

14

APO, KW PZPR, synt. 1141/1965. Plan pracy Komisji Historycznej na rok 1971.
Ibidem, sygn. 1141/201130. Propaganda, kultura, Orodek Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñskiego.
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1.
Olsztyn, Aleja Zwyciêstwa 32
L.dz. 14:9/VIII/70

Olsztyn, dnia 3 czerwca 1970 r.

Prezes
G³ównego Urzêdu Kontroli
Prasy Publikacji i Widowisk
Warszawa
ul. Mysia 5
Redakcja Komunikatów Mazursko-Warmiñskich zwraca siê z uprzejm¹
prob¹ o odwo³anie decyzji Wojewódzkiego Urzêdu Kontroli Prasy Publikacji
i Widowisk w Olsztynie, dotycz¹cej wycofania z druku artyku³u dra Tadeusza
Grygiera pt. Warmiñska Rada Ludowa w okresie walk powstania wielkopolskiego.
WUKPPiW uzasadni³ swoj¹ decyzjê nastêpuj¹co:
1. Autor, przedstawiaj¹c stosunek niemieckich rad ¿o³nierskich i robotniczych w Prusach Wschodnich (1918-1919) do sprawy polskiej przejaskrawi³
nacjonalizm tych rad i nie widzi ró¿nicy miêdzy nimi a stronnictwami prawicowymi. Warmiñska Rada Ludowa widzia³a w radach ¿o³nierskich i robotniczych g³ówn¹ przeszkodê w przy³¹czeniu Warmii i Mazur do Polski, a nie np.
starej administracji pruskiej. Autor nie skomentowa³ tej sprawy nale¿ycie.
2. Autor, referuj¹c kontakty Zwi¹zku Radzieckiego ze wschodniopruskimi radami ¿o³niersko-robotniczymi, czy cytuj¹c wypowiedzi Warmiñskiej
Rady Ludowej, wstrzyma³ siê od w³asnego komentarza, co sprawia wra¿enie,
¿e Zwi¹zek Radziecki mia³ zaborcze plany wobec Polski.
3. Autor zbyt wysoko ocenia polityczn¹ dzia³alnoæ chadeckiej Warmiñskiej Rady Ludowej.
4. Autor stosuje niew³aciwe okrelenie  sowiecki, bolszewicki itp.
Wydaje siê nam, ¿e postawione dr Tadeuszowi Grygierowi zarzuty s¹
nieuzasadnione.
Ad 1. Sprawa nacjonalizmu niemieckich rad robotniczych i ¿o³nierskich
jest w nauce dostatecznie wywietlona i nigdzie nie budzi takich zastrze¿eñ,
co w olsztyñskim Urzêdzie Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk. W Historii
Powszechnej t. V z 1967 , wyd. przez PWN na s. 454 czytamy: Przewrót
listopadowy w Niemczech nie by³ rewolucj¹ socjalistyczn¹, jak w Rosji, by³a
to rewolucja bur¿uazyjno-demokratyczna. Zrozumia³e wiêc, ¿e niemiecka
socjaldemokracja nie by³a wolna od obci¹¿eñ nacjonalistycznych, zw³aszcza
w Prusach Wschodnich, gdzie istnia³ ostry front walki z polskoci¹. Zreszt¹,
dr Grygier udowodni³, ¿e w radach wschodniopruskich zasiadali przedstawiciele ró¿nych partii politycznych, nawet katolickiego Centrum. W wydanej
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w 1969 r. zbiorowej pracy pt. Z badañ nad wp³ywem i znaczeniem rewolucji
rosyjskiej 1917 jeden z wybitniejszych znawców tego zagadnienia, doc. Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wojciech Wrzesiñski, pisz¹c o radach wschodniopruskich stwierdza m.in.: kierownictwo miejscowych rad robotniczo-¿o³nierskich w wiêkszoci opanowane by³o przez socjaldemokratów (s. 184). Na
pograniczu polskim rady ¿o³niersko-robotnicze ju¿ w momencie powstawania
deklarowa³y, ¿e celem ich jest zabezpieczenie przed niespodziewanym atakiem ze strony polskiej. Pod tym has³em rozbudowywano pomocnicze oddzia³y policyjne (s. 187). Dnia 12 listopada 1918 r. królewiecka Rada ¯o³niersko-Robotnicza zabezpieczenie granic prowincji przed ewentualn¹ agresj¹
polsk¹ lub litewsk¹ uzna³a za najwa¿niejsz¹ sprawê, jaka sta³a przed wszystkimi Radami na terenie Prus Wschodnich (s. 188), Charakterystyczna by³a
ewolucja, jak¹ w sprawach polskich zademonstrowa³a Olsztyñska Rada ¯o³niersko-Robotnicza  od uznania chocia¿by czêciowego tylko, prawa Polaków do samookrelenia i zapowiedzi zerwania z wszelkimi przejawami polityki wynaradawiaj¹cej, do ca³kowitego zespolenia z nacjonalistycznymi ugrupowaniami antypolskimi i zwalczania wszystkich wyst¹pieñ narodowowyzwoleñczych Polaków (s. 188189). Rada królewiecka prowadzi³a politykê
ograniczania mo¿liwoci dzia³ania ruchu narodowowyzwoleñczego Polaków
(s. 189) itd. itd. Oprócz doc. Wrzesiñskiego podobne stanowisko w sprawie
rad robotniczo-¿o³nierskich, tylko na innych terenach zajêli: rektor Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, prof. dr Witold £ukaszewicz  Rady
Robotnicze, ¿o³nierskie i Ch³opskie w Wielkopolsce, Bydgoszcz 1959; prof.
Uniwersytetu Wroc³awskiego, dr Henryk Zieliñski  Wybór róde³ do powstañ l¹skich, Warszawa 1968; redaktor naczelny Kwartalnika Historycznego, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr Bogus³aw Lenodorski  Niektóre zagadnienia z dziejów Warmii i Mazur w latach 1918-1920 w: Kwartalnik Historyczny, t. 63, nr 4/5, s. 402 i n. Zreszt¹ i sam Walter Ulbricht
wyrazi³ siê w 1958 r., ¿e rewolucja niemiecka 1918 r. nie by³a wcale rewolucj¹
proletariack¹, a tylko demokratyczn¹ (mo¿e bur¿uazyjn¹), przeprowadzon¹
jedynie w w¹skim zakresie rodkami i metodami rewolucji proletariackiej.
Jeli chodzi o autora, dra Tadeusza Grygiera, to zajmuje siê on spraw¹
Rad Robotniczych i ¯o³nierskich od kilkunastu ju¿ lat. Po raz pierwszy na
terenie Olsztyna da³ wyraz swoim pogl¹dom ju¿ w 1959 r. w broszurze,
wydanej przez KW PZPR. Póniej pisa³ na ten temat w ró¿nych wydawnictwach, ostatnio w Roczniku Grudzi¹dzkim, wydanym w 1970 r., w rozprawie
pt. Niektóre problemy polityczne przyjêcia Pomorza w latach 1919/1920,
s. 410440.
Zakwestionowany obecnie w Komunikatach Mazursko-Warmiñskich artyku³ Tadeusza Grygiera tym ró¿ni siê od innych prac na ten temat, ¿e
szczegó³owo omawia stosunek niemieckich rad do politycznych d¹¿eñ polskich. Szczegó³y te jednak tylko potwierdzaj¹ dawniejsze oceny o radach
niemieckich. Oczywist¹ jest rzecz¹, ¿e Warmiñska Rada Ludowa na prze³omie
1918/1919 widzia³a g³ówne niebezpieczeñstwo w radach. Przecie¿ wówczas
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rady sprawowa³y w³adzê w pañstwie pruskim, st¹d ta nieufna obserwacja
wszelkich ich poci¹gniêæ politycznych. W dalszych artyku³ach o Warmiñskiej
Radzie Ludowej autor zajmuje siê m.in. równie¿ stosunkiem do Komisji
Alianckiej, do starej administracji pruskiej itd. Jeli kto mia³by zarzuty do
niepe³nego, czy mylnego przedstawienia polityki niemieckich rad wschodniopruskich, zw³aszcza wobec sprawy polskiej, mo¿e zawsze odpowiedzieæ na
³amach Komunikatów Mazursko-Warmiñskich. Ale czy w tej, raczej oczywistej sprawie, winien ingerowaæ a¿ Urz¹d Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk?
Ad 2. Zarzut w sprawie Zwi¹zku Radzieckiego powsta³ chyba z du¿ego
nieporozumienia. Jak wykazano ju¿, wschodniopruskie Rady ¯o³niersko-Robotnicze tylko z nazwy by³y podobne do rad w Zwi¹zku Radzieckim. W gruncie
rzeczy bardzo siê obawia³y z jednej strony polskiego niebezpieczeñstwa,
z drugiej strony niebezpieczeñstwa bolszewickiego. Jasn¹ jest te¿ rzecz¹, ¿e
chadecka Warmiñska Rada Ludowa, na czele której sta³ ksi¹dz Walenty
Barczewski, nie by³a zwolennikiem Zwi¹zku Radzieckiego i ¿e równie¿ ona
z niepokojem patrzy³a na postêpy komunizmu. Ale czy sprawa ta wymaga
dodatkowych komentarzy? Tym bardziej, ¿e mówi siê o niej w artykule tylko
marginesowo. Nie jest ona zreszt¹ tak rewelacyjna. Ostatnio pisali na ten
temat:
a) P. £ossowski  Groba agresji niemieckiej na Polskê w: Wojskowy
Przegl¹d Historyczny, 1961, z. 2.
b) A. Deruga  Polityka wschodnia Polski, Warszawa 1969, Ksi¹¿ka
i Wiedza.
c) Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Pary¿u w 1919 r., Warszawa 1966.
Ad 3. Wród polskich organizacji w Prusach Wschodnich, Warmiñska
Rada Ludowa by³a organizacj¹ najbardziej dojrza³¹ politycznie. Jej oceny
i diagnozy przewa¿nie siê sprawdzi³y. To, ¿e na jej czele sta³ ksi¹dz Walenty
Barczewski (którego zreszt¹ Polska Ludowa uczci³a, przemianowuj¹c warmiñski Wartembork na Barczewo) i ¿e nie by³a organizacj¹ lewicow¹, nie
powinno sk³aniaæ do pomniejszania jej zas³ug. Warmiñska Rada Ludowa
reprezentowa³a  jak siê mówi  bur¿uazyjno-polski punkt widzenia, by³a
powi¹zana politycznie z Naczeln¹ Rad¹ Ludow¹ w Poznaniu, a póniej
z Podkomisariatem tej¿e w Gdañsku. Ale nie wydaje siê, aby istnia³a potrzeba jakiego odcinania siê od Warmiñskiej Rady Ludowej. To w³anie
w bie¿¹cym roku, w 50-lecie plebiscytu odznaczani s¹ ludzie, którzy byli
cz³onkami Warmiñskiej Rady Ludowej i innych organizacji polskich w Prusach Wschodnich w latach 19181920. Przypomnijmy przy okazji, ¿e w Prusach Wschodnich nie dzia³a³y ¿adne polskie organizacje lewicowe.
Jeli dr Grygier nie bêdzie mia³ mo¿liwoci wydrukowania rozprawy
o Warmiñskiej Radzie Ludowej, nic nie bêdziemy wiedzieli na ten temat, gdy¿
tylko on posiada odpisy akt do tego tematu; akt, które zaginê³y. A o Warmiñskiej Radzie Ludowej nie ukaza³a siê, jak dot¹d ¿adna praca.
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Ad 4. Autor stosowa³ terminy u¿ywane w latach 19181920. Czy wyra¿enia sowiecki lub bolszewicki maj¹ wydwiêk pejoratywny? Je¿eli tak,
mo¿na tu wprowadziæ zmiany na radziecki, ale nie w cytatach. Z drugiej
strony w literaturze naukowej i dzisiaj stosuje siê wyra¿enie bolszewicki.
W zakoñczeniu chcielibymy poinformowaæ, ¿e Komunikaty MazurskoWarmiñskie s¹ kwartalnikiem naukowym. Ukazuj¹ siê w stosunkowo niewielkim nak³adzie (750 egz.). Czytane s¹ g³ównie przez historyków-profesjonalistów, st¹d te¿ niebezpieczeñstwo jakiego fa³szywego zrozumienia artyku³u Tadeusza Grygiera nie istnieje.
Bardzo prosimy o pozwolenie na druk wspomnianego artyku³u.
Z wyrazami szacunku
Sekretarz Redakcji

Zastêpca Przewodnicz¹cego
Komitetu Redakcyjnego

(mgr Bogdan Kozie³³o-Poklewski)

(Dr Janusz Jasiñski)

Za³¹czniki 2:
1. Tadeusz Grygier  Warmiñska Rada Ludowa w dniach powstania Wielkopolskiego, ss. 113157.
2. Tadeusz Grygier  Warmiñska Rada Ludowa w dniach rewolucji w Olsztynie w 1918 r., Komunikaty Mazursko-Warmiñskie nr 3/1969, ss. 541569.
Kopia, w zbiorach autora.

2.
Olsztyn, Al. Zwyciêstwa 32

Olsztyn, 24 VI 1970 r.
Komitet Wojewódzki PZPR
Wydzia³ Propagandy
Olsztyn

Uwagi o badaniach historycznych w Olsztynie ze szczególnym
uwzglêdnieniem roli Komunikatów Mazursko-Warmiñskich
Na temat historii naszego regionu spotyka siê ró¿ne opinie. Jedna, doceniaj¹c wagê tradycji polskich Warmii i Mazur, stara siê badania historyczne
wykorzystaæ w dydaktyce szkolnej, w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim, w szerzeniu mi³oci do kraju poprzez pog³êbianie zwi¹zków z bli¿sz¹
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ojczyzn¹. Niejednokrotnie jednak historiê Warmii i Mazur zawê¿a siê do
wydobywania jedynie tradycji polskich, co stanowi niew¹tpliwie nies³uszne
zubo¿enie naszej bogatej przesz³oci.
Z drugiej strony istnieje przekonanie, ¿e rodowisko humanistyczne
Olsztyna zbyt wiele uwagi powiêca historii Warmii i Mazur, ¿e nale¿y wiêcej
czasu, wysi³ku, pieniêdzy przeznaczyæ na badania lat ostatnich, na badania
dnia dzisiejszego, tym bardziej ¿e historia naszego regionu tak cile siê
wi¹¿e z pañstwem krzy¿ackim, a póniej z pañstwem Hohenzollernów.
Aby w³aciwie spojrzeæ na problem badañ historycznych naszego regionu, trzeba uprzytomniæ sobie, ¿e badania te przez blisko 150 lat by³y domen¹
wy³¹cznie nauki niemieckiej. Grube tomy Altpreussische Monatsschrift,
Preussische Provinzial-Blätter, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Altpreussische Froschungen i innych licznych czasopism, narasta³y od pocz¹tku XIX wieku. Powstawa³y monografie miast
i wsi, monografie przekrojowe, biografie, kodeksy dyplomatyczne, s³owniki
biograficzne, dzieje Zakonu Krzy¿ackiego, dzieje nowo¿ytnego pañstwa pruskiego itd. itd. Olbrzymie tomy bibliografii historii Prus Wschodnich i Zachodnich Ernsta Wermkego udowadniaj¹, jak dalece nauka niemiecka interesowa³a siê dziejami Prus Wschodnich.
Tymczasem sporód badaczy polskich dopiero Wojciech Kêtrzyñski rozpocz¹³ studia nad pañstwem krzy¿ackim i regionem mazurskim. Niestety, przez
d³u¿szy okres nie znalaz³ on naladowców. Dopiero w okresie miêdzywojennym zaczêto przejawiaæ ¿ywsze zainteresowania pañstwem krzy¿ackim oraz
dziejami nowo¿ytnymi Prus Wschodnich. Wypada tu wymieniæ nazwiska:
Karola Górskiego, Adama Vetulaniego, Andrzeja Wojtkowskiego, Zygmunta
Mocarskiego, Stanis³awa Srokowskiego i jeszcze kilku osób. Patronowa³ ówczesnym inicjatywom badawczym Instytut Ba³tycki. W sumie jednak by³a to
kropla w morzu w porównaniu do rozmachu nauki niemieckiej.
Sytuacja zmienia siê po 1945 r. Zainteresowanie dawnymi Prusami
Wschodnimi istnieje w ró¿nych orodkach. Publikowane s¹ prace Kazimierza
Piwarskiego, Stanis³awa Zaj¹czkowskiego, Henryka £owmiañskiego, Adama
Vetulaniego. W Instytucie Zachodnim powsta³a dwutomowa monografia
Warmia i Mazury. Zaczynaj¹ siê pojawiaæ monografie opracowane przez
m³odych historyków: Bogus³awa Lenodorskiego, W³adys³awa Chojnackiego,
Marzeny Pollakówny, Henryka Zinsa. Jednak¿e nigdzie nie ma centralnego
miejsca, w którym konkcentrowa³yby siê badania nad histori¹ Warmii i Mazur. Niestety, w tym ruchu naukowym Olsztyn bierze znikomy udzia³, chocia¿ Instytut Mazurski, przy jednoosobowej obsadzie (Emilia Sukertowa-Biedrawina) wydaje w latach 19461948 18 numerów Komunikatów Dzia³u
Informacji Naukowej i kilka ksi¹¿eczek, a w latach 19481950 jeszcze
3 zeszyty Komunikatów Dzia³u Informacji Naukowej. Po blisko siedmioletniej przerwie, w 1957 r. reaktywowane zosta³y Komunikaty Mazursko-Warmiñskie jako kwartalnik naukowy, powiêcony przesz³oci Warmii i Mazur,
a wydawany przez Stacjê Naukow¹ Polskiego Towarzystwa Historycznego
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w Olsztynie, powsta³¹ z Instytutu Mazurskiego. Objêtoæ rocznika Komunikatów ustala siê na 60 arkuszy wydawniczych, co jest niew¹tpliwie du¿ym
sukcesem m³odego olsztyñskiego orodka naukowego. Wokó³ Stacji Naukowej, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego i Muzeum Mazurskiego, wokó³ Komunikatów, a nastêpnie
i Rocznika Olsztyñskiego tworzy siê pocz¹tkowo kilku a nastêpnie kilkunastoosobowy zespó³ wspó³pracowników, który rozpoczynaj¹c intensywne badania, g³ównie w oparciu o miejscowe archiwum, zape³nia periodyki. Komunikaty Mazursko-Warmiñskie w powa¿nym stopniu aktywizuj¹ miejscowy
ruch naukowy, zw³aszcza w latach 19611963, gdy przesta³ ukazywaæ siê
Rocznik Olsztyñski. W³anie dziêki nieprzerwanej dzia³alnoci Komunikatów Mazursko-Warmiñskich i inicjatywie olsztyñskich historyków uda³o siê
powo³aæ do ¿ycia w 1963 r. now¹ placówkê  Orodek Badañ Naukowych im.
Wojciecha Kêtrzyñskiego, który ma na celu  obok kontynuacji badañ historycznych  zaj¹æ siê wspó³czesn¹ problematyk¹ socjologiczn¹, ekonomiczn¹,
demograficzn¹ i etnograficzn¹ województwa olsztyñskiego.
Olsztyñskie czasopisma, a zw³aszcza Komunikaty Mazursko-Warmiñskie staj¹ siê centralnym organem badañ przesz³oci Warmii i Mazur dla
wszystkich historyków z ca³ej Polski. Drukuj¹ w Komunikatach:
 z Warszawy: prof. dr Stanis³aw Herbst, prof. dr Bogus³aw Lenodorski,
prof. dr Tadeusz Cielak, doc. dr W³adys³aw Chojnacki, prof. dr Witold Hensel, dr Barbara Groniowska, doc. dr Kazimierz Sobczak, prof. dr Irena Pietrzak-Paw³owska, doc. dr Krzysztof Groniowski, dr Jerzy Antoniewicz, dr
Stefan Koz³owski, dr Jan D¹browski, dr Krzysztof D¹browski, dr Jerzy G³osik, dr Jerzy Okulicz, dr £ucja Okulicz, dr Piotr Stawecki, p³k Lucjan Teter;
 z Lublina: prof. dr Andrzej Wojtkowski, prof. dr Henryk Zins, dr Ryszard Bender;
 z Wroc³awia: prof. dr W³adys³aw Czapliñski, doc. dr Karol Fiedor, doc.
dr Wojciech Wrzesiñski, dr Adolf Juzwenko;
 z Poznania: doc. dr Marzena Pollakówna, doc. dr Jan Piasny, doc. dr
Stanis³aw Nawrocki, dr Micha³ Pollak;
 z Torunia: prof. dr Karol Górski, prof. dr Marian Biskup, prof. dr
Wojciech Hejnosz, prof. dr Marian Gumowski, doc. dr Kazimierz Wajda, doc.
dr Janusz Gillas, dr Irena Janosz-Biskupowa, doc. dr Janusz Simonides, doc.
dr Zenon Guldon, dr Janusz Ma³³ek, dr Zenon Nowak, dr Tadeusz Jasudowicz, dr Jan Powierski, dr Marian Pawlak, mgr Maria Kerner-¯uralska, mgr
Teresa Borawska, mgr Teresa Karczewska, mgr Roman Marchwiñski.
Komunikaty Mazursko-Warmiñskie s¹ dostrzegane i doceniane w ca³ej
Polsce, uwa¿ane s¹ za jedno z najlepiej redagowanych czasopism regionalnych. Artyku³y z Komunikatów wykorzystywane s¹ w ró¿nych ogólnopolskich wydawnictwach, by wymieniæ przyk³adowo wykorzystanie olsztyñskiego dorobku naukowego w Historii Pomorza, wydanej przez Zak³ad Historii
Pomorza Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Najwiêcej wysi³ku Komunikaty po³o¿y³y w inspirowaniu badañ i gromadzeniu materia³ów doty-
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cz¹cych polskoci regionu. Wbrew bowiem pozorom, sprawy te nie by³y dotychczas zbadane, a znane z popularnych ujêæ, wyprzedzaj¹cych powa¿niejsze studia. Dorobkiem Komunikatów jest wiêc publikowanie artyku³ów
w prawie wszystkich czasopismach i oficynach wydawniczych mazurskich
i warmiñskich; po raz pierwszy na ³amach naszego pisma rozpoczêto druk
cyklu artyku³ów dotycz¹cych oddwiêku polskich powstañ XIX wieku na
Warmii i Mazurach. Bardzo du¿o miejsca powiêcono polskiemu ruchowi
ludowemu, walce z germanizacj¹, metodom wynaradawiania ludnoci polskiej za czasów hitlerowskich. Osobny problem, to rozwój polskiej kultury,
zw³aszcza polskiego czytelnictwa od koñca XIX wieku do 1939 r. W ostatnich
latach zwiêkszono nacisk na zagadnienia plebiscytu.
Od pocz¹tku swego istnienia Komunikaty Mazursko-Warmiñskie koncentruj¹ swoj¹ uwagê na postaci Kopernika. Cztery lata temu wprowadzono
specjalny dzia³ Copernicana, w którym drukowano ju¿ kilkanacie rozpraw.
Miêdzy innymi z inicjatywy Komunikatów Mazursko-Warmiñskich mgr Jerzy Sikorski opublikowa³ jako osobn¹ odbitkê ksi¹¿kê pt. Miko³aj Kopernik
na Warmii. Chronologia ¿ycia i dzia³alnoci (Olsztyn 1968, ss. 160). Wydaje
siê, ¿e na 500 rocznicê urodzin Kopernika orodek olsztyñski przyjdzie
z powa¿nym dorobkiem naukowym. Wiele miejsca powiêcono równie¿ problemom krzy¿ackim, zw³aszcza bitwie grunwaldzkiej, wojnie trzynastoletniej
oraz procesom polsko-krzy¿ackim XIV i XV wieku. Wykazano polsk¹ myl
polityczn¹ wobec ziem pó³nocnych. Jako osobn¹ ksi¹¿kê wydano artyku³y
prof. dr. Andrzeja Wojtkowskiego, uprzednio drukowane w Komunikatach
(Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzy¿akami).
Oprócz historii politycznej, czy historii walki o jêzyk i kulturê polsk¹, nie
zapomniano o historii gospodarczo-spo³ecznej, o zagadnieniach ustrojowych
Prus Ksi¹¿êcych, o zagadnieniach medycznych Warmii i Mazur. Po¿yteczn¹
rolê odgrywaj¹, drukowane na ³amach Komunikatów, a póniej wydawane
w formie osobnych odbitek, bibliografie, by wymieniæ przyk³adowo: Bibliografiê Mazur i Warmii za lata 19451960 Emilii Sukertowej-Biedrawiny, czy
te¿ Bibliografiê martyrologii Warmii i Mazur w latach 1939-1945 opracowan¹ przez Mariê Tarnowsk¹ z Olsztyna. Du¿e znaczenie dla historii nauki
o województwie olsztyñskim po 1945 r. mo¿e mieæ prowadzona systematycznie w Komunikatach Kronika naukowa.
Komunikaty Mazursko-Warmiñskie udostêpniaj¹ swoje ³amy tak¿e archeologom, historykom sztuki, jêzykoznawcom i etnografom. Dziêki wspó³pracy z Instytutem Historii Kultury Materialnej PAN wydano w formie osobnej odbitki ksi¹¿kê pt. Wêz³owe problemy pradziejów Polski pó³nocnowschodniej, a dziêki wspó³pracy z Muzeum Mazurskim (g³ównie mgr Kamila Wróblewska) powa¿nie posuniêto badania nad sztuk¹ Warmii i Mazur.
Powy¿szy, pobie¿ny przegl¹d dorobku Komunikatów Mazursko-Warmiñskich móg³by sugerowaæ, ¿e stan badañ nad dziejami Warmii i Mazur przedstawia siê bardzo korzystnie i nie wymaga w zasadzie ¿adnych wiêkszych postulatów badawczych, a zw³aszcza ich wiêkszej intensyfikacji. Oczywicie, sprawê tê
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nale¿y traktowaæ na tle ogólnych prac badawczych, prowadzonych w Olsztynie,
zw³aszcza w Orodku Badañ Naukowych z jednej strony oraz na tle prac badawczych prowadzonych nad dziejami naszego regionu przez zachodnioniemieck¹
Ostforschung  z drugiej strony. Dla pe³nego obrazu warto te¿ porównaæ nasze
badania do intensywnoci badañ w innych orodkach naukowych Polski.
Otó¿ trzeba przypomnieæ, i¿ w NRF kszta³t badañ nad dziejami by³ych
Prus Wschodnich ma od wielu lat wypracowane formy i nie wykazuje tendencji malej¹cych. Sprawom naszego regionu powiêca g³ówn¹ uwagê czo³owe czasopismo Ostforschung, jak: Jahrbuch der Albertus Universität zu
Königsberg, a ponadto Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde
Ermlands, Zeischrift für Ostforschung, Das Pruessenland, Altpreussische Geschlechterkunde, nie licz¹c popularnych tygodników i miesiêczników,
jak np. Das Ostpreussenblatt, czy Ost-West Kurier, Ermlandbriefe,
Unsere Ermländische Heimat, Junges Ermland itp. Prawie ka¿de miasto
na Warmii i Mazurach doczeka³o siê ju¿ niemieckiej monografii. Zakoñczono
ju¿ dwutomowy s³ownik biograficzny Prus Wschodnich i Zachodnich, nad
którym prace rozpoczêto jeszcze przed wojn¹. W serii Studien zur Geschichte Preussens pod redakcj¹ s³ynnego rewizjonisty Walthera Hubatscha
z Bonn ukaza³o siê ju¿ kilkanacie tomów, a kilkadziesi¹t ksi¹¿ek wyda³
najbardziej antypolski Göttinger Arbeitskreis w serii Beihefte zum Jahrbuch der Albertus-Universität. Poniewa¿ wydawane s¹ bibliografie, kodeksy
dyplomatyczne, monografie przekrojowe ró¿nych problemów, by wymieniæ
przyk³adowo Walthera Hubatscha Historia Kocio³a ewangelickiego w Prusach lub Friedricha Magera Historia lasów w Prusach, czy Friedricha
Henniga W³adztwo i poddañstwo w Prusach.
Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e z naszej strony winny byæ prowadzone
nie mniej intensywne badania naukowe, ¿e przynajmniej ka¿da z powa¿niejszych niemieckich rozpraw winna siê spotkaæ z rzeczow¹ replik¹. Niestety,
w Olsztynie i w innych orodkach brak jest si³, które by mog³y sprostaæ temu
zadaniu. Kto w Polsce interesuje siê np. histori¹ Kocio³a ewangelickiego
w Prusach, by naukowo odpowiedzieæ Hubatschowi, ¿e teza o jego tolerancji
jest mitem; kto zajmuje siê stosunkami spo³ecznymi w Prusach Ksi¹¿êcych,
by wykazaæ, ¿e wbrew sugestiom Göttinger Arbeitskreis, poddañstwo
w Prusach zbli¿one by³o do niewolnictwa, ¿e ch³opów sprzedawano tam tak
jak i w innych krajach. Kto wreszcie wyka¿e, jak to sugeruj¹ pewne ród³a,
¿e np. regres szkolnictwa na Warmii nast¹pi³ po 1772 r., a wiêc po zagarniêciu Warmii przez Prusy w I rozbiorze Polski.
Ma³o tego. W licznych wypadkach musimy siê wci¹¿ odwo³ywaæ do starych opracowañ niemieckich, by przyk³adowo wymieniæ z okresu archeologii
prace W. Gaertego, C. Engela i H. Cromego, a z dziedziny historii sztuki
dzie³a Adolfa Boettichera i Antona Ulbricha. Podstawowym kompendium
wiedzy o naszych miastach, pomimo licznych ju¿ monografii Pojezierza, jest
nadal Deutsches Städtebuch z 1939 r., a o szkolnictwie mazurskim ksi¹¿ka
Johannesa Brehma z 1914 r.
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Z drugiej strony, gdy porównamy badania naukowe w ca³ej Polsce, nasze
przedsiêwziêcia wygl¹daj¹ tak¿e bardzo skromnie, a braki i luki s¹ bardzo
du¿e. Nie posiadamy historii wsi na Warmii i Mazurach, nikt nie pracuje nad
histori¹ miast, nikt nie zaj¹³ siê omówieniem dziejów osadnictwa, Omówiono
wprawdzie sprawy uw³aszczeniowe, ale tylko na Warmii, a nie na Mazurach.
Wyczerpuj¹cych studiów wymaga kwestia stosunku lennego miêdzy Prusami
Ksi¹¿êcymi a Rzecz¹pospolit¹. Chocia¿ wiele siê mówi o rozkwicie kultury
polskiej na Mazurach w XVI wieku, jednak¿e i ten temat nie jest opracowany
naukowo.
Orodek Badañ Naukowych zamierza do³¹czyæ do ogólnopolskich badañ
nad atlasem i s³ownikiem historyczno-geograficznym dawnej Rzeczypospolitej, ograniczaj¹c siê na razie do terytorium Warmii. Lecz bêdzie to ¿mudny
trud obliczony na lata. Nie posiadamy biografii naszych sztandarowych
postaci, jak Gustaw Gizewiusz, Wojciech Kêtrzyñski, Andrzej Samulowski.
Nikt nie bada literatury ludowej w XIX wieku. Nasze braki wymieniamy tu
przyk³adowo. Lecz najbardziej wyrazicie wychodz¹ one w ogólnopolskich
syntezach i ró¿nych badaniach porównawczych.
W 1965 r. Orodek Badañ Naukowych zorganizowa³ specjaln¹ sesjê naukow¹ powiêcon¹ stanowi i potrzebom badawczym historiografii Warmii
i Mazur. W sesji tej uczestniczyli naukowcy z ca³ego kraju, interesuj¹cy siê
problematyk¹ historyczn¹ naszego regionu, miejscowe w³adze polityczne
i administracyjne. Przewodniczy³ sesji prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr Stanis³aw Herbst. Zarówno w referatach, jak w dyskusji i podsumowaniu mocno podkrelano
koniecznoæ intensyfikacji badañ historycznych, tak ze wzglêdów poznawczych, jak i aktualnie politycznych. Akcentowano przy tym, ¿e odpowiedzialnoæ za te badania musi ponieæ olsztyñskie rodowisko naukowe, ¿e nie
mo¿na zbyt wiele liczyæ na pomoc z zewn¹trz. Wniosek nasuwa siê jeden.
Potrzebny jest wzrost kadry naukowej, która by pracuj¹c wielokierunkowo,
mog³a sprostaæ tym trudnym i wa¿nym obowi¹zkom. Tymczasem sytuacja
jest raczej niepokoj¹ca. Nie tylko, ¿e nie wzrasta liczba historyków czynnych
naukowo, ale obserwuje siê raczej odp³yw wyszkolonej kadry.
Na marginesie tych uwag ogólnych, wracaj¹c do programu Komunikatów Mazursko-Warmiñskich, chcielibymy jeszcze poruszyæ sprawê pewnej
niepokoj¹cej atmosfery, odczuwanej w ró¿nych nieoficjalnych wyst¹pieniach,
wyst¹pieniach, które raczej nie wypowiadane s¹ przed cz³onkami Komitetu
Redakcyjnego, odpowiedzialnymi za charakter czasopisma. Powoduje to, ¿e
Komitet Redakcyjny rzadko ma okazjê do prostowania mylnych pogl¹dów
i opinii, by nie powiedzieæ  pog³osek.
Streszczaj¹c zarzuty, formu³owane wobec Komunikatów Mazursko-Warmiñskich, mo¿na je uj¹æ w dwóch punktach:
1. Komunikaty zbyt ma³o uwagi powiêcaj¹ historii Polski Ludowej;
2. Komunikaty przejawiaj¹ tendencje klerykalne.
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Ad 1. Komunikaty od pocz¹tku swego istnienia bra³y pod uwagê wspó³czesne potrzeby historiografii województwa olsztyñskiego. Ka¿dy uwa¿ny
czytelnik Komunikatów dostrze¿e to i w³aciwie oceni. W ci¹gu 13 lat
opublikowano 96 artyku³ów problemowych i przyczynkarskich, nie licz¹c
dziesi¹tków recenzji, powiêconych Polsce Ludowej. Najg³êbiej przeorano tak
wa¿n¹ dla województwa olsztyñskiego problematykê rolnicz¹. Du¿o uwagi
powiêcono zagadnieniom demograficznym, ekonomicznym i kulturalnym.
Nie zapomniano o stosunkach politycznych w pierwszych latach po wyzwoleniu. W 1964 r., a okazji XX rocznicy Polski Ludowej wydano specjalny numer
powiêcony województwu olsztyñskiemu (nawiasem mówi¹c nie znalaz³ on
¿adnego oddwiêku w miejscowej prasie). Ile wysi³ku powiêci³y Komunikaty wspó³czesnym problemom województwa olsztyñskiego, widaæ z artyku³u
Edmunda Wojnowskiego  Dzieje Warmii i Mazur w latach 1945-1964. Stan
badañ, opublikowanego w nr 4/1964 Komunikatów. Zainteresowanie Komunikatów wspó³czesnoci¹ zauwa¿ono tak¿e w Zak³adzie Historii Polski
Ludowej Instytutu Historii PAN, czemu dano wyraz na publicznym zebraniu przed kilku laty. Z satysfakcj¹ przypominamy, ¿e przed dwoma laty
otrzymalimy oficjalne pismo od najwy¿szych w³adz województwa olsztyñskiego, w którym czytamy: W programie zadañ «Komunikaty» podjê³y od
samego pocz¹tku publikowanie artyku³ów, dotycz¹cych problematyki historycznej okresu Polski Ludowej, dziêki czemu równie¿ w tej dziedzinie maj¹
du¿e osi¹gniêcia.
Z chwil¹ powstania Orodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego, posiadaj¹cego Pracowniê do Badañ nad Wspó³czesnoci¹, obowi¹zek
badañ i publikowania roz³o¿ony zosta³ na dwie instytucje. I rzeczywicie
OBN, dysponuj¹cy oprócz Rocznika Olsztyñskiego seri¹ Rozprawy i Materia³y coraz wiêkszy nacisk k³adzie na wspó³czesn¹ problematykê województwa, co w pewnej mierze winno odci¹¿yæ Komunikaty, jako organ Stacji
Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego, od intensywnego drukowania artyku³ów z zakresu tej problematyki. Chcielibymy byæ dobrze zrozumiani. Nadal zamierzamy i bêdziemy uwzglêdniaæ problematykê historyczn¹
Polski Ludowej, ale sytuacja obecnie, kiedy pomylnie dzia³a Orodek Badañ
Naukowych, wygl¹da inaczej ni¿ przed 10 czy 7 laty, gdy istnia³y tylko
Komunikaty. Poza tym mamy du¿e trudnoci w uzyskaniu dobrego materia³u do dziejów Polski Ludowej m.in. i dlatego, ¿e publikowane s¹ one
w osobnych ksi¹¿kowych wydawnictwach OBN-u.
Istnieje jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Z uwagi na omawiane ju¿ zaniedbania historiografii polskiej wobec Warmii i Mazur i z uwagi na niebezpieczeñstwo rewizjonizmu zachodnioniemieckiego, objawianego m.in. i przez
Ostforschung, proporcje pomiêdzy histori¹ a tzw. wspó³czesnoci¹ winny siê
w Olsztynie uk³adaæ stosunkowo korzystniej na rzecz historii, ni¿ np.
w badaniach historyków warszawskich, czy krakowskich. Po prostu wydaje siê
nam, ¿e w polityce badawczej, oprócz ogólnych za³o¿eñ, nale¿y w wiêkszym
stopniu uwzglêdniaæ specyficzne potrzeby w³asnego regionu.
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Ad 2. Sprawa tzw. klerykalizmu. Ten absurdalny zarzut móg³ wyp³yn¹æ
chyba jedynie z tego faktu, ¿e wród autorów trafiaj¹ siê sporadycznie ksiê¿a
katoliccy i wyk³adowcy KUL. Lecz wydaje siê nam, ¿e zasadnicz¹ spraw¹
winna byæ odpowied na pytanie: co siê pisze, a nie kto pisze. Co klerykalnego znajduje siê bowiem w mapie komornictwa olsztyñskiego z XVII
wieku, w artykule o wojnie siedmioletniej, w korespondencji redaktora Mazura Kazimierza Jaroszyka, w posiadaj¹cej olbrzymi¹ wartoæ naukow¹,
a jednoczenie wspó³czesny i jednoznaczny wydwiêk polityczny, rozprawie
Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzy¿akami, czy ostatnio w artykule o organach fromborskich? Autorzy  ksiê¿a, z powodu których
czyni siê zarzuty Komunikatom, drukuj¹ jednoczenie w wydawnictwach
PAN, w toruñskim Towarzystwie Naukowym oraz w Roczniku Olsztyñskim.
Na sprawê tê nale¿y spojrzeæ jeszcze z innej strony. Komunikaty czytane s¹
tak¿e przez Poloniê zagraniczn¹, pilnie s¹ obserwowane tak¿e przez orodki
rewizjonistyczne. Fakt, ¿e naszymi wspó³pracownikami s¹ tak¿e ksiê¿a (obojêtnie  katoliccy, czy ewangeliccy) mo¿e wywo³aæ tam tylko jednoznaczn¹
reakcjê, pozytywn¹ dla Polski Ludowej, której wszyscy obywatele, bez ró¿nicy
wiatopogl¹dów, mog¹ siê wypowiadaæ w sprawach naukowych.
Oczywicie, gdy za³o¿y siê, ¿e Komunikaty s¹ pismem klerykalnym,
wówczas ka¿dy artyku³ o architekturze kocio³a, o wi¹tkarstwie ludowym,
o kancjona³ach mazurskich, o redniowiecznych pos¹gach (na których konserwacjê pañstwo ³o¿y olbrzymie sumy), czy o pastorach ewangelickich bêdzie
jedynie potwierdzeniem wysuwanych zarzutów (by nie powiedzieæ: insynuacji), choæby nawet artyku³y te pisali autorzy  ateici. W tej sytuacji redakcja Komunikatów niejednokrotnie proponuje siostrzanej redakcji Rocznika
Olsztyñskiego zamianê materia³u, otrzymuj¹c od niej artyku³y bardziej
wieckie, by nie nara¿aæ siê opinii olsztyñskich malkontentów. Lecz jest to
sytuacja niezdrowa i na d³u¿sz¹ metê nie do pomylenia. W Komunikatach
drukuj¹ wszyscy, którzy prowadz¹ studia na temat historii  w jak najszerszym pojêciu  Warmii i Mazur.
Cieszylibymy siê bardzo, gdyby nasze stanowisko w sprawie badañ historycznych Warmii i Mazur, wyra¿one otwarcie, znalaz³o zrozumienie i poparcie u w³adz naszego regionu i gdyby roz³adowa³o denerwuj¹c¹, przeszkadzaj¹c¹ w pracy atmosferê wokó³ Komunikatów Mazursko-Warmiñskich,
jaka siê ostatnio wytworzy³a.
Kierownik Stacji Naukowej PTH
Sekretarz redakcji Komunikatów
Mazursko-Warmiñskich
mgr Bohdan Kozie³³o-Poklewski
Orygina³  APO, KW PZPR,
sygn. 1141/2130
kopia  zbiory autora

Kierownik Pracowni Historycznej
Orodka Badañ Naukowych
zastêpca przewodnicz¹cego
Komunikatów Mazursko-Warmiñskich
dr Janusz Jasiñski
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3.
Wojciech Wrzesiñski
Komunikaty Mazursko-Warmiñskie w latach 19671971
Dla Komunikatów Mazursko-Warmiñskich w latach bêd¹cych przedmiotem poni¿szych uwag charakterystyczne by³o przede wszystkim:
1. pe³ne i nie tylko formalne zespolenie redakcji z agendami Orodka
Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego.
2. umocnienie czasopisma na arenie ogólnopolskiej, jako najwa¿niejszego czasopisma naukowego powiêconego historii Warmii i Mazur, z wszelkimi
terytorialnymi antecedencjami historycznymi.
3. ustabilizowanie profilu, struktury i zasadniczej grupy wspó³pracowników.
4. dalsze podniesienie jakoci strony edytorskiej, tak pod wzglêdem merytorycznym, jak i technicznym.
5. pojmowanie badañ regionalnych w sposób nowoczesny, przy odpowiednim powi¹zaniu z szersz¹ problematyk¹, a odrzucaniu w¹skiej mikrografii.
Omawiany okres Komunikaty Mazursko-Warmiñskie rozpoczê³y jako
organ Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego, korzystaj¹c
z dofinansowywania przez Prezydium WRN w Olsztynie. Pojedyncze numery,
w sposób okazjonalny by³y wydawane z innych funduszy. Praktycznie ¿ywe
jednak by³o powi¹zanie z poszczególnymi agendami Orodka Badañ Naukowych, chocia¿ nie znajdowa³o to swego wyrazu w rozwi¹zaniach formalnych.
Przed dwoma laty na podstawie umowy zawartej miêdzy Zarz¹dem G³ównym Polskiego Towarzystwa Historycznego a Orodkiem Badañ Naukowych
Komunikaty sta³y siê równie¿ organem OBN. W praktyce by³o to usankcjonowanie stanu faktycznego, ale niestety nie wprowadzi³o zmian w polityce
redakcyjnej na co liczono przy prowadzaniu tej zmiany. Zmiany organizacyjne winny w tym wypadku umo¿liwiæ w polityce redakcyjnej stosowanie polityki aktywnej wobec wspó³pracowników, podniesienie stopnia planowoci
oraz inspirowanie cile okrelonych zadañ. Niespe³nienie tych nadziei, jak
wydaje siê, wynika z ogólnie niewielkich mo¿liwoci Orodka Badañ Naukowych w zakresie planowanych i rozszerzanych badañ historycznych. W ostatecznym efekcie Komunikaty po tych zmianach nadal pozosta³y czasopismem, którego redakcja prowadzi biern¹ politykê wobec wspó³pracowników,
w minimalnym tylko stopniu wystêpuj¹c z aktywnymi postulatami.
W omawianym okresie na ³amach Komunikatów og³asza³o swoje prace
115 osób, w tym 49 z Olsztyna, 24 z Warszawy, 15 z Torunia. Liczba autorów
z innych orodków, g³ównie uniwersyteckich, jak z Poznania, Krakowa, Wroc³awia, Lublina i Gdañska by³a niewielka. Chocia¿ jest to g³ównie rezultatem
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zasadniczych kierunków badañ, to wydaje siê jednak, ¿e istniej¹ pod tym
wzglêdem mo¿liwoci rozszerzenia tematyki reprezentowanej na ³amach Komunikatów.
Je¿eli za sta³ych wspó³pracowników Komunikatów bêdziemy umownie
uwa¿aæ osoby, które w omawianym okresie og³osi³y co najmniej trzy publikacje, bez wzglêdu na ich charakter, to wówczas oka¿e siê, ¿e na liczbê 27
takich autorów, a¿ 15 jest z Olsztyna, a 5 z Torunia. Stosunkowo du¿a liczba
wspó³pracowników z Warszawy jest przede wszystkim rezultatem publikowania sprawozdañ archeologicznych, omawiaj¹cych prace archeologów warszawskich w Olsztyñskiem. Ostatnie lata tak pod wzglêdem ilociowym, jak
i wagi publikowanych materia³ów przynosz¹ wyrane zwiêkszenie roli historyków toruñskich. Stosunek publikacji historyków olsztyñskich do innych
utrzymuje siê mniej wiêcej w sta³ych proporcjach, chocia¿ nie we wszystkich
numerach jednakowo, jak 3:2. Przy czym wystêpuje wyrana przewaga artyku³ów o zasadniczym znaczeniu autorów pozaolsztyñskich, przy wyranej
przewadze autorów olsztyñskich w innych dzia³ach.
Omawiany okres w porównaniu latami poprzednimi charakteryzuje
zmniejszenie liczby publikacji, których autorzy zamieszkuj¹ na terenie województwa (Ostróda, Frombork, Szczytno, Olsztynek). Szukaj¹c przyczyn tego
trudno równoczenie nie zwróciæ uwagi na maj¹cy w tych latach miejsce
proces intensyfikacji szkolenia, zdobywania stopni naukowych przez mieszkañców olsztyñskich miast. Materia³y publikowane na ³amach Komunikatów przez autorów z tych orodków by³y w zdecydowanej wiêkszoci s³abe.
I wydaje siê, ¿e redakcja Komunikatów dbaj¹c o poziom kwartalnika s³usznie zrezygnowa³a z ich publikowania. Jest to tym bardziej zrozumia³e, o ile
wemie siê pod uwagê wystêpuj¹ce w ostatnich latach doæ wyrane obni¿enie poziomu prac magisterskich i doktorskich oraz zmniejszaj¹c¹ siê liczbê
osób, które powiêci³y wiele uwagi badaniom historii swojego miasta, czy wsi,
traktuj¹c to jako swoje hobby. Podniesienie kryteriów przy kwalifikowaniu
do druku spowodowa³o te¿ wyrane zmniejszenie liczby debiutów naukowych. W okresie tym mo¿na równie¿ zauwa¿yæ wyrane odchodzenie niektórych dowiadczonych badaczy od problematyki historii tego regionu (przede
wszystkim W³adys³aw Chojnacki). Do autorów, którzy najczêciej zabierali
g³os na ³amach Komunikatów nale¿eli: Tadeusz Grygier, Jan Wróblewski,
Stanis³aw ¯yromski, Janusz Jasiñski, Janusz Ma³³ek, Zygmunt Lietz, Bohdan Kozie³³o-Poklewski, Kamila Wróblewska, Edward Martuszewski, Stanis³aw Flis, Wojciech Wrzesiñski.
Pobie¿na i niepe³na analiza wspó³pracowników nasuwa pewne wnioski
dotycz¹ce zespo³u redakcyjnego. Jak wydaje siê dzisiaj, kolegium stanowi
przede wszystkim formê uhonorowania osób zas³u¿onych dla rozwoju nauk
historycznych w Olsztyñskiem, a nie jest roboczym zespo³em, w ramach
którego rodzi³yby siê zasadnicze koncepcje polityki redakcyjnej. St¹d wydaje
siê niezbêdne dokonanie zmian w zespole redakcyjnym, które by posz³y
w dwu kierunkach: zmniejszenia liczebnoci kolegium redakcyjnego, przy
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równoczesnym w³¹czeniu do niego przedstawicieli zespo³ów faktycznie wspó³pracuj¹cych z czasopismem. Niezbêdny jest udzia³ w kolegium przedstawiciela historyków toruñskich, jak i chyba równie¿ jakiego historyka sztuki.
Kolegium Komunikatów w chwili obecnej pracuje w zbyt du¿ym stopniu
jako zespó³ dokonuj¹cy oceny tego co ju¿ zosta³o opublikowane, a tylko
w niewielkim stopniu wytyczaj¹cy plany perspektywiczne czasopisma, czy
bie¿¹co oceniaj¹cy wszystkie materia³y kwalifikowane do druku. Mówiê
o kolegium, a nie o ocenach dokonywanych przez poszczególnych cz³onków
kolegium. Stosunkowo wysoki poziom reprezentowany przez Komunikaty,
które korzystnie wyró¿niaj¹ siê na tle innych czasopism tego typu w Polsce,
wytrzymuj¹c nawet konkurencjê z czasopismami wydawanymi w orodkach
uniwersyteckich, jest rezultatem pracy w¹skiej grupy osób zwi¹zanych
z redakcj¹, a nie ca³ego kolegium. O¿ywienie pracy kolegium redakcyjnego
w jego dzisiejszym sk³adzie jest zadaniem bardzo trudnym, a wrêcz jak siê
wydaje niemo¿liwym. Reorganizacja sk³adu kolegium i jego pracy jest jednak
niezbêdna, o ile zmierza siê do wzmocnienia funkcji inspiratorskich kwartalnika w badaniach historycznych, które mog¹ przynieæ aktywne kszta³towanie
jego profilu, a nie tylko pozostawaæ w roli biernego odbiorcy gotowych ju¿
materia³ów. Stan zaawansowania badañ, jak i ci¹gle niezrealizowane, nie tylko
z przyczyn organizacyjnych, plany opracowania historii Warmii i Mazur zmuszaj¹ do zwiêkszenia czynnika planowego w kszta³towaniu treci kwartalnika.
Omawiany okres nie przyniós³ zasadniczej zmiany profilu czasopisma,
wykszta³conego wczeniej. Komunikaty by³y i pozosta³y kwartalnikiem naukowym powiêconym historii Warmii i Mazur, publikuj¹c niekiedy pewne
materia³y z zakresu etnografii, ekonomii, socjologii, lecz tylko o ile wi¹za³y
siê one z zagadnieniami historycznymi. Pod wzglêdem terytorialnym tylko
niekiedy wychodzi³y poza w³aciwy region i to tylko dla ukazania powi¹zañ
wydarzeñ historycznych na tym terenie, z wydarzeniami na obszarach s¹siednich, a przede wszystkim na terenie pañstw ba³tyckich. Taki profil czasopisma odpowiada w pe³ni potrzebom rodowiska i ca³ej nauki polskiej oraz
mo¿liwociom organizacyjnym i edytorskim zespo³u olsztyñskiego. Podejmowane niekiedy próby zmiany czasopisma, zmierzaj¹ce przez uczynienia zeñ
czasopisma, na ³amach którego reprezentowane by by³y wyniki badañ
wszystkich nauk spo³ecznych, przy za³o¿eniu, ¿e nawet nie tylko mia³yby
dotyczyæ okrelonego regionu, lecz tutaj prowadzone, spowodowa³oby niekorzystn¹ zmianê profilu kwartalnika, utrudni³oby dalszy rozwój badañ historycznych. Takie zmiany musia³yby spowodowaæ zmniejszenie rangi czasopisma, uznanej za wysok¹ nie tylko w opinii historyków krajowych.
Dba³oæ o wysoki poziom czasopisma naukowego nie pozwala na umieszczanie na jego ³amach materia³ów niedojrza³ych, czy chocia¿by s³u¿¹cych
tylko popularyzacji wiedzy. A co wiêcej, dzisiaj redakcja Komunikatów
mo¿e podj¹æ starania o podwy¿szenie kryteriów kwalifikuj¹cych przy przyjmowaniu do druku, ograniczeniu objêtoci niektórych materia³ów, czy wreszcie zrezygnowaæ z innych, o tematyce ju¿ zbyt wyeksploatowanej (jak cho-
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cia¿by dotycz¹cej bibliotek polskich), czy kwalifikuj¹cych siê do druku w czasopismach specjalistycznych (zagadnienia archiwoznawcze).
W strukturze Komunikatów w omawianym okresie te¿ nie zasz³y zasadnicze zmiany. Nadal zosta³ utrzymany podzia³ na: artyku³y, materia³y,
recenzje i omówienia, kronika naukowa. W zwi¹zku z przygotowywaniem
uroczystoci kopernikañskich okresowo zosta³ wprowadzony dzia³: Copernicana. Wprowadzenie tego dzia³y przynios³o dobre wyniki i to nadspodziewanie szybko. W jego ramach zosta³y ju¿ opublikowane cenne przyczynki (g³ównie pióra Jerzego Sikorskiego i Mariana Biskupa), które stanowi¹ wa¿ny
wk³ad do naukowych przygotowañ rocznicy kopernikañskiej. Chocia¿ w tym
dziale zostanie opublikowanych jeszcze wiele nowych publikacji, to ju¿ dzi
mo¿na siê zastanawiaæ nad ewentualnym wydaniem tych przyczynków w formie odrêbnej publikacji ksi¹¿kowej.
Kwalifikowanie materia³ów do poszczególnych dzia³ów jest czasami doæ
dowolne. Zdarzaj¹ siê wypadki, ¿e jaki artyku³ jest publikowany w materia³ach i na odwrót. Niezbêdna jest tutaj wiêksza konsekwencja redakcji. Pewne
w¹tpliwoci budzi drukowanie wszystkich materia³ów petitem, co dla wielu
czytelników jest utrudnieniem.
W porównaniu poprzednimi latami rozbudowany zosta³ dzia³ recenzji.
W ka¿dym numerze jest publikowane od 3 do 10 recenzji. Jednak w tym dziale
redakcja ma szczególnie wiele do zrobienia. Zbyt czêsto wystêpuje dowolnoæ
i przypadkowoæ przy doborze recenzowanych ksi¹¿ek. Zbyt czêsto publikuje
siê recenzje, których poziom nie powinien kwalifikowaæ je do druku. Przewa¿aj¹ i to nawet w publikacjach polskich, ogólnie dostêpnych, omówienia.
Niewiele jest recenzji krytycznych, a czasami próby krytycznej oceny niektórych monografii nie odpowiadaj¹ wspó³czesnemu stanowi badañ. Zdarzaj¹ siê
recenzje drukowane z opónieniami. Wystêpuje niedostatek recenzji ksi¹¿ek
obcojêzycznych. Na podstawie dzia³u recenzowanego trudno jest przedstawiæ,
jakimi kryteriami kieruje siê redakcja przy ustalaniu wykazu ksi¹¿ek recenzowanych. Wystêpuje te¿ niedostatek recenzji publikacji o treciach dotycz¹cych szerszych problemów, nie tylko Warmii i Mazur, które jednak maj¹
znaczenie i dla tych ziem. Spraw¹ bardzo delikatn¹ jest recenzowanie w³asnych wydawnictw, bo przecie¿ za takie trzeba uznaæ wydawnictwa OBN.
Zdarzaj¹ siê wypadki, ¿e takie recenzje, w odró¿nieniu od recenzji publikowanych z tych samych ksi¹¿ek w innych czasopismach, s¹ szczególnie pochlebne, pozbawione jakichkolwiek, a przecie¿ niezbêdnych akcentów krytycznych. Czytaj¹c te recenzje trudno siê oprzeæ wra¿eniu, ¿e tutaj czêsto
publikuj¹ swoje uwagi pocz¹tkuj¹cy badacze, a równoczenie stopieñ ingerencji redakcji jest najmniejszy. Przy postulowaniu rozbudowy dzia³u recenzji
niezbêdne jest jednak ograniczenie omówieñ (takich jak np. ze Studiów
Warmiñskich, czy monografii Mariana Orzechowskiego), przy równoczesnym d¹¿eniu do stworzenia dzia³u polemik.
Powa¿na poprawa w porównaniu z okresem poprzednim nast¹pi³a
w zakresie adiustowania tekstów. Mo¿na jednak wyraziæ w¹tpliwoci, czy
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redakcja musi honorowaæ wszystkie postulaty autorów  zamieszczanie tasiemcowych i ma³o istotnych podziêkowañ, publikowanie tekstów rozwodnionych, publikowanie nadmiernej iloci ró¿norakich, czêsto zgo³a nieczytelnych
zdjêæ. Poprawê mo¿na tak¿e zauwa¿yæ w redagowaniu kroniki naukowej,
a przede wszystkim w zakresie doboru informacji. Celowe jest zamieszczanie
nie tylko drobnych informacji sprawozdawczych, ale i szerszych artyku³ów
przegl¹dowych, omawiaj¹cych historiê jakiej instytucji, czy organizacji naukowej, relacjonuj¹cej wyniki badañ obozu, czy ekspedycji. Przesadnie wiele
uwagi powiêca siê obronie prac doktorskich, zamiast ograniczyæ siê jedynie
do krótkiego zrelacjonowania zasadniczych wyników badañ doktoranta. Informacje o przewodach doktorskich og³aszane w Komunikatach maj¹ charakter prowincjonalny, zmieniaj¹ siê w okolicznociow¹ laurkê. Podobnie jest
z niektórymi imprezami, gdzie tak wielk¹ wagê przywi¹zuje siê do publikowania wykazu wszystkich goci, streszczenia okolicznociowych, grzecznociowych przemówieñ itd. Trudno w tym miejscu nie wspomnieæ pozytywnie
o, niestety, nekrologach, które dalekie od okolicznociowych notatek, zawieraj¹ cenne i trudne do uchwycenia przy innych okazjach, informacje o podstawowym znaczeniu do biografistyki.
Dla wspó³pracowników Komunikatów zachêt¹ jest nie tylko wyj¹tkowo
szybki okres dziel¹cy opublikowanie artyku³u od dnia z³o¿enia w redakcji,
ale i sposób wykonywania nadbitek. Wydaje siê celowe utrzymanie tej formy
nadbitek.
W omawianym okresie redakcja podjê³a decyzjê o zmniejszeniu nak³adu
kwartalnika, dostosowaniu go do potrzeb rzeczywistych. Redakcja podjê³a
zarazem szereg starañ o usprawnienie dystrybucji, co przynios³o widoczne
rezultaty, tak¿e i finansowe. Mniej ni¿ poprzednio, ale niestety ci¹gle za du¿o
zastrze¿eñ budz¹ przek³ady streszczeñ w jêzyku angielskim. Wydaje siê jednak¿e zmiana streszczeñ angielskich na niemieckie, co pozwoli³oby na poprawê jakoci, by³aby b³êdna.
Charakter czasopisma i zasady polityki redakcyjnej nie pozwalaj¹ na
publikowanie materia³ów dotycz¹cych poszczególnych okresów w sposób równomierny. Systematyczn¹ informacjê o wynikach najnowszych badañ archeologów na ziemiach pruskich zapewniaj¹ Komunikaty w wyniku wspó³pracy z archeologami olsztyñskimi i warszawskimi. Mo¿na by tu postawiæ jednak pytanie, czy nie lepiej by by³o publikowanie rocznych sprawozdañ z prac
wykopaliskowych w formie odrêbnej publikacji, przy równoczesnym opublikowaniu na ³amach Komunikatów szerszych artyku³ów.
W zakresie publikacji z okresu krzy¿ackiego nale¿y zwróciæ uwagê na
artyku³y Powierskiego, Labudy, Wojtkowskiego, Judziñskiego. Chocia¿ artyku³ów z tego okresu nie jest zbyt wiele, jak wydaje siê dotycz¹ one najwa¿niejszych problemów bêd¹cych przedmiotem badañ. Na podkrelenie zas³uguje stosunkowo czêste w artyku³ach tego okresu podejmowanie ró¿norakich
dyskusji z dawniejsz¹ literatur¹ przedmiotu polsk¹, ale przede wszystkim
niemieck¹. O¿ywienie kontaktów z mediewistami krakowskimi, warszawski-
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mi powinno przynieæ wzbogacenie publikacji z tego okresu. Szersze zainteresowania wiekiem XVI wynikaj¹ przede wszystkim ze studiów kopernikañskich. Powoduj¹ to, ¿e inne problemy i to w badaniach historyków nie tylko
olsztyñskich schodz¹ na plan dalszy. Sta³y niedosyt notuje siê w zakresie
badañ nad dziejami XVII-XVIII wieku. Publikacje z tego okresu na ³amach
Komunikatów s¹ przypadkowe i dotycz¹ zazwyczaj problemów marginalnych. Redakcja Komunikatów bez zmian organizacyjnych w OBN nie zrobi
jednak wiele.
W porównaniu z okresem poprzednim nast¹pi³o pewne os³abienie zainteresowañ histori¹ XIX i pocz¹tkami XX wieku. £¹czy siê to przede wszystkim
z odejciem od problemów badawczych Warmii i Mazur W³adys³awa Chojnackiego, zmian¹ zainteresowañ Tadeusza Grygiera, czy i prowadzeniem nowych, szerzej zakrojonych studiów przez Janusza Jasiñskiego. Na uwagê
zas³uguj¹ tutaj gruntowne studia Kazimierza Wajdy, czy publikacje z zakresu historii nauki Andrzeja Skrobackiego. Taki stan nale¿y uwa¿aæ za przejciowy i najbli¿sze lata przynios¹ zapewne zwiêkszenie publikacji z tego
okresu. Wskazuj¹ na to prowadzone badania.
Z okresu po pierwszej wojnie wiatowej szczególnie du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê wród badaczy polskich problemy zwi¹zane z zagadnieniami plebiscytowymi. Historycy polscy podjêli tutaj szereg nowych zagadnieñ,
wnosz¹c istotne korektury do ustaleñ wczeniejszych publikacji. Po raz
pierwszy wykorzystano nowe, dot¹d nieznane w literaturze polskiej materia³y archiwalne, które pozwoli³y na wyjanienie wielu znaków zapytania dotycz¹cych plebiscytu. W zakresie badañ nad histori¹ okresu miêdzywojennego
przedmiotem publikacji by³y w zasadzie trzy problemy: Prusy Wschodnie
w polityce Rzeczypospolitej, postawa niemieckich organizacji nacjonalistycznych wobec tej prowincji, jak i polityka narodowociowa III Rzeszy. Nadal
jednak poza g³ównym nurtem badawczym pozostaje merytoryczna a nie tylko
powierzchowna ocena procesów ekonomicznych i politycznych zachodz¹cych
na terenie tej prowincji. Na uwagê zas³uguj¹ tutaj publikacje Tadeusza Grygiera omawiaj¹ce zasoby archiwalne w Olsztyñskiem, dotycz¹ce okresu rz¹dów hitlerowskich. Wystêpuje w nich jednak przewaga rozwa¿añ archiwistycznych nad informacj¹. Ostatnie lata przynosz¹ zapowied wreszcie w³aciwego zainteresowania badawczego okresem drugiej wojny wiatowej.
Wskazuj¹ na to publikacje, obecnie jeszcze tylko przy okazji recenzji, Bohdana Kozie³³o-Poklewskiego.
Stosunkowo wiele uwagi Komunikaty powiêca³y problemom historii
Polski Ludowej. Zastrze¿enia jednak budzi tematyka publikacji z tego okresu. Od zakoñczenia badañ przez Wojnowskiego prawie zupe³nie brak jest
materia³ów dotycz¹cych problemów ¿ycia politycznego. Publikacje z tego
okresu dotyczy³y przede wszystkim spraw demograficznych, ekonomicznych,
historii owiaty, kultury. Zdajê sobie sprawê z trudnoci, nie tylko merytorycznych, prowadzenia badañ nad tym okresem, trudno nie wyraziæ tutaj
postulatu w sprawie rozszerzenia tematycznego badañ nad dziejami Polski
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Ludowej. Komunikaty jak dot¹d, nie tylko zreszt¹ w okresie omawianym,
zdo³a³y unikn¹æ publikowania artyku³ów z tego okresu niedojrza³ych, laurkowatych. Wyj¹tki by³y nieliczne. Niejednokrotnie poruszano problemy trudne,
z³o¿one, kontrowersyjne przy ocenach politycznych. Pozwala to przypuszczaæ,
¿e rozszerzenie zakresu badañ nad okresem Polski Ludowej, przy dowiadczeniach redakcji, nie powinno spowodowaæ obni¿enia poziomu tych badañ.
Wydaje siê, ¿e równoczenie winno nast¹piæ pewne ograniczenie publikacji
z zakresu nauk ekonomicznych, demografii, które nie posiadaj¹ ¿adnej perspektywy historycznej.
Na odrêbn¹ uwagê zas³uguj¹ materia³y dotycz¹ce sztuki (przede wszystkim Kamili Wróblewskiej). Artyku³y dotycz¹ce problemów historii sztuki wyró¿niaj¹ siê korzystnie pod wzglêdem erudycyjnym, wskazuj¹c zarazem na
koniecznoæ intensyfikacji badañ z tego zakresu. Krytyczne uwagi musi budziæ czêæ materia³ów ikonograficznych zamieszczanych przy tych artyku³ach, ca³kowicie nieczytelnych. Publikowanie tego typu zdjêæ mija siê ca³kowicie z celem.
Oceniaj¹c ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e Komunikaty Mazursko-Warmiñskie w ci¹gu ostatnich piêciu lat utrzyma³y swój wysoki poziom merytoryczny i edytorski, zajmuj¹c poczesne miejsce wród innych regionalnych
czasopism historycznych powiêconych historii poszczególnych regionów.
Wroc³aw, dnia 12 padziernika 1971 roku

/-/ Wojciech Wrzesiñski

Kopia  APO, KW PZPR, sygn. 1141/2130
kopia  zbiory autora

4.
Protokó³
z dyskusji nad Komunikatami Mazursko-Warmiñskimi zorganizowanej
przez Wydzia³ Propagandy KW PZPR w Olsztynie,
w dniu 30 padziernika 1971 roku.
Obecni: sekretarz propagandy KW PZPR  Micha³ Atlas; kierownik Wydzia³u Propagandy KW PZPR  Tadeusz Kochanowski; wiceprzewodnicz¹cy
Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Historycznego  prof. dr Henryk
Samsonowicz; prodziekan Wydzia³u Rolnego WSR  doc. dr Bohdan Wilanowski; wicedyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroc³awskiego
 doc. dr Wojciech Wrzesiñski; dyrektor Instytutu Nauk Politycznych WSR
 doc. dr Edmund Wojnowski; prorektor Wy¿szej Szko³y Nauczycielskiej
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w Olsztynie  doc. dr Stanis³aw Szostakowski; dyrektor Orodka Badañ
Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego  mgr Jerzy Sikorski; kierownik
Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie  mgr
Bohdan Kozie³³o-Poklewski (pe³ni¹cy jednoczenie funkcjê sekretarza redakcji
Komunikatów Mazurskio-Warmiñskich); przewodnicz¹cy Komitetu Redakcyjnego Komunikatów Mazursko-Warmiñskich  doc. dr Janusz Jasiñski.
Zebraniu przewodniczy³ sekretarz Micha³ Atlas. Podstawê do dyskusji
stanowi³ referat doc. dr Wojciecha Wrzesiñskiego, obejmuj¹cy analizê pisma
za lata 19671971. Z referatem tym wszyscy uczestnicy dyskusji zapoznali
siê wczeniej.
Micha³ Atlas: Wita zebranych, dziêkuje specjalnie doc. Wrzesiñskiemu
za przygotowany do dyskusji materia³, prosi zebranych o dyskusjê m.in.
polityczn¹, a redakcjê Komunikatów Mazursko-Warmiñskich o scharakteryzowanie zamierzeñ pisma na najbli¿sze lata oraz o ustosunkowanie siê do
uwag zawarty w referacie doc. Wrzesiñskiego.
Doc. dr Janusz Jasiñski: Komunikaty Mazursko-Warmiñskie s¹ pismem o zdecydowanym profilu historycznym, obejmuj¹cym swoimi zainteresowaniami ca³okszta³t dziejów naszego regionu. Niezale¿nie od historii, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie udostêpniaj¹ swoje ³amy badaczom tych
dyscyplin humanistycznych, których nie staæ na w³asne czasopismo, ale których efekty prac naukowych nadaj¹ siê do druku. Chodzi tu g³ównie o archeologiê, historiê sztuki i etnografiê historyczn¹. Komunikaty Mazursko-Warmiñskie obejmuj¹ wiêc jak na jedno czasopismo bardzo szeroki wachlarz
zagadnieñ i poszerzenie go o nowe dyscypliny grozi³oby zatraceniem charakteru czasopisma specjalistycznego. Na temat profilu Komunikatów Mazursko-Warmiñskich prowadzono ju¿ kilkakrotnie dyskusje. Ostatnio prowadzona na posiedzeniu Rady Naukowej Stacji Naukowej PTH z kwietnia 1971
roku zdecydowanie opowiedzia³a siê za utrzymaniem dotychczasowego profilu czasopisma.
Na Komunikatach Mazursko-Warmiñskich ci¹¿y du¿a wspó³odpowiedzialnoæ za naukê historyczn¹ dotycz¹c¹ Warmii i Mazur. Dzieje naszego
regionu, w stosunku do ca³oci ziem polskich, s¹ ma³o przebadane. Badania
nad tymi terenami prowadzi³a przede wszystkim nauka niemiecka dawniej,
a dzisiaj produkcja ksi¹¿ek ukazuj¹cych siê w NRF, dotycz¹cych Prus
Wschodnich, ma bezapelacyjn¹ przewagê nad naszymi poczynaniami, przynajmniej pod wzglêdem ilociowym. W Polsce nikt prawie nie zajmuje siê
dziejami Prus Ksi¹¿êcych, niewiele siê te¿ robi dla wieku XIX. W kwietniu
1971 roku profesor Gerard Labuda, kierownik Zak³adu Historii Pomorza
PAN, apelowa³ do redaktorów czasopism pomorskich, aby w swojej polityce
redakcyjnej specjalnie wiele uwagi powiêcili wiekowi XIX. O to samo zwraca³a siê prof. dr Irena Pietrzak-Paw³owska, przewodnicz¹ca Rady Naukowej
Stacji Naukowej PTH. Tym zamówieniom naukowym Komunikaty Mazursko-Warmiñskie chc¹ wyjæ naprzeciw. Nie oznacza to, ¿e inne okresy bêd¹
pomijane. Podobnie jak dotychczas bêd¹ drukowane materia³y równie¿ z histo-
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rii najnowszej, które zosta³y uwzglêdnione procentowo w powa¿nym stopniu,
poniewa¿ obejmuj¹ a¿ 47% tytu³ów artyku³ów, z tego na okres Polski Ludowej przypada 17%.
Nie mo¿na siê zgodziæ z opini¹ wyra¿on¹ przez doc. Wrzesiñskiego o biernej postawie redakcji w sprawie kszta³towania profilu czasopisma. Zarówno
redakcja, jak i Orodek Badañ Naukowych od wielu lat walcz¹ o poszerzenie
badañ historycznych w Olsztynie. Niestety, starania te nie przynosz¹ wielkich rezultatów, poniewa¿ du¿¹ bol¹czk¹ rodowiska olsztyñskiego jest p³ynnoæ kadr, a jednoczenie olbrzymie trudnoci w uzyskaniu nowych etatów.
W tej sprawie w³adze winny przyjæ z konkretn¹ pomoc¹. O aktywnej pracy
redakcji wiadcz¹ choæby Copernicana, druk referatów wyg³aszanych na sesjach naukowych organizowanych przez Orodek Badañ Naukowych, przy
cis³ej wspó³pracy z redakcj¹ Komunikatów Mazursko-Warmiñskich. Poza
tym, czy mo¿na by³oby mówiæ w ogóle o wysokim poziomie czasopisma, gdyby
zdane by³o ono na przypadkowy nap³yw materia³ów? Komunikaty Mazursko-Warmiñskie s¹ wypadkow¹ inspiratorskich zamówieñ redakcji oraz gotowych ju¿ efektów badawczych, znajduj¹cych siê w warsztatach pracowników naukowych. W ten sposób realizuje swoj¹ politykê redakcyjn¹ chyba
ka¿de czasopismo naukowe. To samo dotyczy recenzji. W tym wypadku, gdy
redakcja nie mo¿e znaleæ fachowego recenzenta, ogranicza siê do omówienia
ksi¹¿ki. Ale lepsze jest omówienie ksi¹¿ki, ni¿ pominiêcie jej ca³kowitym
milczeniem.
Prof. dr Henryk Samsonowicz: Komunikaty Mazursko-Warmiñskie
zajmuj¹ szczególn¹ pozycjê. S¹ one jednym z najlepszych czasopism naukowych nie tylko w orodkach pozauniwersyteckich, ale tak¿e s¹ lepsze od
wielu czasopism w miastach uniwersyteckich, co oczywicie nie oznacza, aby
nie mo¿na by³o wnosiæ pewnych krytycznych uwag do poszczególnych artyku³ów. Komunikaty Mazursko-Warmiñskie niezale¿nie od swych walorów
poznawczych, spe³niaj¹ olbrzymi¹ rolê polityczn¹ wobec NRF. W³anie ich
wysoki poziom wytr¹ca broñ naszym wrogom, czego nie mo¿na, niestety,
powiedzieæ o wszystkich czasopismach na Ziemiach Zachodnich. Innym walorem Komunikatów Mazursko-Warmiñskich jest stworzenie przez nie silnego kolektywu naukowego. Olsztyñscy wspó³pracownicy Komunikatów Mazursko-Warmiñskich reprezentuj¹ du¿y ciê¿ar gatunkowy. Problematyka
Warmii i Mazur nie jest jedynie problematyk¹ regionaln¹, by przyk³adowo
wymieniæ sprawy narodowociowe w okresie pañstwa pruskiego, czy ruchy
ludnociowe po ostatniej wojnie. Procesy te maj¹ istotne znaczenie i dla
historii powszechnej. Nale¿y siê zastanowiæ, czy Komunikaty MazurskoWarmiñskie mog³yby prowadziæ rejestr tematów dotycz¹cych historii Warmii i Mazur, a badanych na terenie ca³ej Polski. Tego rodzaju rejestry inne
regiony ju¿ posiadaj¹. U³atwi³oby to pismu zdobywanie materia³ów do druku.
Profilu Komunikatów Mazursko-Warmiñskich zmieniaæ nie nale¿y. Obecnie
Komunikaty Mazursko-Warmiñskie s¹ pismem specjalistycznym, w tym le¿y
jego si³a. Gdyby czasopismo zamieszcza³o materia³y z innych ga³êzi nauko-
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wych, np. ze statystyki, specjalici interesuj¹cy siê statystyk¹ raczej nie dotr¹
do tych artyku³ów, drukowanych w Komunikatach Mazursko-Warmiñskich,
a stali czytelnicy czasopisma przejd¹ nad nimi do porz¹dku dziennego.
W dalszym ci¹gu zamieszczaæ nale¿y materia³y znajduj¹ce siê na styku
historii, jak z historii sztuki, archeologii, czy etnografii. Aktualny profil Komunikatów Mazursko-Warmiñskich mo¿na z powodzeniem wykorzystaæ do
celów politycznych, np. ju¿ obecnie Komunikaty Mazursko-Warmiñskie
mog¹ siê pochwaliæ du¿ym dorobkiem nad ¿yciem i dzia³alnoci¹ Kopernika.
Komunikaty Mazursko-Warmiñskie staj¹ siê w tym zakresie centralnym
organem w kraju.
Doc. dr Stanis³aw Szostakowski: Komunikaty Mazursko-Warmiñskie rzeczywicie reprezentuj¹ wysoki poziom naukowy. Spraw¹ poboczn¹
jest oddzia³ywanie pisma. Komunikaty Mazursko-Warmiñskie bardziej oddzia³ywaj¹ na kraj, ni¿ na miejscowe rodowisko, za ma³o mobilizuj¹ nowych
naukowców w Olsztynie. Warto powo³aæ szersz¹ Radê Redakcyjn¹, która
pomog³aby o¿ywiæ pracê dotychczasowej redakcji. Wbrew temu, co twierdzi
doc. Wrzesiñski, nie nast¹pi³o obni¿enie prac magisterskich i doktorskich.
Redakcja winna w wiêkszym stopniu pomagaæ pocz¹tkuj¹cym autorom, winna poszerzyæ kr¹g wspó³pracowników, winna zbieraæ relacje dzia³aczy ruchu
robotniczego a nastêpnie drukowaæ je w dziale Materia³ów. Nale¿y ograniczyæ recenzje i omówienia na korzyæ polemik. Artyku³y z zakresu ekonomii
czy demografii nie podwa¿¹ zasadniczego profilu pisma. Nies³usznie twierdzi
doc. Wrzesiñski, ¿e artyku³y o zasadniczym znaczeniu drukowane s¹ przewa¿nie przez autorów pozaolsztyñskich.
Mgr Jerzy Sikorski: Komunikaty Mazursko-Warmiñskie s¹ organem
rodowiska, m.in. Orodka Badañ Naukowych. Stanowi to dla Orodka Badañ Naukowych olbrzymi¹ pomoc finansow¹, poniewa¿ Polskie Towarzystwo
Historyczne przeznacza na ten cel ponad 100 tys. z³otych. Komunikaty Mazursko-Warmiñskie, mimo i¿ od pewnego czasu s¹ równie¿ organem Orodka Badañ Naukowych, s¹ pismem autonomicznym, w wiêkszym stopniu ni¿
Rocznik Olsztyñski wobec Muzeum Mazurskiego. Orodek Badañ Naukowych oprócz Rocznika Olsztyñskiego wydaje Problemy Ekonomiczne,
Olsztyñskie Studia Demograficzne, osobne pozycje powiêcone etnografii i socjologii oraz Sprawy Niemieckie. Niestety, wspomniane nauki nie posiadaj¹
takiego wydawnictwa, które by mog³o zamieszczaæ recenzje ze swoich prac,
czy te¿ sprawozdania z tzw. obozów naukowych. Czy nie mo¿na by ich drukowaæ w Komunikatach Mazursko-Warmiñskich? Czasopismo to ma swój
ustabilizowany profil. Jego ranga i znaczenie jest doceniana. Mo¿na stawiaæ
oczywicie wiele postulatów badawczych, ale do tego potrzebna jest wyspecjalizowana kadra, któr¹ niestety Olsztyn nie dysponuje.
Mgr Bohdan Kozie³³o-Poklewski: Komunikaty Mazursko-Warmiñskie w ostatnim okresie boryka³y siê z k³opotami finansowymi, spowodowanymi zwy¿k¹ kosztów us³ug poligraficznych i kosztów papieru. Ograniczenia
i k³opoty finansowe zmusi³y redakcjê do zaprzestania wydawania nadbitek
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w formie samodzielnych ksi¹¿ek (oprawa kartonowa, barwne ok³adki). Koszt
takich nadbitek kszta³towa³ siê bowiem w wysokoci 10-12% kosztu druku
numeru czasopisma. Obecnie robi siê nadbitki, ale w formie zbroszurowanej,
bez ok³adek. Jedynie w wyj¹tkowych wypadkach (np. Copernicana) wydawane s¹, jak poprzednio. Blisko po³owa nak³adu czasopisma rozchodzi siê drog¹
prenumeraty. Zbyt, a tym samym nak³ad, móg³by byæ znacznie wiêkszy, gdyby Zarz¹d G³ówny PTH zezwoli³ na akwizycjê prywatn¹.
Propozycja prof. Samsonowicza, by redakcja za³o¿y³a kartotekê tematów
dotycz¹cych Warmii i Mazur, a opracowywanych przez inne orodki w kraju
jest niew¹tpliwie s³uszna. Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e nasze rozmowy np.
z Zak³adem Badania Dziejów Okupacji Hitlerowskiej Instytutu Zachodniego
w Poznaniu nie przynios³y efektów, poniewa¿  jak nam powiedziano  pracownicy Zak³adu nie s¹ w stanie podo³aæ tematom wynikaj¹cym z tytu³u ich
zainteresowania.
Aktualna jest niew¹tpliwie kwestia uaktywnienia cz³onków Komitetu Redakcyjnego. Jak dotychczas jednak, pomimo wielokrotnych prób ze strony redakcji oraz obietnic ze strony cz³onków Komitetu Redakcyjnego, aktywnoæ jego
pozostawia wiele do ¿yczenia. Dotyczy to przede wszystkim kwestii recenzji.
S³uszna jest uwaga doc. Szostakowskiego, ¿e trzeba zbieraæ relacje, ¿e
w ogóle nale¿y stworzyæ w Olsztynie warsztat pracy dla historyków. Jednak
obci¹¿anie tym redakcji Komunikatów Mazursko-Warmiñskich wydaje siê
nieporozumieniem. Jest rzecz¹ konieczn¹ zgromadzenie w Olsztynie w formie mikrofilmów, czy odbitek kserograficznych rozproszonych w ró¿nych archiwach prussiców, ale nie jest to i nie mo¿e byæ zadaniem redakcji Komunikatów Mazursko-Warmiñskich.
Redakcja zdaje sobie sprawê z wa¿noci problematyki okresu Polski Ludowej, ale w obecnej sytuacji sprawa ta jest niezmiernie trudna. By nie byæ
go³os³ownym warto przytoczyæ tu wypowied cz³onka Komitetu Redakcyjnego, doc. Edmunda Wojnowskiego, który na spotkaniu Komitetu Redakcyjnego
(23 grudnia 1970 r.) stwierdzi³: Sprawa procentowego udzia³u historii najnowszej w obecnej sytuacji musi zejæ na plan dalszy z uwagi na wci¹¿
pocz¹tkowe stadium badañ nad okresem Polski Ludowej [ ]. Poza tym jest
bardzo trudno uzyskaæ materia³y stoj¹ce na wysokim poziomie .
Z uwagi na fakt, i¿ w Olsztynie raczej nie uka¿¹ siê prace naukowe,
powiêcone Kopernikowi, warto chyba zastanowiæ siê nad wydaniem w formie ksi¹¿kowej materia³ów publikowanych w dziale Copernicana Komunikatów Mazursko-Warmiñskich. Koszt takie wydawnictwa kszta³towa³by siê
w granicach 120-150 tys. z³otych, a prace redakcyjne wykona³aby redakcja
w czynie spo³ecznym.
Micha³ At³as: W jaki sposób mo¿na Komunikatom Mazursko-Warmiñskim przyjæ z pomoc¹ finansow¹?
Prof. dr Henryk Samsonowicz: Dwa zeszyty Komunikatów Mazursko-Warmiñskich finansowane s¹ przez Polskie Towarzystwo Historyczne,
a dwa przez Wydzia³ Kultury Prezydium WRN w Olsztynie. Poniewa¿ PTH
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absolutnie nie mo¿e zwiêkszyæ swojej dotacji, by³oby wskazane, aby uczyni³
to Olsztyn.
Micha³ At³as: Zastanowimy siê z mo¿liwoci¹ przyjcia z pomoc¹ finansow¹ Komunikatom Mazursko-Warmiñskim.
Doc. dr Edmund Wojnowski: Od kilku ju¿ lat wyra¿am przekonanie,
¿e ukszta³towany profil Komunikatów Mazursko-Warmiñskich jest s³uszny.
Odpowiada on tradycji i wydolnoci redakcji. Chocia¿ niektóre pozycje nie s¹
pisane metod¹ materializmu historycznego, nie s¹ one wsteczne, natomiast
wszystkie artyku³y maj¹ charakter naukowy. O wysokiej randze naukowej
Komunikatów Mazursko-Warmiñskich wiadczy fakt, ¿e polemizuj¹ z nimi
niemieccy badacze z Ostforschung. Wachlarza tematycznego Komunikatów
Mazursko-Warmiñskich nie nale¿y ju¿ poszerzaæ. Straci³yby wówczas i czytelnika i renomê. Czasopismo to winno byæ nadal pismem historycznym. Do
tej sprawy nie nale¿y ju¿ wiêcej powracaæ.
Komunikaty Mazursko-Warmiñskie stawiaj¹ s³usznie wysokie wymagania swoim wspó³pracownikom, co niejednokrotnie mo¿e wydawaæ siê pocz¹tkuj¹cym autorom spraw¹ dokuczliw¹, ale jest rzecz¹ bezsprzecznie konieczn¹ i potrzebn¹. Tak¹ politykê nale¿y nadal stosowaæ. Poziom prac
wspó³pracowników Orodka Badañ Naukowych w zakresie dyscyplin niehistorycznych jest bardzo s³abiutki i w tej chwili tym bardziej nie mog¹ one
wchodziæ w grê jako ewentualne materia³y dla Komunikatów MazurskoWarmiñskich. Nale¿y siê zastanowiæ nad mo¿liwoci¹ powo³ania pisma, które by zamieszcza³o prace pocz¹tkuj¹cych autorów z zakresu nauk politycznych, demografii, ekonomii, socjologii i etnografii.
Czy nie warto na Egzekutywie KW PZPR przedyskutowaæ problematyki
rodowiska naukowego w Olsztynie?
Doc. dr Wojciech Wrzesiñski: Bezsprzeczn¹ zas³ug¹ Komunikatów
Mazursko-Warmiñskich jest to, ¿e ich nieprzerwana dzia³alnoæ umo¿liwi³a
w 1962 roku za³o¿enie Orodka Badañ Naukowych. Pe³ni¹ one nadal bardzo
wa¿n¹ funkcjê w rodowisku olsztyñskim i dlatego nie mo¿na siê zgodziæ
z opini¹ doc. Szostakowskiego, i¿ obecnie nie kszta³tuj¹ one humanistycznego
rodowiska w Olsztynie. Postulat szkolenia nowych wspó³pracowników nale¿y jednak wysun¹æ pod adresem Orodka Badañ Naukowych, ni¿ redakcji.
Komunikaty Mazursko-Warmiñskie podnosz¹c swój poziom merytoryczny
i edytorski jednoczenie znacznie wyprzedzaj¹ pod wzglêdem organizacyjnym
Orodek Badañ Naukowych.
Z ka¿dym rokiem widaæ w Komunikatach Mazursko-Warmiñskich
wiêkszy udzia³ prac autorów pozaolsztyñskich, co powinno byæ dla Olsztyna
dzwonkiem alarmowym. Pod wzglêdem metodologicznym artyku³y w Komunikatach Mazursko-Warmiñskich reprezentuj¹ ró¿ne postawy, ale nie ma
wród nich artyku³ów, z którymi nie mo¿na by siê nie zgadzaæ. Pismo to ma
dosyæ czêste k³opoty z cenzur¹, które jednak wynikaj¹ z braku kompetencji
cenzury. Np. w jednym z artyku³ów zosta³y zakwestionowane wszystkie zdania mówi¹ce cokolwiek o endecji.
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W¹tpliwe, czy projektowane przez doc. Wojnowskiego nowe pismo o tak
szerokim wachlarzu tematycznym, bêdzie mia³o widoki pomylnego rozwoju.
Doc. dr Bohdan Wilanowski: Przychyla siê do wysokiej oceny Komunikatów Mazursko-Warmiñskich. Po¿¹dana jest dalsza tolerancja redakcji
w stosunku do materia³ów, znajduj¹cych siê na styku z histori¹. Myl powo³ania nowego czasopisma warta jest poparcia.
Doc. dr Janusz Jasiñski: Redakcja z zadowoleniem przyjmuje jednomyln¹ opiniê o wysokim poziomie czasopisma i dlatego jest dla niej spraw¹
drugorzêdn¹, jak¹ metod¹ pisane s¹ artyku³y. Komitet Redakcyjny zosta³
powo³any nie dla uczczenia zas³ug, jak to twierdzi doc. Wrzesiñski, lecz na
zasadzie reprezentacji ró¿nych rodowisk naukowych Olsztyna (Stacja Naukowa PTH, Orodek Badañ Naukowych, Archiwum, Muzeum Mazurskie,
Wy¿sza Szko³a Rolnicza, Wy¿sza Szko³a Nauczycielska), co powinno u³atwiæ
redakcji orientacjê w aktualnej sytuacji zainteresowañ badawczych tych rodowisk, jak te¿ zdobywanie materia³ów do pisma. W zwi¹zku z tym korektur
w sk³adzie Komitetu Redakcyjnego raczej nie nale¿y przeprowadzaæ.
Micha³ At³as: Dyskusja ciekawa, nawietli³a i wyjani³a ró¿ne sprawy
zwi¹zane z Komunikatami Mazursko-Warmiñskimi. Komitet Wojewódzki
PZPR nie zamierza zmieniaæ profilu pisma, które winno byæ nadal historyczne. Z satysfakcj¹ nale¿y podkreliæ wyra¿on¹ powszechn¹ ocenê o wysokim
poziomie naukowym pisma, ale gdyby wszystkie artyku³y by³y pisane metod¹
materializmu historycznego, poziom by³by jeszcze wy¿szy. Komunikaty Mazursko-Warmiñskie, oprócz celów poznawczych winny kszta³towaæ patriotyzm polski i wiadomoæ polityczn¹. Nale¿y przypomnieæ cenê zap³acon¹ za
odzyskanie Warmii i Mazur, podkrelaæ olbrzymi wysi³ek z³o¿ony w zagospodarowanie tych ziem, wiêksz¹ uwagê zwróciæ na kwestiê gospodarcz¹, na
rozwój kultury. Lata Polski Ludowej posiadaj¹ niewspó³miernie wa¿niejsze
znaczenie, dlatego nale¿y powiêcaæ im du¿¹ uwagê, dbaj¹c oczywicie jednoczenie o wysoki poziom naukowy drukowanych prac. S³uszny jest postulat
prof. Samsonowicza o rejestrowaniu prac naukowych dotycz¹cych Warmii i Mazur, prowadzonych w ca³ej Polsce.
Trudno powiedzieæ, czy obecnie znajd¹ siê rodki na nowe pismo. Nie ma
te¿ widoków na stworzenie nowych etatów dla pracowników naukowych
Orodka Badañ Naukowych. Copernicana winno wydaæ Pojezierze. Sprawa
ewentualnej dyskusji nad rodowiskiem humanistycznym Olsztyna na egzekutywie zostanie przekazana do rozpatrzenia w³adzom partyjnym.

Olsztyn, dnia 30 padziernika 1971 r.
Orygina³  zbiory autora.

Protokó³owa³
doc. dr Janusz Jasiñski
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Ideologia i propaganda w staro¿ytnoci. Materia³y konferencji Komisji Historii Staro¿ytnej PTH. Rzeszów 12-14 wrzenia 2000, pod red.
L. Morawieckiego i P. Berdowskiego, Biblioteka Frazy, Rzeszów
2004, ss. 487.
Dosyæ szybko rozwijaj¹ca siê europejska i wiatowa nauka o staro¿ytnoci wymusza na polskich badaczach nieustann¹ koniecznoæ rewizji pogl¹dów. St¹d istnieje du¿a potrzeba o¿ywiania krajowego forum wymiany myli.
Prace zbiorowe z zakresu historii staro¿ytnej z wiadomych wzglêdów ukazuj¹
siê w naszym kraju dosyæ rzadko, wiêc chocia¿by z uwagi na to, ze szczególnym zadowoleniem nale¿y powitaæ obszerne wydawnictwo bêd¹ce pok³osiem
konferencji staro¿ytniczej w Rzeszowie.
Omawiana pozycja zawiera publikacje o ró¿norodnej tematyce, pocz¹wszy od najstarszych cywilizacji bliskowschodnich, a skoñczywszy na problematyce zwi¹zanej z pónym antykiem. Klasyfikacja tematyczna dla tekstów
zamieszczonych w tym wydawnictwie by³aby niezwykle trudna, a zatem chyba dobrze siê sta³o, ¿e redaktorzy nie starali siê zaszufladkowaæ poszczególnych artyku³ów.
Wydawnictwo otwiera publikacja nestora polskiej (i nie tylko) nauki o staro¿ytnoci Józefa Wolskiego. Wybitny uczony, pobieraj¹cy nauki jeszcze pod
okiem Ludwika Piotrowicza (18861957), zamieci³ pogl¹dowy artyku³, zatytu³owany Wk³ad historyków w rozwój historii staro¿ytnej w Polsce w okresie
miêdzywojennym (s. 1120), w którym zaprezentowa³ tak¿e g³ówne nurty
badawcze w czasach zaborów. Autor s³usznie zaakcentowa³ tutaj wk³ad Tadeusza Zieliñskiego1. W dalszej kolejnoci J. Wolski przedstawi³ koleje losów
poszczególnych szkó³ i osi¹gniêæ polskich uczonych. Referat jest niezwykle
pouczaj¹cy i stanowi wa¿ny wk³ad do rozwa¿añ nad dziejami polskiej nauki
o staro¿ytnoci. Zupe³nie inny charakter ma artyku³ Ryszarda Pankiewicza
zatytu³owany: W poszukiwaniu paradygmatu historii. Nowe próby interpretacji wczesnych spo³eczeñstw antycznych (s. 2130). Intencj¹ podjêtych tutaj
1 Por. M. Albrecht, Thaddeus Zielinski  Philologe und Europäerer, Classica Cracoviensia, 3 (Studies of Greek and Roman Antiquity, ed. J. Styka), Kraków 1997, s. 1118.
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rozwa¿añ jest próba odnalezienia nowej drogi w dotychczasowej metodologii
badañ nad histori¹ staro¿ytn¹. Pankiewicz zauwa¿a, i¿ historia staro¿ytna
i filologia klasyczna wydaj¹ siê nie nad¹¿aæ za naukami przyrodniczymi.
Badacze reprezentuj¹cy wymienione nauki humanistyczne pozostaj¹ pod
wp³ywem indywidualizmu poznawczego i niechêtnie podejmuj¹ badania
o charakterze interdyscyplinarnym. Autor artyku³u przystaje do grupy uczonych, którzy dostrzegaj¹ szansê na rozwój historii staro¿ytnej w rozwoju
badañ nad procesami socjopsychologicznymi i bioneurologicznymi. Istotn¹
rolê odgrywa tutaj teoria modeli umys³owych, która  jak pisze Pankiewicz 
zdaje siê kompleksowo wyjaniaæ proces rozumowania jawnego, uwiadomionego, jak te¿ nieuwiadomionego (s. 23). Autor artyku³u przekonuje tak¿e, i¿
przyjête za³o¿enia przek³adaj¹ siê na konkretne badania: w Iliadzie mo¿na
dostrzec lady refleksów mylowych typowych dla spo³ecznoci wczesnych myliwych niejako przeniesionych wraz z typowymi dla nich zrytualizowanymi
schematami zachowañ w ramy póniejszej wspólnoty agonistycznie nastawionych wojowników (s. 26). Tekst Ryszarda Pankiewicza, chocia¿ w wielu
aspektach kontrowersyjny, nale¿y poczytywaæ jako wa¿ny impuls do weryfikacji za³o¿eñ badawczych reprezentuj¹cych antykwarystyczny sposób uprawiania historii staro¿ytnej.
Nale¿y wnioskowaæ, i¿ zamieszczony w omawianej pracy artyku³ Mateusza ¯mudziñskiego, zatytu³owany Aspekt propagandowy oficjalnych wizerunków staro¿ytnych w³adców na Bliskim Wschodzie (s. 3136) stanowi jedynie zapowied dalszych badañ autora w niezwykle trudnej dla staro¿ytnika
materii. Konkluzja do której doszed³ ten autor, jest bowiem oczywista: sposoby oficjalnego ukazywania w³adców [ ], mo¿emy okreliæ jako propagandowe
(s. 35). Wypada mieæ tylko nadziejê, ¿e te wstêpnie sformu³owane za³o¿enia
zaowocuj¹ w przysz³oci pog³êbion¹ i bogatsz¹ we wnioski analiz¹.
Z wielkim znawstwem przygotowany zosta³ przez £ukasza Niesio³owskiego-Spanò artyku³ Biblijni patriarchowie  historiografia, ideologia czy
mitologia? (s. 3744) podobnie zreszt¹ jak tekst Seleukidzi i Arsakidzi: propagandowe aspekty rywalizacji o hegemoniê na hellenistycznym Bliskim
Wschodzie (s. 4568) opracowany przez Marka J. Olbrychta. Uwagi odnosz¹ce
siê do problematyki ¿ydowskiej przedstawi³ Jerzy Cieciel¹g w artykule Koncepcja w³adzy królewskiej w Judei w okresie panowania dynastii Hasmoneuszy
(s. 6984). Z kolei Marcin mietanka na podstawie rozwa¿añ zatytu³owanych
Czarna legenda wezyra Syllajosa (s. 85100) doszed³ do konkluzji, wedle której
na tytu³owej postaci zaci¹¿y³a nieprzychylna legenda bêd¹ca efektem uczynienia z wezyra pewnego rodzaju figury literackiej, co by³o z kolei konsekwencj¹
propagandowych dzia³añ podejmowanych przez antagonistów Syllajosa. Autor
artyku³u uwa¿a, i¿ w obliczu wskazanych aberracji ród³owych rzetelny bilans
dzia³alnoci Syllajosa pozostaje nadal niemo¿liwy do okrelenia.
W krêgu problematyki archeologicznej pozosta³ Jerzy Hat³as w swoim
artykule Symboliczna, ideologiczna i propagandowa wymowa trackich grobowców kopu³owych (VIII wiek przed Chr.) (s. 171184). Inny tekst Auxeis Ateñ-
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czyków. Zapomniany aspekt propagandy politycznej w Atenach w V w. p.n.e.
(s. 101124) napisany zosta³ przez Marka Wêcowskiego. Autor podj¹³ siê
w nim wyjanienia genezy i ewolucji sugerowanego w tytule sloganu propagandowego. Nadrzêdnym celem przedstawionych tutaj rozwa¿añ jest zdefiniowanie pojêæ u¿ywanych przez Tukidydesa, dla lepszego zrozumienia pogl¹dów mówców wystêpuj¹cych w dziele greckiego historyka. Z kolei Maria
Musielak w referacie zatytu³owanym Wojna fokejska (356346)  ideologia
i propaganda (s. 125136) przedstawi³a oryginalne zestawienie tekstów ród³owych oraz dokona³a wnikliwej i rzeczowej analizy tego materia³u. Wskaza³a, i¿ ród³em, które poniek¹d ³¹czy rozmaite w¹tki propagandowe wojny
jest dokonany przez Justyna wyci¹g z Historiae Philippicae Pompejusza Trogusa. Z pomoc¹ tego przekazu autorka dosz³a do przekonywuj¹cych ustaleñ.
Przede wszystkim stwierdzi³a, i¿ obraz wojny fokejskiej kszta³towany by³ nie
tylko przez perspektywê wersji antyfokejskich ³¹czonych z opowieciami antyspartañskimi i antyateñskimi, ale tak¿e znaczn¹ rolê odgrywa³y tutaj opowieci antybeockie, antytesalskie i antymacedoñskie. Nieco inny i póniejszy
aspekt propagandowy omówi³ Krzysztof Nawotka w swoim artykule Wolnoæ
miast greckich w propagandzie i praktyce politycznej epoki Aleksandra Wielkiego (s. 137160). Referat ten nawi¹zuje do wa¿nego krêgu tematycznego
którym zajmuje siê wymieniony badacz2. Problem miast greckich jest oczywicie bardzo rozleg³y, ale jednoczenie zawiera w sobie elementy na tyle wa¿ne, ¿e nauka nie przestaje o nie zapytywaæ. Bez w¹tpienia zagadnienie stosunku Aleksandra do miast greckich mieci siê w kategorii tych problemów.
Moim zdaniem, tekst K. Nawotki jest niezwykle istotnym g³osem w miêdzynarodowej dyskusji na ten temat3. Trzeba bowiem przyznaæ, i¿ autor w umiejêtny sposób przewartociowa³ pogl¹dy dotychczasowych badaczy. Zauwa¿y³,
i¿ Aleksander stosuj¹c zabiegi propagandowe w miastach greckich dba³ o swoj¹ wiarygodnoæ  dlatego miêdzy innymi okaza³ szczególne wzglêdy Miletowi, chocia¿ jako zdobywca móg³ spl¹drowaæ to miasto. Nawotka uzna³ za
wiarygodne twierdzenie Arriana, z którego wynika, ¿e Aleksander demokracjê przywraca, a nie j¹ nadaje, jak mylnie s¹dzili wczeniejsi badacze. Jest to
bardzo istotne rozró¿nienie, poniewa¿ wed³ug zaproponowanego przez Nawotkê rozwi¹zania, Aleksander nie jawi³ siê jako ³askawca szafuj¹cy ustrojami poszczególnych polis dla swojego interesu politycznego, ale przedstawia³
siê jako wiarygodny wyzwoliciel.
Artyku³ Vladimira V. Nazarova i Tatiany A. Nazarowej, zatytu³owany
Archaiczny Borystenes  problemy religijne i etniczne (s. 161170) nawi¹zuje
do zagadnienia tak zwanej wielkiej kolonizacji. Antyczna osada, le¿¹ca na
2 K. Nawotka, The Western Potnic Cities. History and Political Organization, Amsterdam
1997; ten¿e, Boule and Demos in Miletus and its Pontic Colonies, Wroc³aw 1999; ten¿e, Aleksander Wielki, Wroc³aw 2004.
3 Dobrze sta³o siê przeto, i¿ w szerszym wiatowym obiegu zaistnia³a rozwiniêta anglojêzyczna wersja tego komunikatu, zob. K. Nawotka, Freedom of Greek Cities in Asia Minor in the
Age of Alexander the Great, Klio, 85, 2003, s. 1541.
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dzisiejszej wyspie Berezañ nad Morzem Czarnym zosta³a za³o¿ona oko³o 645 r.
p.n.e. Mieli tego dokonaæ Malezyjczycy, co przekazuje zreszt¹ kronika Euzebiusza. Jest rzecz¹ zadziwiaj¹c¹, jak dalece poza ramy sporów naukowych
wysz³y w tej kwestii badania prowadzone w czasach ZSRR. Autorzy podkrelaj¹, ¿e dociekania te przybra³y wymiar wrêcz ideologiczny. Z tego powodu
próbowano udowodniæ autochtonizm mieszkañców osady, oddalaj¹c siê jednoczenie od prawdy historycznej.
Problematyk¹ najszerzej reprezentowan¹ w niniejszym zbiorze s¹ zagadnienia zwi¹zane z Rzymem. W swoim artykule, zatytu³owanym Weterani w polityce
rzymskiej u schy³ku republiki (od Mariusza do Oktawiana) (s. 201216) Krzysztof Królczyk przedstawi³ bardzo interesuj¹ce zagadnienie przemian w armii
rzymskiej. Temat ten jest z ca³¹ pewnoci¹ prekursorski na gruncie krajowym4, a i zagraniczne opracowania domagaj¹ siê lepszego nawietlenia partykularnych kwestii5. Warto te¿ podkreliæ, ¿e temat jest zaledwie czêci¹
badañ autora, których wyniki zostan¹ zaprezentowane w obszernej monografii6. Zagadnienie wykorzystania weteranów w rozgrywkach politycznych
schy³kowego okresu republiki jest bardzo wa¿nym czynnikiem w zespole
przemian, determinuj¹cych kierunek rozwoju pañstwowoci rzymskiej.
Okres schy³ku republiki cechowa³a destabilizacja, ale w wielu aspektach
¿ycia z tego rozk³adu wynika³a jednoczenie nowa jakoæ. Z ca³¹ pewnoci¹
wojskowoæ rzymska by³a w³anie takim aspektem. Nie ma w¹tpliwoci co do
tego, ¿e ju¿ wydarzenia zwi¹zane z drug¹ wojn¹ punick¹ zmusi³y Rzymian
do bardziej kreatywnego mylenia o sposobach walki i organizacji wojska.
Sukcesy Scypiona w Hiszpanii s¹ tego dobitnym przyk³adem. Jednak dopiero
od czasów Mariusza Rzym zacznie promowaæ now¹ jakoæ w organizacji armii. Pos³uguj¹c siê przyk³adami K. Królczyk udowodni³, i¿ weterani, którzy
w³anie za czasów Mariusza wykszta³cili siê jako nowa warstwa spo³eczna,
w okresie schy³ku republiki stali siê jedn¹ z wa¿niejszych si³ politycznych.
Wa¿nym ustaleniem autora tego artyku³u jest równie¿ to, ¿e weterani stawali siê instrumentem polityki i propagandy wybitnych jednostek, jak chocia¿by: Mariusza, Saturninusa, Sulli, Pompejusza, Cezara, Antoniusza, Cycerona
i Oktawiana. Pomoc ze strony weteranów politycy ci traktowali w sposób
dorany; troszczyli siê o materialne zabezpieczenie odes³anych do cywila
¿o³nierzy, aby w razie potrzeby móc liczyæ na ich wsparcie. Zwi¹zanie weteranów z osob¹ Oktawiana by³o tak¿e ukierunkowane na odciêcie mo¿liwoci
wykorzystania tej si³y przeciwko cesarzowi.
Jeden z aspektów przemian kulturowych w okresie schy³ku republiki
przedstawi³ Henryk Kowalski w swoim artykule zatytu³owanym Propaganda
4 Opracowanie E. D¹browy, Rozwój i organizacja armii rzymskiej (do pocz¹tku III wieku
n.e.), Filomata, 399, 1990) ma charakter syntezy.
5 F. E. Adcock, The Roman Art of War under the Republic, Harvard 1940; L. Keppie,
Making of the Roman Army. From Republic to Empire, London 1984.
6 K. Królczyk, Die Veteranen in den Donauprovinzen des Imperium Romanum in der
früheren Kaiserzeit (III Jh. n. Chr.). Praca uka¿e siê w niemieckiej serii Pharos.
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religijna Publiusza Klodiusza (s. 217230). Autor doszed³ do konkluzji, ¿e
w swojej polityce religijnej Publiusz Klodiusz nawi¹zywa³ do tradycyjnych
kultów i obrzêdów plebejskich  nie maj¹c jednoczenie na celu profanacji
oficjalnej religii pañstwowej. Podobnie w krêgu problematyki pónorepublikañskiej pozosta³ Norbert Rogosz, który w swoim tekcie Pod³o¿e, charakter
i rola propagandy Cezara w jego walce z optymatami w pocz¹tkowym okresie
59 roku (s. 231250) skupi³ siê na ideologicznym wymiarze pierwszego konsulatu rzymskiego wodza. Na podstawie licznych przyk³adów badacz doszed³
do wniosku, i¿ Cezar idealizowa³ swoj¹ osobê, za w negatywnym wietle
przedstawia³ swoich antagonistów. Natomiast Aldona Ossowska-Zwierzchowska w opracowaniu zatytu³owanym Idea przyjani w prywatnym wizerunku
elit rzymskich  przyk³ady Cycerona i Pliniusza M³odszego (s. 251258) podjê³a siê analizy dosyæ trudnego aspektu relacji miêdzyludzkich  szczególnie,
gdy chodzi o przyjanie pomiêdzy przedstawicielami elit, w dodatku w czasach tak mocno niepewnych dla polityków. Jednym z wa¿niejszych ustaleñ
autorki wydaje siê stwierdzenie, ¿e przyjañ by³a niejako sposobem manifestowania presti¿u grupy elit. W krêgu propagandy powi¹zañ rodzinnych
wród elit spo³eczeñstwa rzymskiego pozostaje równie¿ tekst Ilony B³aszczyk
zatytu³owany Propagandowe wzory relacji ojciec-syn wed³ug Seneki M³odszego (s. 399-408), w którym badaczka kontynuuje swoje dociekania dotycz¹ce,
najogólniej ujmuj¹c, statusu rodziny w czasach cesarstwa7.
Stanis³aw Ducin w swoim artykule zatytu³owanym Mitrydates VI Eupator a rozwój piractwa w I po³owie I wieku p.n.e. w wietle rzymskiej literatury
(s. 185200) omówi³ zagadnienie zwi¹zane poniek¹d z zewnêtrzn¹ polityk¹
Rzymu i jego odbicie w greckiej oraz ³aciñskiej historiografii, opiewaj¹cej
dzieje Imperium Romanum. Przedmiotem rozwa¿añ autora sta³o siê zagadnienie piractwa, które, jak nale¿y podkreliæ, podejmowane jest w badaniach
stosunkowo rzadko. Znakomita praca T. £oposzki ujmuje te kwestie w sposób
syntetyczny8, dlatego wci¹¿ istnieje potrzeba pog³êbienia badañ nad tymi
zagadnieniami. Problem piractwa cylicyjskiego, którym zajmuje siê S. Ducin,
przedstawiony zosta³ w antycznej literaturze w negatywnym wietle. Chocia¿by w jednym z fragmentów opisu wojen z Mitrydatesem Appian pisze
o grasuj¹cych piratach  rozbójnikach, którzy trapi¹ ludzi9. Jak s³usznie konstatuje Ducin, tego typu stosunek Rzymian daleki by³ od obiektywizmu. Najwa¿niejszym jednak ustaleniem autora jest to, ¿e ludzie okrelani negatywnym
terminem piraci, w istocie wykazywali inny stosunek do Rzymian, a inny do
w³adcy Pontu. W moim odczuciu konsekwencje tego wniosku s¹ bardzo istotne.
7 Por. I. B³aszczyk, Ma³¿eñstwo w twórczoci Seneki  idea³y i ich odzwierciedlenie
w rzeczywistoci I w n.e., DO-SO-MO Fascicula Mycenologica Polona, 3 (ed. S. Sharypkin),
Olsztyn 2001, s. 4752.
8 T. £oposzko, Staro¿ytni piraci Morza ródziemnego, Lublin 1994.
9 App., Mitr., 92, 416. U¿y³em tego przyk³adu, aby w tym skrótowym opracowaniu bardziej kontrastowo zarysowaæ dosyæ z³o¿ony problem. Autor podaje sporo podobnych przyk³adów
i drobiazgowo je analizuje.
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Otó¿ jak zak³ada Ducin, w operacjach morskich Cylicyjczyków nale¿a³oby
upatrywaæ nie tylko aktów barbarzyñstwa, ale tak¿e dzia³añ dywersyjnych
wynikaj¹cych z koniecznoci obrony przed rosn¹c¹ ekspansj¹ Rzymian.
Artyku³ Piotra Berdowskiego Gospodarka i ideologia  stosunek rzymskich
elit do rzemios³a (I w p.n.e.  I w. n.e.) (s. 259294) wpisuje siê w rozleg³e
i podlegaj¹ce nieustannej ewolucji zagadnienie ekonomiki wiata antycznego.
S¹dzê, i¿ szczególnie na gruncie krajowym nale¿y powitaæ z radoci¹ zaistnienie tego rodzaju wie¿ych badañ. Powód jest oczywisty. Obowi¹zuj¹ca
jeszcze do niedawna w nauce doktryna marksistowska nie tylko okry³a smutnym cieniem ideologicznej nadbudowy badania nad gospodark¹ staro¿ytn¹,
lecz tak¿e  pos³uguj¹c siê uproszczeniami  wp³ynê³a na skrzywienie dzisiejszego wyobra¿enia. Na szczêcie prowadzone od kilku lat badania Andrzeja
£osia zmieniaj¹ na korzyæ ten stan rzeczy. W swoich rozwa¿aniach Berdowski wyszed³ z trafnych za³o¿eñ, wedle których klucz do zrozumienia antycznej
ekonomiki le¿y w jej pluralistycznym charakterze (s. 264). wiadomoæ ekonomiczna zale¿y przeto od stopnia rozwoju danego regionu wiata ródziemnomorskiego. Przek³ada siê to na pewnego rodzaju zale¿noæ mówi¹c¹, ¿e im
wy¿szy stopieñ urbanizacji oraz wiêkszy udzia³ sektora pozarolniczego
w gospodarce, tym wy¿sza wiadomoæ ekonomiczna. Nie ma zatem jednej
gospodarki antycznej, tak samo jak nie ma jednej ideologii. Artyku³ Piotra
Berdowskiego opiera siê na bardzo solidnie przeprowadzonej analizie tekstu
ród³owego. Podczas rozpatrywania passusów Cycerona (De officis) Berdowski nie stara siê traktowaæ ka¿dego s³owa jak objawienie, s³usznie wytyka
swoisty schematyzm koncepcji antycznego autora i ocenia go w sposób bezkompromisowy: Cyceron jest ju¿ niewolnikiem ideologii, i nie potrafi, jak
przysta³o na prawdziwego filozofa, wznieæ siê ponad stereotypy (s. 266). Podstawowym ustaleniem Berdowskiego jest stwierdzenie, ¿e wp³yw ideologii na
decyzje ekonomiczne elit mia³ znaczenie drugoplanowe. Okrelenie wp³ywu
ideologii wymaga jeszcze odrêbnych badañ, w których, jak s³usznie podkrela
autor, pierwszorzêdn¹ rolê winna odgrywaæ konfrontacja materia³u archeologicznego ze ród³ami literackimi.
Wp³yw dzie³ka Munacjusza Rufusa na wizerunek Katona M³odszego
(s. 295306) usi³owa³ okreliæ Tomasz £adoñ, podkrelaj¹c istotn¹ rolê literatury polemicznej w przetargach politycznych. Z kolei wa¿nym aspektem ideologicznym czasów wczesnego pryncypatu zaj¹³ siê Pawe³ Sawiñski w artykule zatytu³owanym: Propaganda polityczna Oktawiana jako forma walki
w Rzymie po mierci Cezara (s. 307318). Równie¿ w krêgu przemian kulturowych epoki Augusta pozosta³ Les³aw Morawiecki, który w artykule Romanae fidicen lyrae (s. 341354) omówi³ propagandow¹ rolê rzymskiej poezji
lirycznej.10 Badacz uchwyci³ bardzo istotne przeobra¿enie statusu spo³eczne10 Por. D. Den Hengst, Die Poesie in der Historia Augusta. Bemerkungen zur Opilusvita,
Classica Cracoviensia, 3 (Studies in Greek and Roman Antiquity, ed. J. Styka), Kraków 1997,
s. 69 in.
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go poetów, którzy wywodzili siê z elit i coraz czêciej zaczynali znajdowaæ siê
pod osobist¹ kuratel¹ cesarzy.
Zagadnienie dotycz¹ce ideologicznego wymiaru istotnych przemian spo³ecznych u schy³ku republiki podj¹³ Dariusz S³apek w interesuj¹cym artykule zatytu³owanym Gladiatorzy z Kyzikos  niewolnicy okresu III wojny domowej w Rzymie wobec idei wolnoci (s. 319340).
Stosunkowo du¿o uwagi w niniejszym tomie powiêcono problematyce
wczesnego pryncypatu. Propaganda i legislacja matrymonialna Augusta
(s. 355368) zajê³a uwagê Wies³awa Sudera. Badacz skonstatowa³, ¿e nakaz
zawierania ma³¿eñstw i posiadania potomstwa by³ instrumentem kontroli
spo³eczeñstwa przez Augusta. Nakaz ten posiada³ zatem znaczenie polityczne
i nie wynika³ z rzeczywistego kryzysu demograficznego. Ten zosta³ bowiem
umieszczony w literaturze jako swoisty topos, maj¹cy na celu uzasadniæ
dzia³ania cesarza. Do problematyki propagandy w³adzy czasów wczesnego
pryncypatu nale¿y równie¿ nastêpny artyku³. Ideologia zwyciêstwa cesarzy
rzymskich jest przedmiotem zainteresowañ badawczych Katarzyny Balbuzy.
Podstawy g³êboko przemylanej analizy tego problemu badaczka wy³o¿y³a
ju¿ wczeniej w artykule na temat ideologii zwyciêstwa Oktawiana Augusta11. Zamieszczony w omawianych studiach tekst zatytu³owany Ideologia
zwyciêstwa cesarza Klaudiusza (w aspekcie podboju Brytanii) (s. 383398)
stanowi nader udan¹ kontynuacjê wczeniejszych rozwa¿añ.
Ryszard Sajkowski zaprezentowa³ artyku³ Domus Augusta  domus divina (s. 369382). Autor powiêci³ swoje rozwa¿ania kultowi boskiego Augusta
w kontekcie rodziny cesarskiej (domus Augusta). Badacz zauwa¿y³, ¿e pojêcie domus divina zasadniczo odnosi siê do boskiego twórcy pryncypatu, ale
jednoczenie obejmuje równie¿ cz³onków jego rodziny12. Analizuj¹c porz¹dek
uczczenia poszczególnych osób podczas festiwalu w Gythejon, na podstawie
pochodz¹cej stamt¹d inskrypcji13, Sajkowski doszed³ do wniosku, ¿e kolejnoæ ta ma swój odpowiednik w proporcjach pos¹gów z centrów kultu cesarskiego, przede wszystkim z Lepcis Magna. Autor omawianego artyku³u ustali³, i¿ poza Rzymem nie mo¿na mówiæ o istnieniu wyizolowanego kultu boskiego Augusta, albowiem kult ten zawsze by³ powi¹zany z oddawaniem czci
domus Augusta  domus divina.
Interesuj¹c¹ problematykê podjê³a Agata A. Kluczek w swoim artykule
zatytu³owanym Wizerunek cesarza Galliena w wietle jego propagandy politycznej na ziemiach naddunajskich Imperium Rzymskiego (253268) (s. 409424).
Badaczka zauwa¿y³a, i¿ w obliczu trudnej sytuacji w Ilyrikum odpowiednie
11

K. Balbuza, Die Siegesideologie von Octavian Augustus, EOS, 86, 1999, s. 267 in.
Szczególnie wa¿ny wydaje siê tutaj fakt, ¿e pojêcie domus divina obejmowa³o tak¿e
kobiety z rodziny cesarskiej, por. R. Sajkowski, Sacerdos divi Augusti, Acta Universitatis Nicolai
Copernici, Historia 31, Toruñ 1999, s. 121139; L. Olszewski, The Divine and the Fallen. Divinity
of Roman Women from the Time of Augustus to Nero, EOS, 89, 2002, s. 367373.
13 Szerzej na temat inskrypcji zob. R. Sajkowski, Divus Augustus Pater. Kult boskiego
Augusta za rz¹dów dynastii julijsko-klaudyjskiej, Olsztyn 2001, s. 245246.
12
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wykreowanie wizerunku cesarza na tych terenach by³o spraw¹ niezwykle
istotn¹. Badaczka z wyj¹tkow¹ swobod¹ porusza siê po rozleg³ym materiale
numizmatycznym, dostrzegaj¹c rozmaite p³aszczyzny propagandy Galliena
wyra¿onej na monetach14. Skutkiem dociekañ autorki jest interesuj¹ca konkluzja, wedle której cesarz, jakiego obraz starano siê wykreowaæ, u¿ywaj¹c
do tego celu mennic, jawi³ siê jako w³adca obdarzony wieloma atrybutami.
Moim zdaniem A. A. Kluczek s³usznie zauwa¿a, ¿e tak skonstruowany portret
w³adcy móg³ przemawiaæ szczególnie do wyobrani i oczekiwañ mieszkañców
Ilyrikum (s. 420).
Interesuj¹cym problemem zaj¹³ siê Juliusz Jundzi³³. Autor ten w swoim
artykule Symboliczne i propagandowe znaczenie ikonografii morskiej w figuralnym zdobnictwie glinianych lampek rzymskich okresu cesarstwa (s. 425442)
przekonuje, i¿ wymienione w tytule przedmioty stanowi¹ istotne ród³o wiedzy
o kulturze, obyczajowoci i mentalnoci staro¿ytnych.
Powa¿ny wk³ad przynios³y tak¿e artyku³y dotycz¹ce problematyki religijnej. W swoim artykule ¯ywotnoæ idei Pax Augusta w pónym antyku (s.443452) Kazimierz Ilski stara siê dowieæ, ¿e w omawianym okresie akceptowalne by³y zarówno boskie, jak i ludzkie (tj. wynikaj¹ce z praw) ród³a pokoju.
Autor artyku³u zwraca uwagê, i¿ w koncepcji w. Ambro¿ego pokój podniesiony zosta³ do rangi wartoci absolutnej. W tekcie zatytu³owanym Mitraizm
a w³adza cesarska w Rzymie (s. 453462) Anna Tatarkiewicz zaprezentowa³a
niezwykle wa¿ny i, pomimo obszernych badañ, chyba nadal niewystarczaj¹co
doceniony problem, tym bardziej ¿e w wyniku badañ archeologicznych wci¹¿
przybywa nowych róde³15. Badaczka zauwa¿y³a, ¿e stosunek cesarzy rzymskich do kultu Mitry nie tylko nie by³ obojêtny, ale wrêcz interesowa³ cesarzy
w aspekcie pewnego rodzaju inspiracji do wykreowania wizerunku w³adcy.
Artyku³y zamykaj¹ce omawiany zbiór: Koció³ eunomiañski (aramejski)
w chrzecijañskim cesarstwie rzymskim (s. 463478) autorstwa Micha³a Stachury oraz Antychrzecijañska ideologia neoplatoników pónego hellenizmu
(s. 479487) pióra Marii Dzielskiej, stanowi¹ przyczynek do nie³atwych badañ nad, ogólnie ujmuj¹c, trwaniem starej ideologii opartej na religijnoci
pogañskiej z jednej strony a ukorzenieniem siê tendencji chrzecijañskiej
z drugiej16. M. Stachura przedstawi³ proces kszta³towania siê statusu religijnego anomejczyków. Zauwa¿y³, i¿ ten radykalny w swojej doktrynie koció³
podlega³ zaostrzonej formie represji. M. Dzielska postrzega neoplatoñsk¹
14 Por. A. A. Kluczek, Bogini Roma w s³u¿bie ideologii w³adzy cesarskiej w pañstwie
rzymskim doby kryzysu III w. n.e. wiadectwo monet, [w:] Miasto w staro¿ytnoci (seria Xenia
Posnaniensia), red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznañ 2004, s. 231251.
15 Por. J. Kolendo, Mitra  invictus deus w Novae, Acta Universitatis Nicolai Copernici,
Historia 17, Toruñ 1992, s. 97102.
16 Na temat problemów badawczych zob. E. Wipszycka-Bravo, Pañstwo rzymskie a chrzecijañstwo do pocz¹tków IV wieku, [w:] Staro¿ytny Rzym we wspó³czesnych badaniach. Pañstwo
 Spo³eczeñstwo  Gospodarka. Liber in memoriam Lodvici Piotrowicz, pod red. J. Wolskiego,
T. Kotuli i A. Kunisza, Kraków 1994, s. 151153.
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ideologiê antychrzecijañsk¹ jako pr¹d intelektualny, nacechowany nostalgi¹
za starym panteonem wiata antycznego. Teurgiczne dzie³o De mysteriis
Jamblicha stanowi³o pewnego rodzaju syntezê pogañskiej religijnoci. Korespondowa³o z tym równie¿ wyobra¿enie na temat samego autora  posiadaj¹cego dar dywinacji, potrafi¹cego przywo³aæ demony i istoty boskie. Politeistyczny sposób mylenia o religii przebija równie¿ z Teologii Platoñskiej
autorstwa Proklosa. Jak s³usznie konstatuje M. Dzielska, dla inteligencji
helleñskiej bogowie grecko-rzymskiego panteonu nie przestali istnieæ. Autorka potwierdza za³o¿on¹ tezê przywo³uj¹c przyk³ad z dzie³a Vita Procli sive de
felicitate Marinusa, który mówi o Tyfonicznym tchnieniu, jako czynniku
sprawczym usuniêcia z Aten Proklosa. Te same wiatry Tyfoniczne zgotowa³y niegdy zag³adê wiatu olimpijskiej doskona³oci. Jak zauwa¿y³a M. Dzielska, po roku 532, kiedy zabrak³o orodka neoplatoñskiej myli ten pierwotnie
antychrzecijañski kierunek podda³ siê transformacji, ale rozwija³ siê nadal,
ulegaj¹c jednak stopniowej absorpcji do nurtu chrzecijañskiego.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e omawiany zbiór materia³ów jest
wydawnictwem opracowanym na bardzo wysokim poziomie naukowym, a prezentowane tam dokonania ewidentnie wzbogacaj¹ stan naszej wiedzy o staro¿ytnoci. Kropl¹ goryczy jest jednak informacja o niedawnej, zdecydowanie
przedwczesnej, mierci Profesora Les³awa Morawieckiego, spiritus movens
owego wydawnictwa. Wypada tylko mieæ nadziejê, ¿e inicjatywa tego wybitnego uczonego znajdzie w przysz³oci równie udane kontynuacje.
Miron Wolny

Kazimierz £atak CRL, Poczet rz¹dców opactwa Bo¿ego Cia³a kanoników regularnych laterañskich w Krakowie, Kraków 2005.
Kazimierz £atak CRL, La Vocazione e missione dei Canonici Regolari
della prevostura del Corpus Christi di Cracovia nel periodo pretridentino alla luce delle consuetudines e dei trattati di Pietro Clareta
di Roudnice, Roma 2005.
W maju 2005 r. minê³o szeæset lat od królewskiej fundacji klasztoru
kanoników regularnych laterañskich na Kazimierzu w Krakowie. Najczêciej
jubileusze mobilizuj¹ ludzi do aktywnoci organizacyjnej zwi¹zanej ze wiêtowaniem i prze¿ywaniem wydarzeñ minionych, ale te¿ pobudzaj¹ do twórczej pracy naukowej. Wspomniany tu jubileusz ksiê¿y kanoników laterañskich wiêtowano w dwojakiej formie: religijnej i naukowej. Ta ostatnia, to
trzydniowa miêdzynarodowa konferencja naukowa, która odbywa³a siê
w dniach 1214 maja 2005 r. w klasztorze krakowskim. Zaprezentowany tam
wówczas szeroki zakres tematów sk³ania do kilku refleksji, mianowicie, da³o
siê odczuæ du¿e zainteresowanie histori¹ zakonu, i  co nale¿y zauwa¿yæ
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 zainteresowanie ze strony ludzi wieckich, którzy dominowali wród prelegentów. Ponadto szeroki wachlarz problematyki ukaza³ nie tylko bogate dzieje zakonu kanoników laterañskich, ale przede wszystkim wskaza³ mo¿liwoci
i potrzebê dalszych badañ ich bogatej historii. Wydaje siê równie¿, ¿e podczas
sympozjum ka¿dy z prelegentów swoim wyst¹pieniem wniós³ niewielk¹ cegie³kê do ogólnej konstrukcji, jak¹ stworzy³a historia szeciuset lat.
O wiele wiêkszy wk³ad do tej budowli wniós³ ksi¹dz prof. Kazimierz £atak
 historyk, kanonik laterañski. W rodowisku historyków znany jest jako autor
kilku wiêkszych prac i szeregu mniejszych, powiêconych przede wszystkim
historii zakonu, do którego sam nale¿y. Prace wydaje zarówno w jêzyku polskim,
jak i w jêzykach obcych. Wartoæ tych prac zosta³a ju¿ dostrze¿ona. S¹ one tym
bardziej cenne, ¿e przy ich opracowywaniu Autor w g³ównej mierze korzysta³
z materia³ów ród³owych, a wiêc w wielu aspektach dopiero odkrywa³ wydarzenia sprzed kilkuset lat. Na obchody jubileuszowe przygotowa³ dwie pozycje
ksi¹¿kowe, które s¹ przedmiotem niniejszego omówienia.
Pierwsza z nich, o wymienionym wy¿ej tytule, to swego rodzaju s³ownik
biograficzny, w tym przypadku rz¹dców opactwa Bo¿ego Cia³a w Krakowie.
Autor we wstêpie pisze, ¿e jednym ze sposobów ukazywania dziejów zgromadzenia zakonnego jest pokazywanie ich przez pryzmat ludzi sprawuj¹cych
najwy¿sz¹ w³adzê w zakonie. Tym stwierdzeniem Autor poruszy³ problem
o szerszym wymiarze, mianowicie uprawiania w ogóle pisarstwa biograficznego. Zdania w tej kwestii s¹ co najmniej podzielone. Przeciwnicy pisania
historii przez pryzmat dzia³alnoci osoby uwa¿aj¹, ¿e do ogólnej historii wnosi ona niewiele, a nawet jest jej zawê¿aniem. Trudno jednak zgodziæ siê
z tym argumentem, bowiem pisz¹c pracê o danej osobie czy osobach, zwykle
przedstawia siê je na tle epoki i wydarzeñ ogólnych. Osoba nie dzia³a przecie¿ w pró¿ni. Na jej dzia³ania maj¹ wp³yw zdarzenia natury mniej lub
bardziej ogólnej, które czasami nawet determinuj¹ osobê w jej decyzjach.
Ukazuj¹c historiê poprzez dzia³alnoæ poszczególnych osób wnosimy do ogólnej historii wiele cennych szczegó³ów, które nastêpnie mog¹ s³u¿yæ powstawaniu prac natury syntetycznej. Mówi¹c o pracach biograficznych mamy na
myli osoby, które dzia³alnoci¹ czy osi¹gniêciami w jaki sposób zaznaczy³y
swoj¹ obecnoæ w ¿yciu danej spo³ecznoci, dziedziny czy pañstwa.
Czy praca ks. £ataka spe³nia postulat postawiony przez Autora we wstêpie, mianowicie czy rzeczywicie przez pryzmat osób sprawuj¹cych najwy¿sz¹ w³adzê w zakonie mo¿na prezentowaæ dzieje zakonu? Praca, jak wspomniano, ma charakter biograficzny, ukaza³a siê w maju 2005 r. W historii
zakonu, jak podaje Autor, podobnych prac, autorstwa kanoników laterañskich, powsta³o ju¿ kilka. Pierwsza z nich ukaza³a siê w XVII w. Ten trud
wydobycia z odleg³ej historii informacji o poszczególnych prepozytach podj¹³
Stefan Ranatowicz, dziejopis zakonny, autor Kroniki Klasztornej. Prace kolejnych autorów zakonnych by³y albo poprawion¹ kontynuacj¹ pierwszej,
albo obejmowa³y biogramy rz¹dców od ostatniego ujêtego w poprzedniej edycji do opata wspó³czesnego autorowi opracowania. Ostatni¹ próbê uporz¹dko-
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wania wykazu rz¹dców i informacji o nich podj¹³ ks. £atak w poprzedniej
swojej pracy [Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterañskich
na przestrzeni dziejów, Kraków 2002, ss. 520], w której zamieci³ wiadomoci
o czterdziestu dwóch rz¹dcach opactwa. Biogramy tych osób znajduj¹ siê
w kilku rozdzia³ach pracy, np. prepozyci pojawiaj¹ siê w trzech miejscach:
przy okazji omawiania zagadnieñ do okresu reformy K³oczyñskiego, w rozdziale od reformy K³oczyñskiego i w rozdziale obejmuj¹cym historiê zakonu
po 1836 r. Nie jest to z³y uk³ad, gdy¿ biogramy poprzedza obszerne wprowadzenie do danego okresu historii kongregacji krakowskiej. Jednak i ta praca
w kwestii nas tu interesuj¹cej, czyli kompletnego wykazu prepozytów i opatów, nie wyczerpa³a tematu.
Autor podj¹³ dalsze studia i w oparciu o gruntown¹ kwerendê archiwaln¹ przygotowa³ kolejn¹ pracê, która jest przedmiotem niniejszej recenzji.
Nada³ jej te¿ inny uk³ad, bardziej czytelny, mo¿na powiedzieæ, ¿e typowy dla
s³owników biograficznych. Ksi¹¿ka w sumie liczy 355 stron i sk³ada sie
z nastêpuj¹cych czêci: Spis treci (s. 56); Wstêp (s. 79); czêæ I: Prepozyci
pierwotnej obserwancji (s. 11187); czêæ II: Prepozyci i opaci nowej obserwancji
(s. 189290); czêæ III: Koadiutorzy, administratorzy i komisarze generalni
(s. 291304); czêæ IV: Wizytatorzy prowincjalni (s. 305330); Bibliografia
(s. 331348); Aneks (s. 349355, który zawiera portrety kilku rz¹dców opactwa).
Praca zawiera 59 biogramów w ramach poczwórnego czytelnego podzia³u. W stosunku do poprzednich wydañ, wykaz rz¹dców zosta³ uzupe³niony
o siedemnacie biogramów. Ka¿dej osobie Autor powiêci³ kilka stron, z wyj¹tkiem takich opatów, jak np. Marcin K³oczyñski czy Jacek Liberiusz, którzy
w szczególny sposób zaznaczyli siê w historii zakonu; ich biogramy zajmuj¹
kilkanacie stron. Ka¿dy biogram zawiera podstawowe informacje o danej
osobie, takie jak pochodzenie, data urodzenia, data wiêceñ, a oprócz nich
odnotowa³ najwa¿niejsze dokonania tych osób w zakonie. Ponadto biogramy
zosta³y poparte bogatymi w treæ przypisami. Lektura tej ksi¹¿ki pozwala
stwierdziæ, ¿e treæ poszczególnych biogramów naszpikowana zosta³a faktami, których Autor nie rozwija i stara siê ich nie komentowaæ. Zawsze mo¿emy postawiæ pytanie, czy mo¿na by³o poszerzyæ treæ biogramów, a je¿eli tak,
to do jakich rozmiarów. Nale¿y uznaæ, ¿e dla tego typu publikacji Autor
zachowa³ prawid³owe proporcje, gdy¿ rozwiniêcie treci i tak nie wyczerpa³oby tematu. Natomiast praca przygotowana w takim uk³adzie daje solidne
podstawy do dalszych, poszerzonych opracowañ, ju¿ nie dla jednego autora,
ale z pewnoci¹ dla kilku. Wiêkszoæ bowiem z tych osób zas³uguje na gruntowniejsze zainteresowanie, ju¿ nie tylko ze wzglêdu na wzbogacanie historii
zakonu, ale te¿ historii miasta czy regionu. Wynika to m.in. z faktu, ¿e
prepozyci czy opaci niejednokrotnie pe³nili funkcje publiczne i ¿ywo uczestniczyli w ¿yciu spo³ecznym. Ponadto w treci czêsto pojawiaj¹ siê osoby królów,
biskupów polskich, mo¿now³adców, szlachty czy najwy¿szych urzêdników
dworskich. Fakty i wydarzenia z nimi zwi¹zane z pewnoci¹ wykraczaj¹ poza
historiê samego tylko zakonu. W tym momencie mo¿na powiedzieæ o pewnym
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mankamencie tej ksi¹¿ki, a mianowicie braku indeksu osobowego. Wprawdzie
w spisie treci zamieszczony zosta³ wykaz rz¹dców, ale on przecie¿ nie wyczerpuje postaci wystêpuj¹cych w ksi¹¿ce, a jak wspomniano, pozosta³e osoby zwi¹zane s¹ nie tylko z histori¹ zakonu. St¹d umieszczenie ich w indeksie mog³oby
zainteresowaæ historyków spoza zakresu badañ monastycyzmu.
Oceniaj¹c pracê ks. £ataka mo¿emy powiedzieæ, ¿e dobrze siê sta³o, i¿ taka
publikacja powsta³a. Jest ona efektem wieloletnich badañ, poszukiwañ archiwalnych i ci¹g³ej weryfikacji prac poprzedników, a w czêci i w³asnych. Obecne
kompletne zestawienie rz¹dców opactwa krakowskiego przypomina osoby, które swoj¹ prac¹, osobowoci¹, zdolnociami i decyzjami przez kilkaset lat kreowa³y oblicze kongregacji krakowskiej. Omawiana praca bêdzie z pewnoci¹
ogromnie przydatna osobom zajmuj¹cym siê badaniami kanonikatu regularnego. Historia ka¿dej z zaprezentowanych w pracy osób, to historia minionego
czasu. Biogramy najczêciej dostarczaj¹ nam syntetycznych wiadomoci i chyba m.in. dlatego tak chêtnie siêgamy po tego typu publikacje.
Odpowiadaj¹c na wczeniej postawione pytanie, czy przez pryzmat osób
mo¿emy pokazywaæ historiê, w tym przypadku historiê zakonu, nale¿y uznaæ,
¿e tak. Ale nie do koñca ten postulat wype³nia wydawnictwo o charakterze
s³ownika biograficznego. W przypadku omawianej tu ksi¹¿ki mo¿na stwierdziæ, ¿e jest to solidny fundament do przysz³ej, ca³ociowej konstrukcji. Takie
te¿ chyba by³o zamierzenie Autora, który w zakoñczeniu wstêpu pisze, ¿e
opracowanie na pewno nie wyczerpuje tematu, ale mimo wszystko wpisuje siê
jako kolejny wa¿ny przyczynek do dziejów klasztoru. Z pewnoci¹ jest to
kolejny krok zmierzaj¹cy do ukazania historii kanoników laterañskich kongregacji krakowskiej i odniesienia jej do ogólnej historii kanonikatu regularnego.
* * *
Druga z prezentowanych tu prac autorstwa ks. Kazimierza £ataka zosta³a napisana w jêzyku w³oskim i wydana w Rzymie w 2005 r. przez kuriê
generaln¹ kanoników regularnych laterañskich. Praca liczy 173 strony
i sk³ada sie z nastêpuj¹cych czêci: Wykaz skrótów (s. 910); Bibliografia
(s. 1120); Wstêp (s. 2124); rozdzia³ I: La prevostura del Corpus Christi di
Cracovia dalla fondazione al concilio di Trento: profilo storico generale
(s. 2565); rozdzia³ II: Aspetto canonico della vita religiosa dei canonici regorali del Corpus Christi (s. 6796); rozdzia³ III: Aspetto teologico della vita
religiosa dei canonici regolari del Corpus Christi (s. 97127); rozdzia³ IV:
Aspetto ascetico della vita religiosa dei canonici del Corpus Christi (s. 129157);
rozdzia³ V: Lattualita dellideale religioso vissuto dai canonici del Corpus
Christi nel passato (s. 159171); Zakoñczenie (s. 173).
Miejsce wydania i jêzyk w³oski wskazuje, ¿e praca zosta³a przygotowana
z myl¹ o czytelniku g³ównie zagranicznym. Wypada zatem spojrzeæ na ni¹
i oceniæ z pozycji odbiorcy obcego. Autor tytu³em pracy zapowiada ukazanie
w niej powo³ania i misji kanoników regularnych prepozytury Bo¿ego Cia³a
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w Krakowie w okresie przedtrydenckim, w wietle konstytucji i traktaktów
Piotra Clarety z Roudnic. Sygnalizowana w tytule zarówno data koñcowa, jak
te¿ osoba i prace Clarety orientuj¹ czytelnika, ¿e problem istoty ¿ycia zakonnego przedstawiony zostanie w okresie rozwoju i schy³ku ruchu devotionis modernae. Powo³anie i misjê kanoników regularnych prepozytury krakowskiej
Autor przedstawi³ w trzech aspektach: prawno-kanonicznym, teologicznym
i ascetycznym. Temat ten zawiera siê w treci trzech rozdzia³ów: drugiego,
trzeciego i czwartego. Treæ rozdzia³u pierwszego jest wprowadzeniem do g³ównego tematu, natomiast w pi¹tym czyli ostatnim rozdziale Autor, w konfrontacji przesz³oci z teraniejszoci¹, stara siê ukazaæ aktualnoæ idea³u zakonnego, praktykowanego przez kanoników regularnych w okresie przedtrydenckim.
Zg³êbiaj¹c istotê ¿ycia danej spo³ecznoci zakonnej bez znajomoci jej
historii, czytelnik otrzyma³by wiedzê dalece niepe³n¹. Dlatego za trafne rozwi¹zanie nale¿y uznaæ fakt, ¿e Autor na pocz¹tku pierwszego rozdzia³u zapoznaje czytelnika z histori¹ kanonikatu regularnego, akcentuj¹c najpierw najwa¿niejsze wydarzenia z dziejów ogólnych zakonu, a nastêpnie przechodzi do
przedstawienia historii prepozytury Bo¿ego Cia³a w Krakowie, poczynaj¹c od
jej fundacji przez króla W³adys³awa Jagie³³ê w 1405 r. a¿ do roku 1544, która
to data zamyka powy¿sze studium. Dla ksiê¿y kanoników laterañskich krakowskich rok 1544 jest dat¹ wa¿n¹ w ich historii jeszcze i z tej racji, ¿e by³ to
rok upadku podjêtej przez prepozyta Jana Niczkoniusza (15261544) inicjatywy utworzenia kongregacji krakowskiej kanoników regularnych. W dalszej czêci rozdzia³u pierwszego Autor przedstawi³ dokumenty bêd¹ce przedmiotem
analizy i podstaw¹ do ukazania powo³ania i misji kanoników regularnych
w okrelonym przedziale czasowym. Czytelnik poznaje zatem konstytucje
zakonne w ich rozwoju czasowym i dwa traktaty autorstwa Piotra Clarety,
pierwszy stanowi¹cy komentarz do konstytucji Collectio super Statuta, drugi
natomiast, Formula Novitiorum, s³u¿¹cy formacji nowicjuszy. Ponadto
w pierwszym rozdziale Autor przedstawi³ wspólnotê ksiê¿y kanoników krakowskich, krel¹c strukturê w³adzy, ukazuj¹c aspekt duszpasterski, formacjê
intelektualn¹, relacje z innymi zakonami i g³ówne rysy duchowoci: chrystocentryzm, kult maryjny i kult wiêtych. Jako przyk³ad realizacji idea³ów ¿ycia
zakonnego poznajemy osobê b³ogos³awionego Stanis³awa Kazimierczyka.
W nastêpnych trzech rozdzia³ach Autor przedstawia aspekty ¿ycia zakonnego, a wiêc najpierw aspekt kanoniczny, w którym zapoznaje czytelnika
z etapami procesu formacji do ¿ycia zakonnego, poczynaj¹c od formacji pocz¹tkowej, okresu nowicjatu, przed z³o¿eniem lubów, a tak¿e formacji po
z³o¿eniu lubów zakonnych. Dalej Autor kreli zadania i obowi¹zki zakonnika, a wiêc przede wszystkim sta³e d¹¿enie do doskona³oci, zachowywanie
zarówno lubów, jak te¿ regu³y i konstytucji, uczestnictwo w officium brewiarzowym i innych æwiczeniach wspólnych, nadto studium filozofii i teologii,
a tak¿e wspó³dzia³anie w pos³udze duszpasterskiej.
W kolejnym rozdziale Autor przedstawi³ podstawowe pryncypia teologiczne ¿ycia zakonnego kanoników regularnych prepozytury Bo¿ego Cia³a,
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poczynaj¹c od wyjanienia ró¿nie interpretowanego terminu religio, oznaczaj¹cego zakon. Najpierw Autor zapoznaje czytelnika ze znaczeniem teologicznym tego s³owa w ujêciu kanoników regularnych, nastêpnie przedstawia
stosunek i ró¿nice w rozumieniu terminu religio miêdzy kanonikami regularnymi a innymi zakonami. W drugiej czêci tego rozdzia³u poznajemy prze³o¿enie tego pojêcia na ¿ycie praktyczne kanoników regularnych, a wiêc odniesienie do istoty ¿ycia zakonnego.
W rozdziale czwartym Autor rozwa¿a aspekt ascetyczny ¿ycia zakonnego
kanoników regularnych, wyjaniaj¹c na wstêpie znaczenie pojêcia: doskona³oæ. Dalej analizuje obowi¹zek d¹¿enia do doskona³oci, który kanonicy regularni realizuj¹ w potrójnym wymiarze: jako chrzecijanie, zakonnicy i ksiê¿a.
Kontynuuj¹c aspekt ascetyczny, Autor przedstawia podstawowe elementy ¿ycia
duchowego, jak nieustanne nawracanie siê, ca³kowite oddanie siê Bogu i naladowanie Chrystusa. Fundamentem doskona³oci winna byæ pokora
w drodze do doskona³oci i pokora w mi³oci, której winien towarzyszyæ duch
powiêcenia, walki i wiary. rodkami prowadz¹cymi do doskona³oci, z którymi
zapoznaje nas Autor, s¹: klauzura, pos³uszeñstwo prze³o¿onym, skupienie i czuwanie nad swoim sercem, troska o jêzyk, modlitwa, officium brewiarzowe, ¿ycie
sakramentalne, studiowanie Pisma w., studiowanie regu³y i konstytucji, asceza,
praca rêczna, upominanie braterskie, nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej i wiêtych.
W ostatnim rozdziale Autor konfrontuje praktykowanie idea³u ¿ycia zakonnego w omawianym okresie i w czasach wspó³czesnych, uwzglêdniaj¹c
wskazania soboru watykañskiego II i nauczanie Jana Paw³a II. Analizuj¹c
poszczególne elementy ¿ycia zakonnego, jak np. powo³anie do wiêtoci, naladowanie Chrystusa, praktykowanie rad ewangelicznych, Autor konkluduje:
istota ¿ycia zakonnego pozostaje wci¹¿ ta sama, zmieniaj¹ siê jedynie formy.
Przygotowana przez ks. Kazimierza £ataka praca jest ca³ociowym ujêciem kwestii powo³ania i misji kanoników regularnych prepozytury krakowskiej w okrelonym przez Autora przedziale czasowym. Sygnalizowan¹ w tytule problematykê Autor ukaza³ w wietle podstawowych dokumentów okrelaj¹cych cel, powo³anie i charakter ¿ycia zakonnego. By³y nimi konstytucje
zakonne i dwa traktaty Piotra Clarety. Praca ta, to zarówno studium historyczno-teologiczne, jak równie¿ studium z zakresu teologii duchowoci. Dlatego winna wzbudziæ zainteresowanie u co najmniej dwojakiej grupy czytelników. Pierwszy odbiorca, to osoby wieckie, interesuj¹ce siê histori¹ zakonów, duchowoci¹ ¿ycia zakonnego i form¹ realizacji idea³u ¿ycia zakonnego.
Drugi odbiorca, to wspó³bracia  kanonicy regularni ¿yj¹cy na Zachodzie. Dla
nich lektura tej ksi¹¿ki winna byæ nie tylko poznaniem historii ksiê¿y kanoników krakowskich, ale przede wszystkim doskona³ym studium porównawczym z zakresu praktykowania ¿ycia duchowego. Dla jednych i drugich jest
to ponadto dodatkowe ród³o do poznania ¿ycia, pobo¿noci i idea³ów zakonnych, realizowanych w duchu devotionis modernae, bowiem w tym duchu
w pierwszej po³owie XV w. zosta³y opracowane konstytucje zakonne prepozytury krakowskiej i równie¿ w tym duchu zosta³y napisane dwa traktaty
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Piotra Clarety, s³u¿¹ce zakonnikom jako przewodnik ¿ycia duchowego przez
nastêpne dwa stulecia. Autorowi nale¿y siê ponadto uznanie z tej racji, ¿e
w przypisach zapoznaje czytelnika z doæ du¿ymi fragmentami oryginalnych
tekstów ród³owych, zarówno konstytucji, jak traktatów Piotra Clarety.
Reasumuj¹c, recenzowana tu ksi¹¿ka Ksiêdza Kazimierza £ataka jest
pierwsz¹ prac¹ tego rodzaju. Autor  doskonale znaj¹c bogat¹ szeæsetletni¹
historiê kongregacji krakowskiej kanoników regularnych  zaprezentowa³
bodaj¿e najwa¿niejszy aspekt bogatego dziedzictwa, mianowicie istotê ¿ycia
zakonnego, w której zawiera siê powo³anie i misja. Praca ta stanowi cenny
wk³ad zarówno do badañ nad polskim kanonikatem regularnym, jak i do
upowszechniania wyników badañ zagranic¹. Ten drugi aspekt jest tym bardziej godny uwagi, ¿e od niedawna postaci¹ Piotra Clarety zaczêto w nauce
europejskiej interesowaæ siê niejako od nowa. Najwa¿niejszym tego powodem
jest fakt, ¿e Clareta jest autorem traktatów, które g³onym echem odbi³y siê
w europejskiej kulturze devotionis modernae, z których jeden (Formula Novitiorum) znany jest tylko z rêkopisu krakowskiego klasztoru kanoników regularnych. Traktat ten by³ te¿ jednym z przedmiotów analizy w omawianej tu pracy.
Nale¿y wyraziæ w tym miejscu ¿yczenie, aby studium ks. Kazimierza
£ataka, ujmuj¹ce wieloaspektowo istotê ¿ycia zakonnego, ukaza³o siê równie¿ w jêzyku polskim.
Irena Makarczyk
Jan Dziêgielewski, Sejmy elekcyjne, elektorzy, elekcje, 15731674, Wy¿sza Szko³a Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pu³tusku,
Pu³tusk 2003, s. 225.
W dotychczasowych badaniach nad polskim parlamentaryzmem brakowa³o jak dot¹d syntetycznego opracowania sejmów elekcyjnych1. Z satysfakcj¹ wiêc mo¿na przyj¹æ pojawienie siê na rynku wydawniczym recenzowanej
monografii Jana Dziêgielewskiego2. Wype³nia ona czêciowo tê lukê, czêciowo gdy¿ poza analiz¹ elekcji ujêtych w tytule, opracowania wymagaj¹ jeszcze
lata 16971764. Jednak wed³ug Dziêgielewskiego to elekcja Jana III Sobieskiego stanowi istotn¹ i zauwa¿aln¹ cezurê w funkcjonowaniu sejmu elekcyjnego, bowiem wtedy  zdaniem autora  decyzje, do podejmowania których
zgromadzenia elekcyjne by³y uprawnione, podejmowali rzeczywicie elekto1 Jedn¹ z prób ca³ociowego spojrzenia na wolne elekcje by³a niedawno wznowiona praca
zbiorowa Elekcje królów polskich w Warszawie na Woli 1575-1764, pod red. M. Tarczyñskiego,
Warszawa 1997 i wyd. II 2002.
2 Pewne kwestie zwi¹zane z ow¹ problematyk¹ autor zasygnalizowa³ w artykule pt. Mazowieccy elektorzy królów polskich w latach 15731674, w: Miêdzy Zachodem a Wschodem. Studia
ku czci Profesora Jacka Staszewskiego, pod red. J. Dumanowskiego, B. Dybasia, K. Mikulskiego, J. Poraziñskiego, S. Roszaka, t. 2, Toruñ 2003, s. 165171.
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rzy (s. 10). Autor wyranie oddziela bezkrólewie z lat 16731674 od nastêpnego, zakoñczonego wyborem w 1697 r. elektora saskiego Fryderyka Augusta, który to wybór mia³ miejsce w czasie, kiedy to daj¹ siê zauwa¿yæ symptomy wiadcz¹ce o rozpoczêciu siê procesu tracenia przez Rzeczypospolit¹
suwerennoci (s. 10). Oczywicie, mo¿na  jak w przypadku ka¿dej cezury
 dyskutowaæ i szukaæ argumentów, które potwierdz¹ b¹d obal¹ zasadnoæ
jej u¿ycia, choæ w tym wypadku trudno nie zgodziæ siê z propozycj¹ Jana
Dziêgielewskiego.
Autor ju¿ na pocz¹tku wywodów nie ukrywa, i¿ zamierza zweryfikowaæ
funkcjonuj¹ce w historiografii liczne stereotypy, czêsto zniekszta³caj¹ce obraz
sejmów elekcyjnych i krzywdz¹ce samych wyborców. W zwi¹zku z tym postawi³ sobie za zadanie takie przybli¿enie obrazu sejmów elekcyjnych, by mo¿na je by³o w³aciwie oceniæ. Podkrela przy tym, ¿e w omawianym okresie
Rzeczpospolita, jako suwerenny organizm, dopracowa³a siê procedur, które
pozwala³y na bezporedni i powszechny wybór g³owy pañstwa, czyli taki
 jak nieco przesadnie pisze  jaki obowi¹zuje obecnie w wielu krajach (s. 8).
To odniesienie do wspó³czesnoci jest o tyle niecis³e, i¿ powszechnoæ w przypadku sejmów elekcyjnych dotyczy³a tylko szlachty, a nie wszystkich obywateli, jak to ma miejsce obecnie w krajach o demokratycznym ustroju.
Praca posiada przejrzysty uk³ad i poza wstêpem oraz zakoñczeniem sk³ada siê z czterech rozdzia³ów. Pierwszy (O woln¹ elekcjê viritim), wprowadzaj¹cy w problematykê, pokazuje, jak wygl¹da³a droga szlachty od osi¹gniêcia dominuj¹cej pozycji w pañstwie, której jednym z etapów by³o uzyskanie
prawa wyboru monarchy w drodze wolnej elekcji viritim. Proces ten zapocz¹tkowany przywilejami generalnymi i rozwojem uprawnieñ sejmików doprowadzi³ pod koniec XV w. do w³¹czenia przedstawicieli sejmików w sk³ad
sejmu walnego. Wed³ug autora, istotny wp³yw na kszta³towanie siê zasad
wolnej elekcji mia³ szlachecki ruch egzekucyjny i wieñcz¹ce go sejmy egzekucyjne za Zygmunta Augusta. Szlachta domagaj¹ca siê egzekucji praw i dóbr,
coraz bardziej wiadoma i odpowiedzialna za losy kraju, dojrzewa³a do wywierania coraz wiêkszego wp³ywu na kwestie ustrojowe Rzeczypospolitej. To
w tym okresie, a dok³adnie w latach trzydziestych-piêædziesi¹tych XVI w.
 jak utrzymuje Dziêgielewski  proces budowania szlacheckiego spo³eczeñstwa obywatelskiego [...] przekroczy³ próg krytyczny (s. 23). Szkoda, ¿e autor nie u¿y³ nazwisk, charakteryzuj¹c obóz ruchu egzekucyjnego, który stawia³ interes Rzeczypospolitej ponad w³asne partykularne interesy. G³odny
wiedzy czytelnik mo¿e czuæ siê nieco zawiedziony.
W dalszej czêci rozdzia³u autor przedstawi³ znane z literatury przedmiotu okolicznoci, w jakich dosz³o do dwóch pierwszych wolnych elekcji.
Znalaz³o siê wiêc tu miejsce na omówienie rozlicznych zjazdów szlacheckich
po mierci  w lipcu 1572 r.  Zygmunta Augusta, które debatowa³y m.in.
o czasie i miejscu sejmu elekcyjnego i wypracowywa³y kolejne procedury
zwi¹zane z wyborem nowego króla. Rozdzia³ zakoñczy³y informacje o przebiegu dwóch pierwszych sejmów elekcyjnych w 1573 i 1575 r. oraz przejrzy-
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ste podsumowanie osi¹gniêæ, jakie przynios³y debaty w ich trakcie oraz w czasie
poprzedzaj¹cych je bezkrólewi3.
W najobszerniejszym rozdziale drugim pt. Elektorzy i elekcje królów
polskich w latach 15731674 Dziêgielewski zaj¹³ siê liczebnoci¹ uczestników
sejmów elekcyjnych i uwarunkowaniami, które wp³ywa³y na liczbê i postawy
elektorów. W ustaleniu liczby uczestników elekcji skorzysta³ z wyliczeñ
W. Kaczorowskiego4, z których wynika, i¿ najwiêcej szlachty wziê³o udzia³
w elekcji w 1669 r. (11 271 osób), choæ niektórzy historycy wspominaj¹ o mniejszej liczbie5. Dokona³ przy tym próby weryfikacji uczestnictwa Mazowszan
w poszczególnych elekcjach, rewiduj¹c stereotyp o masowym udziale Mazurów w wyborach królów polskich (s. 77) oraz próbowa³ znaleæ argumenty obalaj¹ce utarte, krzywdz¹ce opinie o ciemnocie szlachty Mazowsza, której przedstawiciele wykszta³cenie przynajmniej na pewnym poziomie musieli posiadaæ.
Interesuj¹co przedstawiaj¹ siê rozwa¿ania na temat uwarunkowañ, które wp³ywa³y na liczebnoæ uczestników elekcji i na to, kto przyje¿d¿a³ wybieraæ króla. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e zje¿d¿aj¹ca na pole elekcyjne szlachta
musia³a liczyæ siê z trudnociami kilkutygodniowego debatowania. Nie ka¿dy
to wytrzymywa³ i zdarza³o siê, i¿ wiêcej elektorów bra³o udzia³ podczas sejmu elekcyjnego ni¿ w samym akcie wyboru króla. Zwi¹zane to by³o z gorszymi warunkami bytowania i zwiêkszaj¹cymi siê kosztami uczestnictwa. Dopiero skrócenie w 1632 r. czasu pobytu szlacheckiej braci na polu elekcyjnym
do tygodnia czy dwóch istotnie wp³ywa³o na zmniejszenie kosztów i niwelowa³o problemy i trudy uczestnictwa. Jednak, co podkrela autor, pozytywnie
przy tym oceniaj¹c zachowania szlachty, powy¿sze przeszkody nie przes¹dza³y o frekwencji elektorów. Pokazuj¹ to choæby trzy pierwsze elekcje. Równoczenie Dziêgielewski uwa¿a, i¿ zachowanie wyborców równie¿ zas³uguje na
najwy¿sze uznanie (s. 90). Wystêpowanie ekscesów, burd i zak³óceñ porz¹dku t³umaczy nieuchronnoci¹ zwi¹zan¹ z d³ugotrwa³ym zgromadzeniem wielotysiêcznego t³umu i  w przeciwieñstwie do starszej historiografii  nie
uwa¿a tego za co nadzwyczajnego6.
3 Warto w tym miejscu wspomnieæ i odes³aæ czytelnika do interesuj¹cych konstatacji
dotycz¹cych litewskich zjazdów w czasie bezkrólewi, które w rozdziale VIII cytowanej tu monografii przedstawi³ A. Rachuba (Wielkie Ksiêstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 15691763, Warszawa 2002, s. 214242).
4 W. Kaczorowski, Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1984.
5 M. Sokalski (Miêdzy królewskim majestatem a szlacheck¹ wolnoci¹. Postawy polityczne
szlachty ma³opolskiej w czasach Micha³a Korybuta Winiowieckiego, Kraków 2000, s. 79) pisa³,
¿e na polu elekcyjnym zgromadzi³o siê ok. 8000 szlachty. Natomiast M. Chmielewska (Z ¿ycia
codziennego podczas elekcji Micha³a Korybuta Winiowieckiego w 1669 roku, l¹ski Kwartalnik
Historyczny Sobótka, 1996, nr 13, s. 119) opieraj¹c siê na sufragiach sejmowych podawa³a, ¿e
liczba g³osów oddanych na wybranego króla wynios³a oko³o 10 tys..
6 W pewnym sensie podobnego zdania by³a M. Chmielewska, która w cytowanym wy¿ej
artykule, przytaczaj¹c liczne przyk³ady ekscesów i incydentów kryminalnych, na s. 123 skonstatowa³a: jednak nie nale¿a³oby z tego wyci¹gaæ zbyt pochopnych wniosków, i¿ elekcja Micha³a
Korybuta Winiowieckiego, aczkolwiek niespokojna, obfitowa³a tylko i wy³¹cznie w ekscesy.
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W rozdziale trzecim  Ustrojowo-prawne rezultaty sejmów elekcyjnych
autor zaj¹³ siê analiz¹ poszczególnych regulacji prawnych, nad którymi dyskutowano podczas elekcyjnych zgromadzeñ. Sporo miejsca powiêci³ tu konstytucjom z 1587 r. (s. 127144), sugeruj¹c, i¿ by³ to chyba najbardziej
bogaty w propozycje rozwi¹zañ projekt swoistej ustawy zasadniczej przed
Konstytucj¹ 3 Maja (s. 128). Jakkolwiek by tego projektu nie oceniaæ, rzeczywicie by³ to pakiet licznych uregulowañ, które m.in. dotyczy³y obowi¹zków i uprawnieñ królewskich, rad senatu, urzêdników centralnych i piastuj¹cych inne urzêdy. Projekt w znacznym stopniu rozszerza³ kontrolne kompetencje sejmu. To podczas sejmu i za jego rad¹ mia³y odbywaæ siê nominacje
hetmanów, marsza³ków, pieczêtarzy i podskarbich, a dzia³alnoæ tych urzêdów podlega³aby kontroli, któr¹ mieli sprawowaæ czterej powo³ani w tym
celu inspektorzy publiczni. To tak¿e sejm mia³ kontrolowaæ króla w sprawie
nadawania indygenatu cudzoziemcom, przyjmowania ich w poczet dworzan
czy nadawania im królewszczyzn. Wyj¹tkowe miejsce w projekcie zajmowa³y
kwestie wymiaru sprawiedliwoci i jego najwa¿niejszej instytucji  Trybuna³u. Niestety, wiêkszoæ z nich nie wesz³a w ¿ycie. Konstytucyje zawiera³y
równie¿ liczne propozycje odnonie zasad i procedur elekcyjnych. Niektóre
z nich by³y wrêcz rewolucyjne, jak choæby te dotycz¹ce niepowo³ywania urzêdu interreksa czy sejmu konwokacyjnego. O pewnej rewolucyjnoci mylenia
projektodawców wiadczy te¿ fakt powo³ania komisji na rzecz Akademii,
w której mieliby kszta³ciæ siê szlacheccy synowie do obywatelskiej s³u¿by na
rzecz Rzeczypospolitej. Powy¿szy projekt i uregulowania pozosta³ych sejmów
elekcyjnych, które uda³o siê wprowadziæ w ¿ycie, doprowadzi³y autora do
s³usznej sk¹din¹d konstatacji, ¿e ranga sejmu elekcyjnego znacznie przewy¿sza³a znaczenie sejmów zwyczajnych (s. 160). Jednak wartoæ zgromadzeñ elekcyjnych by³aby o wiele wiêksza, gdyby nie to, i¿ ich osi¹gniêcia
prawno-ustrojowe w rzeczywistoci nie by³y zbyt wielkie. Zazwyczaj koñczy³o
siê na projektach i uchwalaniu paktów konwentów, gdy¿ w toku walki wyborczej trudno by³o o powszechn¹ zgodê w sprawie reform ustrojowych. I w tym
w³anie miejscu le¿a³a s³aboæ sejmów elekcyjnych.
Rozdzia³ czwarty (Sejmy elekcyjne a zmiany systemu politycznego Rzeczypospolitej) to próba  niejednoznacznej wprawdzie  odpowiedzi na pytanie o miejsce sejmu elekcyjnego w systemie politycznym Polski. Trudno siê
w tym miejscu nie zgodziæ z autorem, i¿ istotne ustalenia, maj¹ce wp³yw na
polityczny charakter Rzeczypospolitej, nast¹pi³y podczas bezkrólewia po
mierci Zygmunta Augusta. Wyposa¿enie szlachty w uprawnienie do bezporedniego wyboru monarchy nie tylko wzmocni³o stan szlachecki, ale da³o mu
mo¿liwoæ wspó³decydowania w pañstwie, a sam sejm elekcyjny sta³ siê forum nie tylko politycznych dyskusji podmiotów w³adzy w ustroju mieszanym,
lecz równie¿ miejscem prób korekt prawno-ustrojowych. Z drugiej strony by³
te¿ miejscem politycznej walki zwalczaj¹cych siê ugrupowañ, co nios³o za
sob¹ wiele niebezpieczeñstw, z wojn¹ domow¹ w³¹cznie. Sama szlachta uwa¿a³a woln¹ elekcjê viritim, tê renicê wolnoci, za rzecz nienaruszaln¹, za
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warunek utrzymania szlacheckich wolnoci i ustroju. Inna sprawa, ¿e ta
renica wolnoci stanie siê w koñcu jednym z elementów s³aboci Rzeczypospolitej.
Trudno jednoznacznie oceniæ zakoñczenie pracy. Wprawdzie jest ono typowym podsumowaniem tez zawartych w poprzednich rozdzia³ach, ale podsumowaniem dos³ownie zaczerpniêtym z wczeniejszych kart recenzowanego
opracowania. Dziêgielewski wiernie powtórzy³ konstatacje z rozdzia³u drugiego ze s. 115120 i uj¹³ je w zakoñczeniu na s. 202205. Podobny zabieg
zastosowa³ powtarzaj¹c konkluzje ze s. 197, by nimi zakoñczyæ ksi¹¿kê (s. 207).
Oczywicie, autor ma w pewnym stopniu prawo do powtórzeñ w³asnych myli, ale raczej nie powinien ich zbytnio nadu¿ywaæ, a przynajmniej nie powinien przytaczaæ dos³ownie, kopiuj¹c z poprzednich stron.
Dziêgielewski, co charakterystyczne, czêsto w swoich komentarzach
przywo³uje dzisiejsz¹ rzeczywistoæ polityczn¹, próbuj¹c na takiej p³aszczynie porównania pokazaæ, i¿ elektorzy XVI- i XVII-wieczni wcale nie byli
gorzej przygotowani do sejmowej dzia³alnoci od dzisiejszej elity politycznej,
a nawet j¹ przewy¿szali. Wycieczki do wspó³czesnoci pozwalaj¹ autorowi na
konstatacje, ¿e zainteresowanie szlachty sprawami polityki by³o wiêksze, a stan
ich wiedzy politycznej wiêkszy (s. 76) ni¿ obecnie, ¿e w przypadku burd do
powa¿niejszych incydentów dochodzi wspó³czenie (s. 91), ¿e wreszcie wyczyny
podchmielonych panów braci zas³uguj¹ na wiêksz¹ wyrozumia³oæ, ni¿ zbyt
³atwo usprawiedliwiane zachowania reprezentantów Narodu, którzy na wymagaj¹cych powagi uroczystociach miewaj¹ przypad³oci goleni (s. 120). To nie
jedyne przyk³ady porównañ, pozwalaj¹cych autorowi na wyrobienie u czytelnika odmiennych wyobra¿eñ o szlacheckich politykach doby staropolskiej.
Kilka uwag nale¿y siê warsztatowi pracy. Monografia zosta³a oparta na
bogatej bazie róde³ archiwalnych i drukowanych z wykorzystaniem pokanej liczby opracowañ. Szkoda tylko, ¿e autor w niektórych fragmentach
oszczêdnie operuje przypisami i nie odsy³a dociekliwych czytelników do licznych opracowañ (s. 78) czy ustaleñ starszej literatury przedmiotu (s. 110).
Nie jest to oczywicie zarzut, bowiem prze³adowanie pracy przypisami mo¿e
przynieæ odwrotny skutek i tego autor z pewnoci¹ chcia³ unikn¹æ, o czym
zreszt¹ pisze na s. 12. Ale z drugiej strony trudno zrozumieæ, ¿e nie znalaz³y
siê w bibliografii ród³a i opracowania, które uwzglêdniono w przypisach.
Aby nie byæ go³os³ownym, odnotowano pewn¹ liczbê takich pominiêæ: z rozdzia³u pierwszego nie uwzglêdniono w bibliografii róde³ i opracowañ z przypisów nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 64, z drugiego  prac z przypisów nr 2, 5, 20, 49, 66,
67, 78, 80, z trzeciego odpowiednio  nr 19, 25, 36, 39 i czwartego  nr 1, 8,
10, 28, 33, 38, 40, 41, 45. Wypada równie¿ ¿a³owaæ, ¿e równie rzadko autor
uwzglêdnia³ w przypisach ród³a rêkopimienne, których bogaty wykaz tak¿e
znajduje siê w bibliografii.
Odnonie strony technicznej  otrzymalimy ksi¹¿kê przygotowan¹  na
pierwszy rzut oka  bardzo starannie. Ogólne, bardzo pozytywne, wra¿enie
psuje jednak niezbyt dok³adna korekta, bowiem przeoczono sporo b³êdów
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literowych i ortograficznych. Z dostrze¿onych b³êdów nale¿y jeszcze wspomnieæ, i¿ na s. 30 uciek³ przypis numer 22.
Podsumowuj¹c, powy¿sze uwagi nie wp³ywaj¹ na ogóln¹ pozytywn¹ ocenê pracy, która warta jest polecenia. Trzeba przyznaæ, i¿ jakiekolwiek niedostatki monografii rekompensuje jej wyk³ad. Autor napisa³ j¹ bowiem barwnym, lekkim i zrozumia³ym jêzykiem, do czego przyzwyczai³ ju¿ czytelników
we wczeniejszych opracowaniach. Nale¿y oczekiwaæ, i¿ Jan Dziêgielewski
nie poprzestanie na recenzowanej ksi¹¿ce i pokusi siê o monografiê sejmów
elekcyjnych z lat 16971764.
Andrzej Korytko

Tomasz Bohun, Moskwa 1612, wyd. Bellona, Warszawa 2005, ss. 280.
Recenzowana ksi¹¿ka jest kolejnym przyk³adem rosn¹cego zainteresowania histori¹ wojskowoci staropolskiej. Dom Wydawniczy Bellona w udanej
serii: Historyczne bitwy tym razem wyda³ ksi¹¿kê pióra Tomasza Bohuna,
opisuj¹c¹ bitwê pod Moskw¹ w roku 1612. Omawiana batalia stoczona zosta³a
w dniach 13 wrzenia 1612 r. pod murami stolicy Pañstwa Moskiewskiego1.
W bitwie tej bra³y udzia³, z jednej strony wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, z drugiej
strony wojska moskiewskie, wsparte wielotysiêcznymi masami ochotników
tzw. II opo³czenia, pod dowództwem ksiêcia Dymitra Po¿arskiego. Bitwa pod
Moskw¹ ma po dzi dzieñ donios³e i wa¿kie znaczenie w dziejach stosunków
polsko-rosyjskich. Tak jak zwyciêstwo hetmana Stanis³awa ¯ó³kiewskiego
pod K³uszynem w 1610 r. otworzy³o Polakom drogê do Moskwy i stworzy³o
perspektywê osadzenia na tronie moskiewskim polskiego Wazy, tak pora¿ka
hetmana Chodkiewicza pod murami Moskwy w 1612 r. zniweczy³a ten plan,
a w dalszej perspektywie doprowadzi³a do dominacji Romanowych w stosunkach z Rzeczypospolit¹. Ju¿ tylko z tych powodów tematyka ksi¹¿ki zas³uguje na zainteresowanie czytelników.
Recenzowana praca zas³uguje na uwagê z jeszcze jednego powodu.
Moskwa 1612 pióra Tomasza Bohuna jest w zasadzie pierwszym powa¿niejszym studium, z zakresu historii wojskowoci i dyplomacji, traktuj¹cym
o wy¿ej wymienionej bitwie2. Powód tego stanu rzeczy jest ³atwy do wyt³u1

De facto walki toczono 1 i 3 wrzenia.
Jedyn¹ jak do tej pory powa¿n¹ prac¹ dotycz¹c¹ tematu by³ obszerny artyku³ Tomasza
Bohuna  autora recenzowanej ksi¹¿ki, patrz T. Bohun, Bitwa pod Moskw¹ 13 wrzenia 1612 r.,
[w:] Staropolska sztuka wojenna XVIXVII wieku, pod red. M. Nagielskiego, Warszawa 2002,
s. 4556; Inni historycy bitw¹ pod Moskw¹ zajmowali siê w sposób niepe³ny i bardzo skrótowy,
patrz A. Andrusiewicz, Dzieje wielkiej smuty, Katowice 1999, s. 379; A. Hirschberg, Maryna
Mniszchówna, Lwów 1927, s. 324326; T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowoci w Polsce, t. 2,
Kraków 1912, s. 183184; A. Naruszewicz, Historia J.K.Chodkiewicza, t. 2, Lipsk 1837,
s. 2528; W. Polak, O Kreml i Smoleñszczyznê, Toruñ 1995, s. 310.
2
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maczenia. Wiadome, i¿ w okresie PRL-u ówczesne w³adze niechêtnie patrzy³y, a czêsto wrêcz zabrania³y historykom prowadzenia badañ nad dziejami
dawnej Rzeczypospolitej, a szczególnie okresem jej przewagi politycznej
i militarnej nad Rosj¹. Z tej przyczyny praca ta jest powa¿nym wype³nieniem
luki istniej¹cej w polskiej literaturze przedmiotu. Pamiêtaæ jednak trzeba, ¿e
ksi¹¿ka ma charakter popularnonaukowy (jest to wymóg wydawniczy serii).
Wypada mieæ nadziejê, ¿e autor rozwinie swoje badania nad tematem, którego plonem bêdzie opracowanie o charakterze stricte naukowym.
Praca sk³ada siê ze wstêpu, omiu rozdzia³ów w uk³adzie chronologicznorzeczowym oraz bibliografii.
We wstêpie autor scharakteryzowa³ pokrótce historiê konfliktu Rzeczypospolitej z Pañstwem Moskiewskim, wywodz¹c go od Rurykowiczów
moskiewskich i Jagiellonów. Tomasz Bohun s³usznie zauwa¿y³ i podkreli³, i¿
interwencja Rzeczypospolitej w Pañstwie Moskiewskim, w okresie wielkiej
smuty, nie by³a powodowana chêci¹ zdobycia tej czy innej nadgranicznej
prowincji, ale ¿e rozgrywka sz³a tym razem o podporz¹dkowanie sobie ca³ego
pañstwa. Nastêpnie mo¿emy zapoznaæ siê z histori¹ polsko-litewskiego garnizonu stacjonuj¹cego w Moskwie, od wkroczenia do miasta w padzierniku
1610 r. po wrzeniow¹ bitwê w 1612 r. Autor podkreli³ ogrom problemów
logistycznych, trapi¹cych garnizon, szczególnie jeli chodzi o zaopatrywanie
za³ogi w ¿ywnoæ. S³usznie te¿ zauwa¿y³, ¿e z chwil¹, gdy Moskwa zosta³a
zablokowana przez powstañców moskiewskich z tzw. I i II opo³czenia, trwanie, a wrêcz egzystencja za³ogi polsko-litewskiej ca³kowicie by³y zale¿ne od
czynników zewnêtrznych, tj. zaopatrzenia dostarczanego do stolicy przez pu³k
starosty uwiackiego Jana Piotra Sapiehy, a po jego mierci oddzia³y hetmana
wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza. We wstêpie mo¿na dostrzec
jednak powa¿ny b³¹d, pope³niony przez autora. Otó¿ stwierdzi³ on, i¿ wybuch
powstania antypolskiego w Moskwie w dniu 29 III 1611 r. sprowokowa³ dowódca garnizonu, referendarz litewski Aleksander Korwin Gosiewski (s. 7). Nie
jest to prawd¹. Gosiewski wrêcz robi³ wszystko, co by³o w jego mocy, aby
³agodziæ napiêcia polsko-moskiewskie, a w konsekwencji nie dopuciæ do walk
w miecie. Samo powstanie w Moskwie by³o od dawna przygotowywane, a jego
wybuch by³ tylko kwesti¹ czasu3. Póniejszy twardy kurs Gosiewskiego wobec
powstañców by³ ju¿ tylko konsekwencj¹ zaistnia³ych wypadków.
Rozdzia³ pierwszy (Samozwaniec i inni) zosta³ powiêcony omówieniu
szerokiego t³a powstania i dziejów tzw. wielkiej smuty moskiewskiej. Autor
przede wszystkim skoncentrowa³ siê na przedstawieniu czytelnikowi postaci
g³ównych bohaterów zachodz¹cych wówczas wypadków tj.: Dymitra Iwanowicza
 syna cara Iwana IV Gronego, Dymitra I Samozwañca, Iwana Bo³otnikowa
i Dymitra II Samozwañca. W rozdziale tym znajdziemy równie¿ opis przygotowañ dyplomatyczno-politycznych króla polskiego Zygmunta III Wazy do
interwencji w Pañstwie Moskiewskim. Autor opisuj¹c przygotowania króla do
3

W. Polak, op. cit., s. 253255.
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wojny s³usznie podkreli³ znaczenie zawartego sojuszu szwedzko-moskiewskiego w lutym 1609 r. w Wyborgu, dla przyspieszenia biegu wydarzeñ.
Nastêpnie mo¿emy zapoznaæ siê z pierwszym okresem wojny Rzeczypospolitej z Pañstwem Moskiewskim, szczególnie dzia³aniami zwi¹zanymi z oblê¿eniem Smoleñska. Autor nieco miejsca powiêci³ na ukazanie nam tzw. obozu
tuszyñskiego, którym formalnie dowodzi³ pretendent do korony carskiej
Dymitr II Samozwaniec, faktycznie za zdominowany by³ i kierowany przez
najemników polsko-litewskich, znajduj¹cych siê na s³u¿bie rzekomego carewicza. Tuszyñczycy stanowili wówczas znaczn¹ si³ê militarn¹, dodajmy samodzielnie dzia³aj¹c¹ w imieniu cara Dymitra, z któr¹ musia³y siê liczyæ obie
strony konfliktu. Wyjanijmy, i¿ autor skoncentrowa³ siê na ukazaniu reakcji
Tuszyñczyków, gwa³townych i negatywnych zreszt¹, na wiadomoæ o wkroczeniu Zygmunta III Wazy do Pañstwa Moskiewskiego. Na zakoñczenie rozdzia³u pierwszego mo¿emy zapoznaæ siê z przebiegiem operacji k³uszyñskiej
hetmana ¯ó³kiewskiego i jej bezporednimi skutkami, tak militarnymi, jak
i politycznymi. Do rozdzia³u tego, jako recenzent muszê wnieæ kilka uwag.
Przede wszystkim, omawiany rozdzia³ ma zachwiany uk³ad chronologiczny,
co na mniej obeznanym z tematem czytelniku mo¿e sprawiaæ wra¿enie chaosu. Autor jest te¿ ca³kowicie przekonany, i¿ car Dymitr I Samozwaniec, to
nie kto inny tylko szalbierz  mnich Grigorij Otriepiew (s. 10). Wyjanijmy, ¿e
teza ta zosta³a wylansowana jeszcze przez propagandê cara Borysa Godunowa,
zainteresowanego osobicie w tworzeniu negatywnego obrazu Dymitra. Teza ta
do dzi zreszt¹ akceptowana jest przez wiêkszoæ rosyjskich historyków.
W istocie jest ona mocno w¹tpliwa, na co zwróci³o uwagê ju¿ kilku wspó³czesnych polskich historyków4. W rozdziale tym mo¿emy te¿ przeczytaæ, i¿ Dymitr I Samozwaniec zgin¹³ w wyniku zamieszek, które wybuch³y podczas
jego lubu z Maryn¹ Mniszchówn¹ (s. 10). W rzeczywistoci omawiane wypadki mia³y miejsce dopiero w kilka dni po zalubinach cara. Autor opisuj¹c
bitwê Dymitra I Samozwañca z wojskami moskiewskimi pod Dobryniczami
doliczy³ siê w szeregach wojsk Samozwañca 15002000 husarii polskiej
(s. 1314). Jest to cyfra mocno zawy¿ona. miem twierdziæ, i¿ gdyby Samozwaniec rzeczywicie dysponowa³ tak¹ si³¹, wynik bitwy by³by odwrotny, tzn.
zwyciêski dla Dymitra. Faktycznie pod Dobryniczami dysponowa³ niespe³na
1500 ¿o³nierzami polskimi, z tego jednostki doskona³ej husarii mog³y stanowiæ najwy¿ej jedn¹ trzeci¹ lub nawet jedn¹ czwart¹ wymienionej cyfry5. Nie
wiedzieæ te¿ czemu autor datuje tê bitwê na rok 1604 (s. 13). W rzeczywistoci mia³a ona miejsce 31 stycznia 1605 r.6 Nie zgodzê siê te¿ z twierdzeniem
4

S. Grzybowski, Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s. 275; W. Polak, op. cit., s. 2627.
Patrz w: S. Borsza, Wyprawa cara Moskiewskiego Dymitra z Jerzym Mniszkiem, wojewod¹ sandomierskim i z innym rycerstwem. Roku 1604, w: Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka, izd.
Archeograficzeskoju Kommisieju, t. 1, Sankt-Pietierburg 1872, s. 382; J. ¯abczyc, Mars moskiewski krwawy, Kraków 1605; D. Czerska, Dymitr Samozwaniec, Wroc³aw 1995, s. 55 i 64;
J. Maciszewski, Polska a Moskwa 16031618, Warszawa 1968, s. 75.
6 S. Borsza, op. cit., s. 385; A. Hirschberg, Dymitr Samozwaniec, Lwów 1898, s. 84;
E. Razin, Historia sztuki wojennej, t. 3, Warszawa 1964, s. 66.
5
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autora, i¿ Pañstwo Moskiewskie drogo zap³aci³o za sojusz ze Szwecj¹
w 1609 r., oddaj¹c jej w zamian Kareliê (s. 17). Uwa¿am, ¿e nie maj¹ca
wówczas wielkiego znaczenia gospodarczego ani strategicznego dzielnica by³a
niewielk¹ cen¹ za realn¹, do tego znacz¹c¹ pomoc militarn¹ i polityczn¹,
w dodatku udzielon¹ w chwili najwiêkszego zagro¿enia dla pañstwa i rz¹dów
cara Wasyla Szujskiego. Podkreliæ nale¿y, ¿e w 1609 r. by³ to jedyny sojusznik, którego mia³o Pañstwo Moskiewskie. Wyjaniæ wypada równie¿ kwestiê
celów, jakie przywieca³y Zygmuntowi III Wazie, gdy rozpoczyna³ wojnê.
Z ksi¹¿ki mo¿na odnieæ wra¿enie o braku szerszej myli politycznej i minimalizacji celów (odzyskanie Smoleñska) stawianych sobie przez króla (s. 19).
W rzeczywistoci Zygmunt musia³ dzia³aæ bardzo ostro¿nie. By³ uzale¿niony
od podatków, które ka¿dorazowo uchwala³a szlachta. Ta zgodzi³a siê opodatkowaæ na kampaniê moskiewsk¹, ale w celu rekuperacji utraconych dawniej
prowincji: Smoleñszczyzny, Siewierszczyzny i Czernichowszczyzny. Król
w pierwszej kolejnoci musia³ opanowaæ wymienione terytoria. Inny scenariusz, bardziej agresywny, ale w perspektywie rokuj¹cy szybsze i wiêksze
korzyci (np. marsz armii królewskiej bezporednio na Moskwê), móg³ byæ
odczytany przez szlachtê jako próba uzyskania osobistych korzyci przez
króla i dynastiê, a wiêc zamach na wolnoci szlacheckie. To zapewne, ju¿
w krótkiej perspektywie, spowodowa³oby polityczn¹ kontrakcjê szlachty i doprowadzi³o do ca³kowitego parali¿u poczynañ królewskich. Autor stwierdzi³
równie¿, i¿ poselstwo królewskie, które w padzierniku 1609 r. ruszy³o do
Tuszyna w celu prowadzenia negocjacji z polsko-litewskimi najemnikami,
mia³o zakaz kontaktowania siê z samym Dymitrem II Samozwañcem. Jest to
b³êdna teza, gdy¿ ju¿ po odjedzie poselstwa spod Smoleñska król listownie
zgodzi³ siê na ewentualne rozmowy z Samozwañcem7. Nie do koñca trafne
jest te¿ twierdzenie, ¿e po 1610 r. Szwedzi prowadzili ju¿ tylko ograniczone
dzia³ania na terytorium Pañstwa Moskiewskiego (s. 36). Przeczy temu chocia¿by oblê¿enie Pskowa w 1615 r., które Szwedzi prowadzili du¿ym nak³adem si³ i rodków. Inna moja uwaga dotyczy podanych przez autora danych
na temat sk³adu wojsk polsko-litewskich, bior¹cych udzia³ w bitwie pod K³uszynem. Przede wszystkim nie mog³y walczyæ w tej bitwie chor¹gwie pancerne (s. 34), gdy¿ te w 1610 r. jeszcze nie istnia³y. W armii Rzeczypospolitej
zaczn¹ funkcjonowaæ dopiero od mniej wiêcej II po³owy XVII w. W omawianym okresie, zadania pe³nione przez póniejsze chor¹gwie pancerne na Litwie pe³ni³y chor¹gwie petyhorców, za w Koronie chor¹gwie kozackie8. Dziwiæ mo¿e te¿ konsekwentne stosowanie w tekcie przez autora pisowni
z ma³ej litery nazwy samozwaniec. Uwa¿am tê formê za niepoprawn¹. Ozna7 Zygmunt III Waza do pos³ów do Tuszyna, spod Smoleñska, 29 XI 1609, Biblioteka
Raczyñskich w Poznaniu, nr 33, k. 96; patrz te¿: P. Florek, Rokowania finansowe wojsk tuszyñskich z królem Zygmuntem III Waz¹, [w:] Czasy Nowo¿ytne, t. 15, Toruñ 2003, s. 82.
8 Patrz w: J. Cichowski, A. Szulczyñski, Husaria, Warszawa 1981, s. 63; T. Nowak,
J. Wimmer, Dzieje orê¿a polskiego do roku 1793, Warszawa 1968, s. 205; H. Wisner, Lisowczycy,
Warszawa 1995, s. 24.

268

Polemiki, recenzje i omówienia

cza ona nazwê w³asn¹, pod któr¹ rozumiemy konkretne osoby Dymitra I
i Dymitra II Samozwañców. W tym wypadku s³owo to zastêpuje nazwisko
i nie powinno byæ pisane jak rzeczownik.
W rozdziale drugim (W imieniu cara W³adys³awa Zygmuntowicza) autor stara³ siê przede wszystkim przedstawiæ przyczyny i okolicznoci, w wyniku których wojska hetmana polnego koronnego Stanis³awa ¯ó³kiewskiego
zajê³y (bez walki przecie¿) stolicê Pañstwa Moskiewskiego  Moskwê. Autor
s³usznie wiele miejsca powiêci³ rokowaniom ¯ó³kiewskiego z bojarami, które
zaowocowa³y podpisaniem uk³adu 27 sierpnia 1610 r., w myl którego stany
moskiewskie obra³y królewicza W³adys³awa carem moskiewskim. W rozdziale tym mamy te¿ okazjê zapoznaæ siê z rokowaniami prowadzonymi przez
¯ó³kiewskiego ze starost¹ uwiackim Janem Piotrem Sapieh¹  hetmanem
Dymitra II Samozwañca, które doprowadzi³y faktycznie do upadku impostora, a w przysz³oci do po³¹czenia pu³ku Sapiehy z wojskami królewskimi. Na
koniec autor przedstawi³ nam szczegó³owy wykaz oddzia³ów polsko-litewskich, wchodz¹cych w sk³ad garnizonu moskiewskiego (wykaz obejmuje oddzia³y pozosta³e w Moskwie po odjedzie ze stolicy ¯ó³kiewskiego, co mia³o
miejsce w koñcu padziernika). Do rozdzia³u tego mo¿na wnieæ kilka uwag,
ale w tym wypadku w charakterze komentarza. Autor podejrzewa, i¿ Jan
Piotr Sapieha w omawianym okresie dzia³a³ w porozumieniu z Zygmuntem III
Waz¹ (s. 4647). Jak zreszt¹ sam zauwa¿y³, wiadcz¹ o tym tylko poszlaki.
Pogl¹d o rzekomej wspó³pracy Sapiehy z królem powsta³ wród historyków
jeszcze na prze³omie XIX i XX w. ród³a zupe³nie nie potwierdzaj¹ tej tezy,
wrêcz jej zaprzeczaj¹. Samo postêpowanie Sapiehy i dzia³ania jego pu³ku
wiadcz¹ te¿ o zupe³nie czym innym, a mianowicie o pe³nej ich samodzielnoci i kierowaniu siê jedynie w³asnymi celami i interesami9. Autor ma te¿
w¹tpliwoci, czy kawalerzyci Romana Ró¿yñskiego i Jana Piotra Sapiehy
 dowódców tuszyñskich, brali udzia³ w szturmach do twierdz w charakterze
piechoty? Odpowied jest jedna  tak. Dla przyk³adu, gdy oddzia³y Sapiehy
15 lipca 1610 r. zdoby³y miasto Borowsk, w którym dosz³o do s³ynnej rzezi
obroñców, w szturmie uczestniczyli nawet towarzysze spod chor¹gwi husarskich10.
Rozdzia³ trzeci (Moskwa: rzeki, baszty, mury) traktuje o historii miasta
Moskwy od jego powstania w 1147 r. po lata opisywanych wydarzeñ, czyli do
1612 r. Autor praktycznie ca³¹ uwagê powiêci³ na opis poszczególnych dzielnic Moskwy istniej¹cych w 1612 r., co trzeba przyznaæ, uczyni³ bardzo rzetelnie. Szczegó³owo omówi³ ich charakter, rodzaj zabudowy i umocnieñ je otaczaj¹cych. Wartociowym uzupe³nieniem tego rozdzia³u s¹ zamieszczone w nim
mapy poszczególnych dzielnic moskiewskich.
9 Patrz W. Polak, op. cit., s. 5253 i 158161 i 259261; H. Malewska, Listy staropolskie
z epoki Wazów, Warszawa 1977, s. 117; K. Niedzielski, Pod Smoleñskiem i Moskw¹ lat temu
trzysta. Kartka z dziejów 16091612, Warszawa 1911, s. 27.
10 W. Polak, op. cit., s. 152
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Rozdzia³ czwarty (W przeddzieñ wybuchu) opisuje pierwsze miesi¹ce pobytu garnizonu polsko-litewskiego w Moskwie. Mo¿emy znaleæ w nim garæ
informacji o ¿yciu codziennym ¿o³nierzy garnizonu, jak te¿ problemach, które
wynika³y z ró¿nic kulturowych i obyczajowych, istniej¹cych miêdzy nimi
a mieszczanami moskiewskimi. Znajdziemy tu wiadomoci o tworzeniu nowych w³adz moskiewskich, które oczywicie mia³y byæ zale¿ne od dowództwa
polsko-litewskiego i problemach z tego wynikaj¹cych. Dowiemy siê równie¿,
w jaki sposób garnizon utrzymywa³ porz¹dek w miecie i przyleg³ych terenach. Autor pozwoli³ nam te¿ przeledziæ zmianê nastrojów miejscowej ludnoci wobec garnizonu, z pocz¹tkowo przyjaznych na antypolskie i wskaza³
 z udanym zreszt¹ skutkiem  tego przyczyny. W koñcu autor omówi³
wybuch jawnego ju¿ buntu przeciw Polakom. Jego orodkiem by³ Riazañ,
a przywódc¹ powstania (tzw. I opo³czenia) wojewoda riazañski Prokop Lapunow. Bunt szybko siê rozprzestrzenia³ na inne miasta moskiewskie, doprowadzaj¹c porednio do wybuchu powstania w samej Moskwie w dniu 29 marca
1611 r. Autor przedstawi³ nam przebieg walk garnizonu polsko-litewskiego
z powstañcami w Moskwie oraz podchodz¹cymi pod stolicê oddzia³ami powstañczymi Lapunowa maj¹cymi za swój cel zablokowanie miasta. Niestety,
autor ponownie wybuch marcowego powstania w stolicy przypisa³ prowokacji
Aleksandra Korwina Gosiewskiego  dowódcy garnizonu polsko-litewskiego
(s. 116). Jako recenzent nie zgadzam siê z t¹ tez¹11. Mam te¿ w¹tpliwoci co
do podanej przez autora liczby 12 tys. ¿o³nierzy, wchodz¹cych w sk³ad armii
powstañczych (s. 124). Gdyby tak by³o, prawdopodobnie Gosiewski bez wiêkszych problemów rozbi³by oddzia³y powstañcze jeszcze na przedpolach stolicy12.
Rozdzia³ pi¹ty (Moskwa siê budzi) analizuje strukturê armii powstañczych, w tym szczegó³owo ich sk³ad spo³eczny. Zawiera równie¿ krótkie charakterystyki czo³owych przywódców powstania tj.: Prokopa Lapunowa, ksiêcia Dymitra Trubeckiego oraz Iwana Zarudzkiego. Przedstawiony zosta³ równie¿ opis walk, które garnizon moskiewski i wspieraj¹cy go pu³k Jana Piotra
Sapiehy toczy³ z powstañcami w 1611 r. Szczegó³owo przedstawiony zosta³
szturm na Moskwê w dniach 1415 lipca oraz odsiecz pu³ku Sapiehy dla
garnizonu w dniu 14 sierpnia, która zakoñczy³a siê zwyciêsk¹ bitw¹ z powstañcami. Autor omówi³ te¿ powstanie i rozwój kolejnego ruchu antypolskiego  tzw. II opo³czenia, który narodzi³ siê pod koniec tego roku w Ni¿nym
Nowogrodzie, na którego czele stali Kuma Minin i ksi¹¿ê Dymitr Po¿arski.
Jak siê dowiadujemy z tego rozdzia³u, powstañcy nie byli jedynym problemem trapi¹cym wojska polsko-litewskie, walcz¹ce o utrzymanie w swoim
11 Swój pogl¹d na ten temat wyjani³em ju¿ we wczeniejszym fragmencie niniejszej recenzji, patrz: tekst dotycz¹cy wstêpu i przypis nr 3.
12 Z drugiej strony trudno te¿ uwierzyæ w liczbê prawie 150 tys. powstañców, któr¹ przekaza³ nam Samuel Maskiewicz (fakt, ¿e naoczny wiadek wydarzeñ), patrz w: Dyjaryjusz
Samuela Maskiewicza, w: Pamiêtniki Maskiewiczów, Wroc³aw 1961, s. 151; Autor recenzji uwa¿a,
¿e cyfry podane przez Maskiewicza i Bohuna s¹ po prostu cyframi skrajnymi, a prawda kryje siê
gdzie porodku  choæ niew¹tpliwie bli¿sza jest cyfrze podanej przez Tomasza Bohuna.
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posiadaniu Moskwy. Innymi by³y trudnoci logistyczne, przede wszystkim
z zaprowiantowaniem garnizonu (w tym wielkiej liczby koni) oraz olbrzymie
zaleg³oci finansowe króla w stosunku do wojska. Te w³anie problemy zaczn¹ determinowaæ sytuacjê za³ogi moskiewskiej ju¿ na prze³omie 1611/1612 r.
Tej zimy g³ód po raz pierwszy zajrza³ w oczy garnizonu, za zaleg³oci
z p³aceniem ¿o³du spowodowa³y, ¿e w styczniu 1612 r. czêæ ¿o³nierzy zawi¹za³a konfederacjê i zagrozi³a opuszczeniem Moskwy. Sytuacjê mia³o poprawiæ
przybycie pod stolicê oddzia³ów wielkiego hetmana litewskiego Jana Karola
Chodkiewicza w padzierniku 1611 r., jednak jego si³y by³y zbyt szczup³e, by
zwin¹æ ca³kowicie blokadê Moskwy. Ponadto hetman nie mia³ ze sob¹ ¿adnych, tak oczekiwanych przez ¿o³nierzy sto³ecznych pieniêdzy za nale¿ny im
¿o³d. Jego pochód pod Moskwê nie okaza³ siê wiêc byæ prze³omem, tak jak
tego oczekiwano, w tocz¹cych siê wydarzeniach. Z kilkoma stwierdzeniami
autora, które zawar³ w tym rozdziale, jestem zmuszony polemizowaæ. Nie
zgodzê siê z tez¹, i¿ Jan Piotr Sapieha prowadz¹c rokowania z powstañcami
moskiewskimi w I po³owie 1611 r. dzia³a³ z premedytacj¹, maj¹c na celu
zwodzenie przeciwnika i wprowadzenie go w b³¹d co do swoich intencji
(s. 142143). ród³a zaprzeczaj¹ powstaniu intrygi w obozie Sapiehy. Wydaje
siê, ¿e wszystko by³o du¿o prostsze. Pu³k ten od miesiêcy s³u¿y³ na kredyt
 wczeniej u Samozwañca, teraz u Zygmunta III Wazy. Starosta uwiacki,
a przede wszystkim jego ¿o³nierze w owym czasie byli ju¿ wyranie zniechêceni oczekiwaniem na pieni¹dze od króla. Wydaje siê, ¿e byli wrêcz zdesperowani i by³o ju¿ im obojêtne, od kogo dostan¹ nale¿ny im zaleg³y ¿o³d. Ci de
facto kondotierzy, zdemoralizowani ju¿ wówczas przez d³ugoletni¹ wojnê, jak
mo¿na wnioskowaæ, nie zawahaliby siê podnieæ broni nawet przeciw w³asnym wspó³braciom, o ile otrzymaliby satysfakcjonuj¹c¹ ich zap³atê. Wydaje
siê, ¿e motywy finansowe by³y w owym czasie decyduj¹ce dla poczynañ Sapiehy i jego ludzi13. Inna moja uwaga dotyczy sprawy przejcia pu³ku Sapiehy na s³u¿bê królewsk¹. B³êdne jest twierdzenie, i¿ w sierpniu 1611 r. pu³k
Sapiehy nie znajdowa³ siê na ¿o³dzie królewskim (s. 157). Do prze³omu w rokowaniach Sapiehy z Zygmuntem III Waz¹ dosz³o 12 marca tego roku, gdy do
obozu starosty przyby³ Maciej Janikowski z owiadczeniem, ¿e król postanowi³ zrównaæ w sprawach finansowych oddzia³y sapie¿yñskie z pu³kiem Aleksandra Zborowskiego, co by³o g³ównym postulatem tego wojska. Po trwaj¹cych jeszcze krótkich rokowaniach, prowadzonych osobicie przez króla
i starostê pod Smoleñskiem, na prze³omie kwietnia i maja wojsko Sapiehy
zgodzi³o siê przejæ na s³u¿bê królewsk¹14.
Rozdzia³ szósty (Minin i Po¿arski) opisuje dzia³ania bojowe strony polsko-litewskiej do sierpnia 1612 r. oraz tarcia o kompetencje dowódcze nad
garnizonem moskiewskim. Ta ostatnia kwestia zakoñczy³a siê ust¹pieniem
13 Patrz te¿: J. Budzi³³o, Wojna moskiewska, opr. J. Byliñski i J. D³ugosz, Wroc³aw1995,
s. 120; A. Hirschberg, op. cit., s. 260262 i 286288; W. Polak, op. cit., s. 259263.
14 Patrz W. Polak, op. cit., s. 262; P. Florek, op. cit., s. 102104.

Polemiki, recenzje i omówienia

271

Aleksandra Korwina Gosiewskiego z dowództwa, które w czerwcu przej¹³ po
nim starosta chmielnicki Miko³aj Stru. Autor zanalizowa³ równie¿ rozgrywki wewnêtrzne, które prowadzili miêdzy sob¹ przywódcy obu ruchów powstañczych (tj. I i II opo³czenia). Te oczywicie by³y na rêkê Polakom, jednak
ostatecznie przewagê w ³onie ruchu powstañczego uzyskali przedstawiciele II
opo³czenia, lepiej zorganizowani oraz przesi¹kniêci zapa³em patriotycznym i
wol¹ walki do ostatecznego zwyciêstwa. Jako recenzent muszê ustosunkowaæ
siê do sprawy zmiany na stanowisku dowódcy garnizonu moskiewskiego.
Osobicie uwa¿am, ¿e win¹ za zamieszanie powsta³e wokó³ tego stanowiska
nie
mo¿na
po
równo
obdzielaæ
Gosiewskiego
i
Strusia
(s. 175). To raczej wybuja³e ambicje tego ostatniego i zwi¹zany z tym jego
upór i agresja  ocieraj¹ca siê o szanta¿, w dzia³aniach buduj¹cych w³asn¹
karierê, zniechêci³y Gosiewskiego do trwania w Moskwie i odda³y dowództwo
w rêce Strusia (co na d³u¿sz¹ metê, jak siê wydaje, by³o b³êdem).
Rozdzia³ siódmy (Pora¿ka Chodkiewicza) w ca³oci powiêcony zosta³
przedstawieniu przebiegu tytu³owej bitwy pod Moskw¹ stoczonej w dniach
13 wrzenia 1612 r. W jego wstêpie autor przedstawi³ opis armii, któr¹
dowodzi³ Chodkiewicz oraz przeprowadzi³ analizê liczebnoci i sk³adu poszczególnych oddzia³ów wchodz¹cych w jej sk³ad. Ponadto nakreli³ równie¿
plan bitwy, którym zamierza³ siê kierowaæ hetman w trakcie jej trwania.
Ukazane zosta³y równie¿ przygotowania strony moskiewskiej do starcia, która za wszelka cenê zamierza³a nie dopuciæ odsieczy do oblê¿onego garnizonu
polsko-litewskiego. Wiêksza czêæ rozdzia³u to ju¿ opis samej bitwy. Trzeba
przyznaæ, ¿e autor przedstawi³ go nad wyraz rzetelnie, szczegó³owo i plastycznie. Jest on wiêcej ni¿ poprawny i tutaj nie wniosê jako recenzent
¿adnych istotniejszych uzupe³nieñ ani poprawek. Ponadto tekst zosta³ uzupe³niony mapami obrazuj¹cymi poszczególne fazy bitwy. Nie zawaham siê
nawet stwierdziæ, ¿e rozdzia³ ten jest atutem ca³ej ksi¹¿ki.
Rozdzia³ ósmy (Nieszczêsny koniec) jest zarazem form¹ zakoñczenia
ksi¹¿ki. Autor opisa³ w nim sytuacjê garnizonu moskiewskiego po wrzeniowej klêsce Chodkiewicza i jego odwrocie spod Moskwy. A ta by³a tragiczna.
Oblê¿eni cierpieli straszliwy g³ód, akty kanibalizmu bywa³y na porz¹dku
dziennym. To g³ód w ostatecznym rozrachunku zmusi³ dowództwo garnizonu
do podjêcia rozmów o kapitulacji. W dniu 6 listopada zosta³y ustalone warunki kapitulacji (jeñcom gwarantowano jedynie zachowanie ¿ycia) oraz harmonogram poddania siê oddzia³ów garnizonu. Sama kapitulacja nast¹pi³a dzieñ
póniej. Jak siê okaza³o zwyciêzcy nie dochowali jej warunków i wiêkszoæ
poddaj¹cych siê ¿o³nierzy polsko-litewskich zosta³a wymordowana, czêsto
w bestialski sposób. Tylko najznamienitsi jeñcy uratowali ¿ycie, ale najbli¿sze siedem lat musieli spêdziæ w moskiewskiej niewoli (do chwili podpisania
rozejmu dywiliñskiego w 1619 r. miêdzy Rzeczypospolit¹ a Pañstwem Moskiewskim). W tak smutny i tragiczny sposób zakoñczy³a siê epopeja garnizonu polsko-litewskiego w miecie Moskwie.
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Wartociowym uzupe³nieniem tekstu s¹ zamieszczone w ksi¹¿ce mapy
 o których ju¿ wspomina³em, ilustracje oraz najwa¿niejsza literatura przedmiotu. Pewne zastrze¿enia mo¿na mieæ jednak do ikonografii. Zbroje husarskie, przedstawione na zdjêciach, pochodz¹ z II po³owy XVII w. b¹d nawet
z XVIII w. Zbroje husarskie z 1612 r. wyranie wówczas ró¿ni³y siê od tych,
które zaprezentowano nam w ksi¹¿ce15.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ na rynku wydawniczym pojawi³a
siê ksi¹¿ka wype³niaj¹ca istniej¹c¹ lukê w wydawnictwach dotycz¹cych poruszonego tematu. Pamiêtaj¹c, ¿e recenzowana ksi¹¿ka ma charakter popularnonaukowy, bez wahania mo¿na poleciæ j¹ profesjonalistom, jak i osobom
jedynie hobbystycznie zajmuj¹cym siê odleg³ymi ju¿ dzi dziejami Polski
i Rosji. Autor niniejszej recenzji ma te¿ osobist¹ nadziejê, ¿e Pan Tomasz
Bohun wkrótce odda w rêce czytelników ju¿ stricte naukow¹ wersjê swej
ksi¹¿ki.
Piotr Florek

Ryszard Skowron, Olivares, Wazowie i Ba³tyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-1632, Towarzystwo Wydawnicze
Historia Iagiellonica, Kraków 2002, ss. 322.
To ju¿ druga ksi¹¿ka autora o polsko-hiszpañskich relacjach w epoce
nowo¿ytnej1, ksi¹¿ka, która zgodnie z jego za³o¿eniami mia³a zweryfikowaæ
wyniki badañ Adama Szel¹gowskiego (s. 11)2. Prawie sto lat po poprzedniku
Ryszard Skowron przeprowadzi³ bowiem szerok¹ kwerendê archiwaln¹ w Hiszpanii: w Archivo General w Simancas oraz w Biblioteca Nacional w Madrycie,
w wyniku której powsta³o recenzowane opracowanie. To w³anie czêsto przywo³ywane ród³a z hiszpañskich archiwów sta³y siê podstaw¹ do napisania
tej interesuj¹cej i cennej pracy. Autor nie tylko zweryfikowa³ niektóre s¹dy
i wnioski znakomitego poprzednika, lecz odkry³ przed czytelnikami sporo
nieznanych faktów i szczegó³ów, które rzuci³y wiat³o na dzia³ania hiszpañskiej dyplomacji g³ównie w okresie wojny trzydziestoletniej.
W pracy sk³adaj¹cej siê z dwóch czêci autor zamieci³, poza wstêpem
i zakoñczeniem, jedenacie rozdzia³ów. Pierwsze dwa stanowi¹ swego rodzaju
wprowadzenie w problematykê polsko-hiszpañskich stosunków. Pozosta³e do15 Patrz w: B. Gembarzewski, Husarze, Ubiór, oporz¹dzenie i uzbrojenie 15001775, Warszawa 1939; ¯o³nierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporz¹dzenie od wieku XI do roku 1960, t. 1,
Wieki XIXVII, Warszawa 1960.
1 R. Skowron, Dyplomaci polscy w Hiszpanii w XVI i XVII wieku, Kraków 1997.
2 A. Szel¹gowski, Rozk³ad Rzeszy i Polska za panowania W³adys³awa IV, Kraków 1907.
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tycz¹ relacji Polski i Hiszpanii ju¿ w czasie trwaj¹cej wojny trzydziestoletniej. Szczególnie ta czêæ pracy zas³uguje na uwagê, choæby z racji tego, i¿
Skowron w przekonuj¹cy sposób udowadnia, ¿e Warszawa odgrywa³a w polityce Madrytu istotn¹ rolê.
W hiszpañskich planach i licznych projektach Polska jawi³a siê z jednej
strony jako potencjalny partner w walce ze Zjednoczonymi Prowincjami Niderlandów, z drugiej jako sojusznik w opanowywaniu przez hiszpañskich
Habsburgów Morza Ba³tyckiego. Plany wojny ekonomicznej z Holendrami
autor przedstawi³ w rozdziale czwartym (s. 7598). Zanalizowa³ kilkanacie
ró¿norodnych projektów a¿ do powstania w 1624 r. kompanii handlowej zwanej Almirantazgo de Sevilla (Admiralicj¹ Sewilli) lub Almirantazgo de lod
Países Septentrionales (Admiralicj¹ Krajów Pó³nocnych). Powsta³a kompania
zupe³nie ró¿ni³a siê od tych, które funkcjonowa³y w Anglii czy Holandii. Jej
specyfika polega³a na tym, ¿e  oprócz realizowania przedsiêwziêæ handlowych  mia³a blokowaæ handel Zjednoczonych Prowincji, a uprawnienia
kontrolne i s¹dowe oraz metody dzia³ania pozwalaj¹ widzieæ w tej instytucji
szczególny, handlowy rodzaj Sanctum Officium (s. 97).
Druga czêæ ksi¹¿ki powiêcona zosta³a przede wszystkim analizie planu
hrabiego-ksiêcia Gaspara Olivaresa. Plan ten przewidywa³ opanowanie handlu na Morzu Pó³nocnym i Ba³tyckim, celem wyeliminowania Holendrów
z handlu na tych akwenach. Wpisywa³ siê on w znacznym stopniu w koncepcjê
Zygmunta III Wazy zwi¹zan¹ z odzyskaniem tronu szwedzkiego, co udowodni³
Skowron w rozdziale Wspólnota celów (s. 119-153). Wyrazem tej wspólnoty
celów by³a misja marsza³ka koronnego Miko³aja Wolskiego, który pod koniec
1625 r. zjawi³ siê na cesarskim dworze w Wiedniu. Tam w styczniu nastêpnego
roku przedstawi³ propozycjê przymierza Rzeczypospolitej, Austrii i Hiszpanii
przeciwko Danii i Szwecji (s. 121124). Plan zosta³ dobrze przyjêty zarówno
przez dwór cesarski, jak i hiszpañski. W konsekwencji Filip IV wys³a³ z poselstwem do Zygmunta III Jeana de Croy, hrabiego de Solre, który mia³ utwierdziæ polskiego w³adcê o koniecznoci nie tylko kontynuowania wojny ze
Szwecj¹, lecz wzmocnienia jej (s. 130).
W tym kontekcie interesuj¹co rysuj¹ siê wywody autora potwierdzaj¹ce
stawian¹ wczeniej tezê, ¿e wojna o ujcie Wis³y (16261629) stanowi³a drugi
front wojny trzydziestoletniej3. Skowron stwierdzi³ wrêcz, i¿ wojna polskoszwedzka sta³a siê jednym z wa¿nych elementów w polityce europejskiej,
gdy¿ faktycznie stanowi³a wschodnie skrzyd³o wojny toczonej wówczas na
terenie Rzeszy (s. 134). W innym miejscu powi¹za³ zainicjowane mniej wiê3 Tak¹ tezê stawiali: Z. Wójcik, Rzeczpospolita na arenie miêdzynarodowej w XVII w.
(Wybrane zagadnienia dyskusyjne), w: Pamiêtnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
w Lublinie 1721 wrzenia 1968 r., t. 1: Referaty. Sekcje 16, Warszawa 1968, s. 231232; idem,
Historia powszechna XVIXVII wieku, wyd. 8, Warszawa 1999, s. 367368 oraz J. Teodorczyk,
Bitwa pod Gniewem 22 IX29 IX1 X 1626. Pierwsza pora¿ka husarii, SMHW, 1966, t. 12,
cz. 2, s. 71.
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cej w tym samym czasie akcje dyplomatyczne Hiszpanii i Holandii w maju
1627 r. pisz¹c, ¿e: Dyplomatyczna walka o Polskê miêdzy dwoma wrogami,
z których jeden pragnie wojny drugi za pokoju nie by³a przypadkiem i wskazuje na zasadnicze znaczenie wojny polsko-szwedzkiej dla dalszego biegu
wydarzeñ w Europie (s. 183). Trudno nie zgodziæ siê z autorem, ¿e wojna
o ujcie Wis³y odegra³a doæ istotn¹ rolê przede wszystkim w zwi¹zaniu
szwedzkiej armii, która nie mog³a byæ rzucona do dzia³añ na terytorium
Rzeszy. Gdybymy jednak rozpatrywali problem wschodniego skrzyd³a bior¹c
pod uwagê dzisiejszy, formalno-prawny punkt widzenia, ¿adne z pañstw, ani
Rzeczpospolita, ani Szwecja nie bra³y w owym czasie oficjalnie udzia³u po
którejkolwiek stronie konfliktu w wojnie trzydziestoletniej, nie wypowiedzia³y bowiem wojny ¿adnej z walcz¹cych stron. W przypadku Szwecji stanie siê
to dopiero po zakoñczeniu dzia³añ w Prusach, dok³adnie w lipcu 1630 r., wiêc
czy mo¿na w tym wypadku mówiæ o wschodnim skrzydle wojny trzydziestoletniej? W takim ujêciu problemu raczej nie. Z drugiej strony wspó³czesne
normy prawa miêdzynarodowego w wielu wypadkach nie przystaj¹ do siedemnastowiecznych realiów miêdzynarodowej polityki, a sieæ dyplomatycznych powi¹zañ i zale¿noci, które wystêpowa³y podczas wojny trzydziestoletniej mo¿e uprawniaæ do takiej tezy, jak¹ postawi³ Ryszard Skowron. Nie
ulega przy tym w¹tpliwoci fakt, ¿e polsko-szwedzkie zmagania a¿ do momentu zawarcia rozejmu w Sztumskiej Wsi, we wrzeniu 1635 r., by³y bacznie ledzone przez pañstwa, które walczy³y w wojnie trzydziestoletniej lub
którym zale¿a³o na wyniesieniu z niej konkretnych korzyci politycznych.
Uaktywni³y równie¿ dwór madrycki, co autor na kartach swojej pracy dok³adnie i przekonuj¹co wykaza³.
Ba³tycki plan Olivaresa leg³ jednak w gruzach z powodu wydarzeñ
w pó³nocnych W³oszech. Rozpoczêta w 1629 r. tzw. wojna mantuañska sta³a
siê dla Madrytu g³ównym teatrem dzia³añ militarnych i dyplomatycznych.
Tym samym Ba³tyk przesta³ interesowaæ Hiszpanów, którzy nie byli w stanie
realizowaæ swoich planów na kilku frontach. Ryszard Skowron przywo³uje
te¿ opinie José Alcalá-Zamory i Johna H. Elliotta, którzy wród przyczyn
za³amania siê planu Olivaresa widzieli postawê króla polskiego, bowiem ten
ca³e przedsiêwziêcie traktowa³ bardzo instrumentalnie (s. 246247).
Zalet¹ ksi¹¿ki s¹ nie tylko ród³a rêkopimienne i drukowane, czasami
obszernie przez autora cytowane. Zalet¹ jest tak¿e wykorzystanie przez Ryszarda Skowrona przede wszystkim hiszpañskojêzycznej literatury, w wiêkszoci niedostêpnej w Polsce. Pozwoli³o to na konfrontacjê materia³u ród³owego z pogl¹dami historyków europejskich, maj¹cych czêsto zupe³nie odmienne zdanie na temat prowadzonej, nie tylko przez dwór madrycki, polityki w opisywanym przez autora okresie.
Z recenzenckiego obowi¹zku wypada sprostowaæ kilka dostrze¿onych pomy³ek. Angielskim dyplomat¹ w Sztokholmie w 1624 r. by³ James a nie John
Spens (s. 111 i 113). O akceptacjê planu Gustawa II Adolfa nie zabiegali
w Anglii wspomniany Spens i Jakob Wormston, gdy¿ to jedna i ta sama
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osoba (s. 113)4. Pos³owie holenderscy to Rochus lub Roch (a nie Rechus) van
der Honaert i Andreas (nie Andries) Bicker (Bicher) (s. 187)5. Na s. 249
chodzi oczywicie o Gustawa Adolfa, a nie Augusta Adolfa, na s. 54 w przypisie 77 i w indeksie powinien wystêpowaæ Cezary Kuklo, a w bibliografii na
s. 285 winna siê znajdowaæ Urszula Augustyniak, a nie Augustynek.
Oczywicie, te drobne, korektorskie wrêcz, usterki w najmniejszym stopniu
nie wp³ywaj¹ na koñcow¹ ocenê pracy. Ta jest bowiem wysoka, a autor po raz
kolejny udowodni³, i¿ solidny i odpowiednio zanalizowany materia³ ród³owy
umo¿liwi³ napisanie monografii, która w znacznym stopniu przybli¿y³a nam
mechanizmy funkcjonowania hiszpañskiej i polskiej nowo¿ytnej dyplomacji.
Na zakoñczenie jeszcze jedna uwaga  wszystkie hiszpañskie cytaty zosta³y przet³umaczone na jêzyk polski i umieszczone w przypisach. Ten zabieg, czêsto pomijany przez autorów, na pewno pozwoli³ na dotarcie tej cennej monografii do szerszego grona odbiorców.
Andrzej Korytko

Przyczynek do biografii Ernesta Malinowskiego. Na marginesie
ksi¹¿ki Stanis³awa £añca, Polska myl techniczna XIX i pocz¹tków
XX stulecia w kraju i na wiecie. In¿ynierowie dróg i mostów, Katedra
Literatury Wspó³czesnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet WarmiñskoMazurski, [br. Wydaw.  jest w nag³ówku s. tyt. w.w. instytucja
sprawcza i zarazem tzw. autor korporatywny], Olsztyn 2004, ss. 72,
4 fot.
Z du¿ym zainteresowaniem przyst¹pi³em do lektury nowej ksi¹¿ki Stanis³awa £añca. Zainteresowanie to wynika³o przede wszystkim z fascynacji
potencjaln¹ syntez¹ historii jako nauk¹ humanistyczn¹ [spo³eczn¹] z technik¹, czyli dyscyplin¹ nauk cis³ych  co stosunkowo naj³atwiej osi¹gn¹æ w takiej
w³anie dziedzinie, jak zaprezentowana historia nauki i techniki. Badania
interdyscyplinarne nie bez racji uchodz¹ jednak za nader trudne, gdy¿ aby
okaza³y siê one owocne, nale¿y znaæ siê np. na historii i zarazem na technice
4 Zob. E. I. Carlyle, Spens, Sir James, w: Dictionary of National Biography, ed. by
G. Smith, L. Stephen, S. Lee, Vol. 18, Oxford 19211922, s. 789790 [reprint]. Równie¿: Svenskt Riksarkivet Stockholm, Diplomatica: Anglica, vol. 5, Discursus pro memoria datus Jacobo
Spensio de Wormston, b. m. VIII 1624; list ten drukowany [w:] Rikskanseleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling, Ser. 1, Bd 2: Bref 16061624, Stockholm 1896, s. 729735; tak¿e
Promemoria dla Jamesa Spensa, Elfsborg X 1624, [w:] ibidem, s. 760765. O Jakobie Wormstonie, czyli Jamesie Spensie pisa³ równie¿ A. Szel¹gowski, l¹sk i Polska wobec powstania czeskiego, Lwów 1904, s. 301.
5 Zob. A. Korytko, Polsko-szwedzkie rokowania w Sztumskiej Wsi w 1635 r., [w:] Z dziejów
Sztumu i okolic (II), Sztum 1999, s. 29.
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 co przy odmiennoci tych nauk nie jest bynajmniej proste. Z tego m.in.
powodu ju¿ na pocz¹tku lat 90. XX w. laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie
ekonomii zostali amerykañscy badacze kliometrii, ³¹cz¹cej historiê z ekonomi¹
i nie tylko  znanej te¿ w historiografii jako tzw. nowa historia gospodarcza1.
Z kolei podjêta przez Autora metoda szkiców biograficznych, a w niektórych miejscach biogramów, ³¹czy siê ze specyficzn¹ ga³êzi¹ historii i zarazem
historiografii, jak¹ jest biografistyka. O tym, ¿e nie jest ona prosta (szczególnie w kwestii wywa¿enia miêdzy swoist¹ hagiografi¹ a odbr¹zowieniem lub
niedocenianiem prezentowanej postaci oraz polonocentryzmem a uniwersalizmem) mog¹ wiadczyæ kontrowersje wród specjalistów, wyra¿one m.in. na
londyñskich i paryskich Sympozjach Biografistyki Polonijnej2.
Na ile uda³o siê Autorowi zrealizowaæ postawione przez siebie zadanie,
czy te¿ cel? Zdaniem pisz¹cego te s³owa w niewielkim stopniu, poniewa¿
praca autorstwa Stanis³awa £añca niewolna jest od niecis³oci. W omawianej ksi¹¿ce Autor zaprezentowa³ trzynastu3 polskich in¿ynierów w nastêpuj¹cej kolejnoci:
1. Stanis³awa Kierbedzia seniora, 2. Micha³a Kierbedzia, 3. Stanis³awa
Kierbedzia juniora, 4. Ernesta Malinowskiego, 5. Rudolfa Modrzejewskiego
[Ralpha Modjeskiego], 6. Hieronima Kieniewicza, 7. Ignacego Mystkowskiego,
8. Kazimierza El¿anowskiego, 9. Stanis³awa Rechniewskiego, 10. Ksawerego
1 Kliometria (inaczej zwana  now¹ histori¹ gospodarcz¹), jako kierunek w historiografii,
zapocz¹tkowany zosta³ jeszcze w 1955 r. przez J. R. Meyera, ale now¹ skalê jakociow¹
i ilociow¹ uzyska³ w latach 80. i 90. XX w. po upowszechnieniu komputerów i odpowiednich
programów. Owymi wspomnianymi Noblistami Anno Domini 1993 i czo³owymi kliometrykami
wiata s¹ Amerykanie Robert William Fogel i Douglas[s] Cecil North. Metody kliometryczne
stosowane s¹ np. dla rekonstrukcji przesz³ych tzw. badañ operacyjnych i wydarzeñ wojennych,
obfituj¹cych w znane dane  do obróbki których tak przydatny jest hardware & software  a
nastêpnie symulacji dla weryfikacji przyjêtych za³o¿eñ (z regu³y alternatywnych). St¹d coraz
czêciej pojawia siê opinia o celowoci i nawet koniecznoci zaliczenia kliometrii do nauk
pomocniczych historii, ale te¿ i ekonomii, nauk wojskowych oraz innych dziedzin interdyscyplinarnych.
2 Vide Marek P. Prokop, S³owo wstêpne, [w:] Polacy w cywilizacjach wiata. Biografie
emigrantów  portret zbiorowy, pod red. Norberta Kasparka i Marka P. Prokopa, II Sympozjum
Biografistyki Polonijnej, Pary¿, 2627 wrzenia 1997, Wyd. UWM, Olsztyn 1999, s. 78; odnonie metodologii i róde³ Wac³aw Marmon, Problemy metodologiczne i warsztatowe biografistyki
historycznej (Uwagi poczynione na kanwie podjêtej inicjatywy wydawniczej Ilustrowanego S³ownika Biograficznego Polonii wiata), [w:] ibidem, s. 1116. Warto zauwa¿yæ, i¿ w tej pracy  pod
jak¿e obiecuj¹cym tytu³em  uwzglêdniono bez wyj¹tku inne postaci ni¿ prezentowane przez
Stanis³awa £añca, co wiadczy o skali i ró¿norodnoci wp³ywu Polaków na cywilizacjê wiatow¹
(globaln¹, ziemsk¹).
3 W Przedmowie Stanis³aw £aniec pisze: [ ] polscy in¿ynierowie, tacy jak Stanis³aw
Kierbed, Ernest Malinowski, Rudolf Modrzejewski i kilkunastu innych [op. cit., s. 7]  przy
czym wymieniona imiennie trójka zosta³a bli¿ej przestawiona w odrêbnych szkicach Autora, ale
dalej [ibidem, s. 8] u¿yto nastêpuj¹cego sformu³owania, zamykaj¹cego s³owa wstêpne: Wymieniona w pracy liczna grupa innych in¿ynierów [ ]  oraz w Uwagach koñcowych [ibidem, s.
72]: Opracowanie biografii kilkunastu polskich in¿ynierów [ ]. Bior¹c pod uwagê rozdzia³y
i podrozdzia³y niniejszej ksi¹¿ki tych biografii lub biogramów jest konkretnie 13.
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Skar¿yñskiego, 11. Stanis³awa Michalskiego oraz 12. Bronis³awa Marczewskiego i 13. Witolda Marczewskiego.
Moj¹ uwagê zwróci³ rozdzia³ II (s. 2734, tj. wyranie obszerniejszy od
pozosta³ych, powiêcony polskiemu bohaterowi Peru, Ernestowi Malinowskiemu. Niestety Autor nie wykorzysta³ nowszych materia³ów, a wielka szkoda, bowiem ten polsko-peruwiañski bohater by³ nie tylko in¿ynierem i pionierem interioru andyjskiego, ale tak¿e ¿o³nierzem wolnoci (z wyj¹tkiem, zapewne, niemal nieznanego kolonialnego epizodu algierskiego po stronie
Francji): walcz¹cym w powstaniu listopadowym 18301831 przeciw zaborcy
rosyjskiemu  jako m³odociany prosty ¿o³nierz w s³ynnym 4. Pu³ku Piechoty
Liniowej (s³awni Czwartacy)4, podczas Wiosny Ludów 1848 w Badenii i ju¿
w Peru z by³ym kolonizatorem m³odej republiki pacyficzno-andyjskiej, iberyjsko-inkaskiej  Hiszpani¹ (1866  który to rok, a tym bardziej dok³adne
daty nie zosta³y w ogóle podane przez Autora). O ile jednak rozdzia³ V
o Ignacym Mystkowskim zosta³ opatrzony podtytu³em Budowniczy kolei
i partyzant, podkrelaj¹cym dualizm postaci, to pozosta³e czêci zosta³y
tego, niestety, pozbawione.
Najbardziej nas interesuj¹cy rozdzia³ II o Ernecie Malinowskim, wbrew
swemu tytu³owi zawiera wszak¿e elementy ¿yciorysów równoleg³ych: E. M.
oraz Józefa, Jana i syna Józefa Bronis³awa Szwarcego, tak¿e in¿yniera
[s. 2729], ale tylko do fazy Wiosny Ludów 1848 roku, a dalsze dzieje dotycz¹
jedynie Malinowskiego. W³¹czenie tego w¹tku do rozdzia³u o kim innym
sprawia jednak wra¿enie, ¿e tytu³owy bohater nie zosta³ w pe³ni doceniony
przez Autora.
O tym, i¿ Ernest Malinowski jest jednak uwa¿any przez samego Autora
za jedn¹ z wa¿niejszych postaci mo¿e wiadczyæ nie tylko wspomniany rozmiar rozdzia³u jemu powiêcony, ale te¿ dwukrotne jego wymienienie na s. 7
i 8 Przedmowy  obok Stanis³awa Kierbedzia i Rudolfa Modrzejewskiego
 przy czym w tych miejscach brak wzmianek o dzia³alnoci pozatechnicznej
nie tylko powy¿szego. Przez wspomnian¹ aktywnoæ pozatechniczn¹ mo¿na
rozumieæ dzia³alnoæ polityczn¹, patriotyczn¹, wojskow¹ (partyzanck¹ i w armiach regularnych) oraz publicystyczn¹ itp. O ile nawet biogramy encyklopedyczne uwzglêdniaj¹ rolê Malinowskiego w rozwoju kolejnictwa i jego rekordy w tej dziedzinie, to nierzadko pomijaj¹ ufortyfikowanie, a ju¿ z regu³y
4 S. M. Brzozowski, Polski s³ownik biograficzny, t. XIX/3, z. 82, s. 336. Konfrontacja
innych materia³ów dostarcza jednak w¹tpliwoci co do faktycznego udzia³u E. A. Malinowskiego
w szeregach Czwartaków, a nawet w ogóle w Powstaniu Listopadowym i Wielkiej Emigracji,
poniewa¿ brak choæby o nim wzmianki w takich dzie³ach: R. Bielecki, Zarys rozproszenia
Wielkiej Emigracji we Francji 18311837. Materia³y z archiwów francuskich, Naczelna Dyrekcja
Archiwów Pañstwowych, PWN, Warszawa  £ód 1986; J. wiêcicki, Pamiêtnik ostatniego
dowódcy pu³ku 4 piechoty liniowej, oprac. i wstêpem poprzedzi³ R. Bielecki, PIW, Warszawa
1982; A. Szormañski, Walecznych tysi¹c... Z dziejów 4 pu³ku piechoty liniowej Wojska Polskiego
1815 1831, Wyd. MON, Warszawa 1968; N. Kasparek, Powstanie czy epilog. ¯o³nierze listopadowi w dniach klêski i internowania 18311832, Wyd. UWM, Olsztyn 2001.
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czynn¹ osobicie obronê Callao5. Tymczasem in¿ynier Ernest Malinowski
podczas epizodu peruwiañskiego 1866 r. nie tylko nowatorsko umocni³ Callao
 wykorzystuj¹c najnowsze ówczenie osi¹gniêcia in¿ynierii wojskowej, co
by³o rzadkoci¹ wród Polaków, pozbawionych w³asnej pañstwowoci w epoce
zaborów  ale te¿ skutecznie obroni³ ten port przed hiszpañsk¹ Królewsk¹
Marynark¹ Wojenn¹; w sk³ad jej Eskadry Pacyfiku (zwanej z przesad¹ przez
Autora potê¿n¹ flot¹ lub wrêcz armad¹) wchodzi³ flagowy pancernik Numancia reprezentuj¹cy niemal szczytowe wtedy osi¹gniêcia techniki (High
Technology). Te oryginalne osi¹gniêcia ze wszech miar zas³uguj¹ z pewnoci¹
na podkrelenie, ale teza Autora o wynalazczoci E. Malinowskiego w dziedzinie wojskowoci (np. skonstruowanie poci¹gów pancernych) jest dyskusyjna i nie wytrzymuje wnikliwszej krytyki.
5 Stanis³aw Zieliñski, Ma³y S³ownik Pionierów Polskich kolonjalnych i morskich. Podró¿nicy, odkrywcy, zdobywcy, badacze, eksploratorzy, emigranci-pamiêtnikarze, dzia³acze i pisarze
migracyjni, [Instytut Wydaw. Ligi Morskiej i Kolonjalnej], Warszawa 1932 [1933], s. 292293 
wbrew oczekiwaniom nie wspomnia³ o umocnieniu i obronie Callao  mimo specjalizacji tego¿
s³ownika biograficznego i paramilitarnego charakteru edytora [LMiK]. Podobnie milczy na ten
temat Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego z wieloma mapami, tablicami i
ilustracjami w tekcie, oprac. pod red. dra Stanis³awa Lama, t. III: L-O, Warszawa [1927], s.
309  nb. zamiast Andów s¹ tam Kordyljery, a z nowszych np. Encyklopedia Popularna PWN,
wyd. 2, PWN, Warszawa [1982], s. 411. Na tym tle wyró¿nia siê korzystnie nota  bêd¹ca
streszczeniem biogramu Stanis³awa M. Brzozowskiego z PSB [w: Polski s³ownik biograficzny, t.
XIX/3, z. 82, s. 336337  wykorzystanego przez naszego Autora]  z Nowej Encyklopedii
Powszechnej PWN, t. 4: M-P, PWN, [Warszawa 1997], s. 58, a która wydaje siê nawet warta
dos³ownego zacytowania: Malinowski Ernest (18151899), in¿ynier kol. i drogowy; uczestnik
powstania listopadowego 183031, nastêpnie na emigracji we Francji; od 1852  w Peru, prof.
uniwer. w Limie; zas³u¿y³ siê tam fortyfikowaniem wybrze¿a (zw³. portu Callao); zaprojektowa³ i 187276 kierowa³ budow¹ linii kol. Callao-La Oroya, siêgaj¹cej do wys. 4769 m.
n.p.m. (najwy¿ej po³o¿ona droga kol. na wiecie); 1866 w czasie wojny hiszp.-peruwiañskiej
dow. obrony wybrze¿a, przyczyni³ siê do rozproszenia floty hiszp.; uznany za zas³u¿onego dla zwyciêstwa, jego podobiznê umieszczono na cokole wystawionego w Limie
pomnika min. wojny M. Galveza (podkr.  C.N.).
Z kolei syntezy historyczne, nawet opisuj¹c wojnê peruwiañsko-hiszpañsk¹ (nb. jaka powinna byæ w³aciwie kolejnoæ wymieniania stron walcz¹cych  silniejsza-s³absza czy zwyciêska-pokonana?; co nie zawsze sz³o w parze, jak choæby w tym przypadku), nie uwzglêdniaj¹ roli
Malinowskiego  jak np. Dzieje Ameryki £aciñskiej, od schy³ku epoki kolonialnej do czasów
wspó³czesnych (t. IIII), pod red. T. £epkowskiego, t. I: 17501870/1880, oprac. Marcin Kula,
Tadeusz £epkowski, Jan Szermiñski, Wyd. KiW, Warszawa 1977, s. 344. Do wyj¹tków nale¿y
Historia Hiszpanii Tadeusza Mi³kowskiego i Paw³a Machcewicza (Ossolineum, Wroc³aw  Warszawa  Kraków [1998], s. 272): W 1866 r. flota hiszpañska bezskutecznie usi³owa³a zdobyæ
peruwiañski port Callao (nb. ufortyfikowany przez polskiego in¿yniera Ernesta Malinowskiego,
twórcê kolei transandyjskiej) i gdzie datuje siê traktat pokojowy na 1871 rok. Na uwagê
zas³uguje pogl¹d Hiszpanów Manuela Tunón de Lara, Julio Valdeón Baruque i Antonio
Domínguez Ortiz, Historia Hiszpanii, Wyd. Universitatis, Kraków 1997, s. 460 i jej przypis3,
gdzie wspominaj¹c o bombardowaniu Callao przez hiszpañskie fregaty Méndeza Núneza, uzasadniaj¹ tê niefortunn¹ awanturê tylko prób¹ odbudowy presti¿u by³ej metropolii, lecz nie
reconquisty, a zarazem s¹dz¹, ¿e walka ta by³a w istocie nierozstrzygniêta  militarne (lub
inaczej taktyczno-operacyjne) zwyciêstwo Hiszpanów i moralny (strategiczno-polityczny) sukces
Peruwiañczyków, którzy obronili ten port. Oczywicie, nie ma tam ¿adnej wzmianki o E. Malinowskim.
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Ten w³anie ostatni z wymienionych przejawów patriotyzmu i talentu
techniczno-organizacyjnego Malinowskiego wymaga wszak¿e istotnych uzupe³nieñ i sprostowañ  niejako dopisanych na marginesie; st¹d pocz¹tek
tytu³u tego¿ artyku³u recenzyjnego i byæ mo¿e ca³ego ich cyklu-serii.
* * *
Po pierwsze, jak uprzednio ju¿ zasygnalizowa³em, Autor nie wykorzysta³
nowszych materia³ów, a szkoda, gdy¿ nawet w Polsce  tak¿e w Peru, zarówno t³umaczenia z polskiego na jêzyk hiszpañski, jak i dzie³a oryginalne
 wydano obszerne biografie Ernesta Malinowskiego6. Rzuca siê ponadto
w oczy brak uwzglêdnienia choæby tylko w przypisach pozycji z zakresu
historii wojen morskich (wojna peruwiañsko-hiszpañska mia³a w³anie taki
charakter  cilej by³a typu flota przeciwko wybrze¿u), a siêgniêcie do
fundamentalnych w naszym kraju dla tej dziedziny prac Paw³a Piotra Wieczorkiewicza i Jana Gozdawy-Go³êbiowskiego oraz innych7 z pewnoci¹ pozwoli³oby unikn¹æ wielu pomy³ek (notabene, tam z kolei brak nawet wzmianki o roli E. Malinowskiego w obronie Callao) w opisie epizodu 1866 roku.
Wypada ¿a³owaæ, i¿ fachowe i dok³adniejsze (co prawda o charakterze nie
monografii szczegó³owych, ale syntez) pozycje ksi¹¿kowe na ten temat mil6 W pierwszej kolejnoci nale¿y wymieniæ tutaj: Danuta Ksi¹¿kiewicz-Bartkowiak, Ernest
Malinowski, konstruktor kolei transandyjskiej, Poznañ 1996, 306 s., faks., fot., mapy, portr., rys.
i jej wersja peruwiañska: eadem, Ernesto Malinowski, constructor del ferrocaril tranandino:
18181899, trad. Patricia Barrantes Madej, Fondo Editorial del Banco Central de Reserva del
Perú, Lima 1998, pp. 217, [2]; a tak¿e José Ignacio López Soria, Isaac Cazorla Moquillaza,
Malinowski [Ernesto  18181899]: el ingeniero de los ferrocarriles, Biografia de Ingenieros,
Arcquitectos y Cientificos, Biblioteca Nacional del Perú: Universidad Nacional de Ingenieria.
Proyecto Historia UNI, Lima 1999 [pp. 61+ 12 s. il.]; In¿ynierowi Ernestowi Malinowskiemu
w setn¹ rocznicê mierci, Kraków, 2 marca 1999 r., pr. zb. pod red. Wies³awa Stronicza, seria:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddzia³u Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Komunikacji
w Krakowie: Monografie, nr 14, Kraków 1999 [126 s., fot., portr., rys., mapy], a ponadto:
Lucyna Smoliñska, Mieczys³aw Sroka, Wielcy znani i nieznani, (Wydaw. Radia i Telewizji,
Warszawa 1988), rozdzia³ Wspinaj¹ce siê poci¹gi Andów. Ernest Malinowski (18081899),
[s. 6470, plus il. [15 i 16] repr. ze zb. Archiwum PAN w Warszawie oraz il. [17] repr. z ksi¹¿ki
C.R. Enock, Peru, London-Leipsic [w³. Leipzig?] 1908  szkic i audycja TV z 1969 r.]; Boles³aw
Or³owski, Nie tylko szabl¹ i piórem , rozdzia³ In¿ynierowie czterech stron wiata, s. 163169
i passim, Wyd. Komunikacji i £¹cznoci, Warszawa 1985,
7 Zob. Pawe³ Piotr Wieczorkiewicz, Historia wojen morskich, t. 2: Wiek pary, [Wyd. Puls
Publications Ltd.], [Londyn 1995], czêæ III: Epoka parowa, rozdzia³ I: Polityka kanonierek,
podrozdzia³ 3: Wojny: tetueñska 1859-1860 i hiszpañsko-peruwiañska 18641870, s. 148151;
Jan Gozdawa-Go³êbiowski, Od wojny krymskiej do ba³kañskiej. (Dzia³ania flot wojennych na
morzach i oceanach w latach 18531914), seria Historia Morska, Wyd. Morskie, Gdañsk 1985,
rozdzia³: Wojna Peru, Chile, Boliwii i Ekwadoru z Hiszpani¹ (18641869), s. 191194. Ponadto
Zygmunt Ryniewicz, Bitwy wiata. Leksykon, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1995,
s. 109110 [s.v. poz. 125: Bombardowanie twierdzy Callao w Peru  2 V 1866 r.] i s. 637
[Skorowidz chronologiczny s.v.: Wojna Peru, Chile i Ekwadoru z Hiszpani¹ 186371 r.]; idem,
Bitwy morskie. Leksykon wydarzeñ militarnych na morzach i oceanach wiata, Wyd. Wiedza
Powszechna, Warszawa 1998, s. 5859 [s.v. vide supra] i s. 404 [Skorowidz chronologiczny, ditto].
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cz¹, ale na szczêcie sytuacjê czêciowo ratuj¹ artyku³y z czasopism, choæby
i popularnonaukowych.
Trudno zatem uznaæ taki stan badañ nad tym problemem za zaawansowany oraz wystarczaj¹cy, a nawet zadowalaj¹cy  co mo¿e stawiaæ przed
naszym Autorem ambitne i istotne wyzwanie; niestety nie w pe³ni podjête
i uwieñczone sukcesem. Tak jednak nierzadko siê zdarza w przypadku ryzyka badañ interdyscyplinarnych, skojarzonych jeszcze z biografistyk¹.
Co do podstawowego biogramu naszego bohatera, to nawet tak podstawowe dane jak lata jego ¿ycia  sc. urodzin i mierci  s¹ w literaturze
historycznej przedstawiane ró¿nie: respective ju¿ rok 1808, najczêciej 1815,
a nawet 1818 (w nowszych publikacjach) oraz 1890 lub dopiero 1899 (najczêciej  u naszego Autora te¿: 18151899), ale który z tych wariantów jest
w koñcu prawdziwy?8. W niektórych materia³ach podaje siê ponadto jako
drugie imiê Ernesta Malinowskiego  Adam9, natomiast trzeciego nie znalaz³em nigdzie, co mo¿e byæ skutkiem np. braku bierzmowania póniejszego
obroñcy Callao. Biografistyczne rozbie¿noci i luki wystêpuj¹ w wielu jeszcze
innych miejscach, co stanowi najlepszy dowód przydatnoci takich publikacji.
Po drugie, ju¿ zdanie otwieraj¹ce górny akapit strony 29: W 1848 roku
Ernest Malinowski wyjecha³ do Peru, niepodleg³ego pañstwa w Ameryce
Po³udniowej [tu przypis2  odsy³aj¹cy wbrew narracji do pozycji, dotycz¹cych
Bronis³awa Szwarcego  C.N.], gdzie zatrudniono go do projektów i wykonawstwa ró¿nych urz¹dzeñ hydrotechnicznych w Andach, zawiera nie tylko
wspomniany b³êdny odsy³acz, ale i istotn¹ pomy³kê merytoryczno-chronologiczn¹ oraz uproszczenie. B³¹d rzeczowo-czasowy to podanie roku 1848, zamiast w³aciwie 1852 lub ewentualnie 1853, kiedy to E. Malinowski przyby³
do Peru (zwanego w Polsce okresu miêdzywojennego te¿ Peruwi[j]¹)10.
Symplifikacj¹ natomiast jest sformu³owanie: [ ] ró¿nych urz¹dzeñ hydro8 Rok urodzenia 1808 podaje m.in. L. Smoliñska, M. Sroka, op. cit., s. 64; Encyklopedia
Popularna , s. 441 [alternatywnie z 1815], 1815 np. St. Zieliñski, op. cit.. s. 292 i wielu innych
[najczêciej], 1818 wystêpuje w np.: Boles³awa Or³owskiego, Zwyk³e i niezwyk³e losy wynalazków, Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, Warszawa 1989, s. 55: s.v. Kolej [s. 5156] i tego¿, Nie
tylko szabl¹ i piórem , s., 163 oraz inne nowsze pozycje [patrz przypis 5], natomiast rok
mierci 1890 u: St. Zieliñski, l. c. i Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego ,
s. 309, a 1899 w zdecydowanej wiêkszoci materia³ów, tak¿e i najnowszych. Szczególnie istotne
wydaj¹ siê jednak daty urodzenia, gdy¿ w wieku 2223 lat Ernest Malinowski wzi¹³ z pewnoci¹ aktywniejszy i bardziej wiadomy udzia³ w powstaniu listopadowym (18301831), ni¿ jako
podrostek 1516-letni, czy tym bardziej 1213-latek [tj. w istocie jeszcze dziecko]. Warto zauwa¿yæ, ¿e wg powy¿szych dat, d³ugoæ ¿ycia naszego bohatera w skrajnych wariantach waha³a siê
od 72, poprzez 75 i 81 oraz 82 lub najczêciej wymieniane 84, a¿ do 91 lat  ró¿nice s¹ zatem
du¿e.
9 Drugie imiê Adam Ernesta Malinowskiego i lata ¿ycia 18181899 podaje m.in.:
B. Or³owski, Zwyk³e i niezwyk³e , s. 55, a tak¿e Ryszard H. Bochenek w swym artykule, Ernest
Malinowski  obroñca Peru, Mówi¹ Wieki. Magazyn Historyczny, Nr 2 (518)/2003.
10 Rok 1852 wymienia np. wykorzystany przecie¿ przez Autora St. M. Brzozowski, op. cit.,
s. 336, ale 1853  B. Or³owski, Nie tylko , s. 163. Z kolei Peru=Peruwi[j]a  zob. np. St.
Zieliñski, op. cit., passim.
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technicznych w Andach, poniewa¿ sugeruje budowê np. mostów, tam, jazów
na górskich rzekach Andów  czyli g³ównie w interiorze Peru  a w rzeczywistoci, co wkrótce bêdzie mia³o donios³e skutki, dodatkowo, a mo¿e przede
wszystkim i w pierwszej kolejnoci, zaj¹³ siê m.in. rozbudow¹ g³ównego portu
peruwiañskiego Callao (nie chilijskiego  por. s. 30)  tj. w strefie nadmorskiej, zewnêtrznej tego pañstwa11.
B³êdne zlokalizowanie Callao w Chile mo¿e byæ skutkiem g³êboko
uproszczonego opisu wojny obronnej z Hiszpani¹, z któr¹ pocz¹tkowo walczy³o aktywnie w³anie Chile, a dopiero póniej do³¹czy³o do koalicji antyhiszpañskiej Peru12, przy czym najpe³niejszy opis udzia³u E. Malinowskiego
w obronie tego portu pod Lim¹ zawiera tak¿e niewykorzystany artyku³ cenionego specjalisty z zakresu historii fortyfikacji, p³ka prof. dr. hab. Ryszarda
Henryka Bochenka13. Ponadto wydaje siê, i¿ nale¿y nader krytycznie podchodziæ do wie¿ych, XIX-wiecznych relacji i wspomnieñ (z natury w znacznym stopniu subiektywnych), np. W³adys³awa Folkierskiego, pe³nych prze11 Zajêcie siê  jeszcze w latach 50.  rozbudow¹ i unowoczenieniem portu w Callao
(tak¿e wspomniane prace hydrotechniczne nabrze¿y) oraz jego infrastruktur¹ (w tym drogami
ko³owymi i kolejowymi  ¿elaznymi), bêdzie mia³o decyduj¹ce znaczenie dla póniejszej nominacji Malinowskiego jako niew¹tpliwego specjalisty-eksperta, znaj¹cego przy tym lokalne realia, formalnie naczelnego in¿yniera fortyfikacji  ale nie dowódcy obrony wybrze¿a (o czym
póniej)  istotniejsze ni¿ przyjañ i w domyle protekcja aktualnego ministra wojny. Co prawda
g³ówn¹, 11-km liniê kolejow¹ Callao-Lima zbudowano jeszcze przed przybyciem Malinowskiego
do Peru (w latach 185051  jako pierwsz¹ w ogóle w Ameryce Po³udniowej), lecz to w³anie z
inicjatywy naszego bohatera przed³u¿ono tory do niemal krañca cyplu w El Punta oraz obwodnicy kolejowej wokó³ obronnego zabytku wiêtego Filipa wzd³u¿ pó³nocnego wybrze¿a Pó³wyspu Callao. Wszystko to by³o ju¿ gotowe w 1866 r. i znacznie u³atwi³o szybkie, a nawet zaskakuj¹co szybkie (wstêpny plan za³o¿enia obronnego w podwójnym sensie planowania systemu
i konkretnych obiektów fortecznych przedstawi³ Malinowski na prze³omie 1865/66 roku i ju¿ ok.
20 kwietnia 1866 r., na 5 lub kilka dni przed przybyciem agresorów zakoñczono podstawowe
prace nad umocnieniami) postawienie nowych instalacji defensywnych  a bêdzie to mia³o
nader wa¿ne znaczenie dla póniejszych wypadków, poniewa¿ ma³o brakowa³o, aby z tym nie
zd¹¿ono.
12 O czym czêsto siê zapomina, Peru by³o w³aciwie typowo latynosk¹ dyktatur¹ wojskow¹
i czêsto walczy³o ze swymi s¹siadami o hegemoniê nad Pacyfikiem latynoamerykañskim.
13 Ryszard H[enryk] Bochenek, Ernest Malinowski  obroñca Peru, cykl: Wojenko, wojenko, Mówi¹ Wieki. Magazyn Historyczny, Nr 2 (518)/2003, s. 3841, fot., portr., rys., mapa
[plan]. Czêæ tej ikonografii wykorzystano z podaniem ród³a  zw³aszcza plan. Z kolei sylwetki
2 okrêtów hiszpañskich [drewnianych, ale parowo-¿aglowych]: fregaty Blanca (w³aciwa
i pe³na nazwa Reina Blanca) i korwety Vencedora [obie s. 41] notabene, pomylono-przestawiono podpisy rysunków, wg których fregata by³aby b³êdnie dwu-, a korweta trójmasztowa [byæ
mo¿e sugerowano siê liczb¹ kominów: odpowiednio 2 i 1, ale nie by³o to kryterium rozstrzygaj¹ce. Dla rozwiania w¹tpliwoci wnikliwszych Czytelników warto porównaæ barwny rysunek najsilniejszej i flagowej jednostki hiszpañskiej z innego ród³a, a pancerna fregata Numancia
by³a, jak widaæ, trzymasztowa i z jednym kominem  vide przypis 37. Z licznych i znanych
publikacji tego¿ autora warto przy okazji wspomnieæ przede wszystkim: Militarne funkcjonowanie
dzie³ i zespo³ów fortyfikacyjnych w przesz³oci. (Kliometryczna metoda badañ) i Kliometryczna
metoda badañ budowli i zespo³ów fortyfikacyjnych [Warszawa 1999 i 2000]  wiadcz¹cych, ¿e
wy¿ej wspomniana kliometria mo¿e znaleæ zastosowanie nie tylko w historii gospodarczej,
z któr¹ pierwotnie j¹ kojarzono [zob. p. 1].
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inaczeñ i propagandowej przesady gwoli pokrzepienia ducha14. Co wiêcej,
mo¿na dostrzec swoist¹ nadinterpretacjê niektórych wydarzeñ, zarówno opisuj¹cych je wczeniej, jak i naszego Autora.
Zanim przejdziemy do prostowania prezentacji epizodu 1866 r. w ¿yciu
Ernesta Adama Malinowskiego, warto ustosunkowaæ siê do zwi¹zanej z nim
porednio tezy Autora, jakoby to poparcie USA umo¿liwi³o Peru odparcie
14 W³adys³aw Folkierski [18421904] by³ wieloletnim przyjacielem i wspó³pracownikiem
Malinowskiego [na znanym powszechnie portrecie zbiorowym siedzi obok niego z lewej strony,
na honorowym miejscu od serca gospodarza]  co utrudnia³o oczywicie obiektywizm jego
wspomnieñ. Co wiêcej, ich autor czêsto po prostu siê myli³, a skutki bezkrytycznego przyjêcia
jego s³ów widaæ np. i w pracy naszego Autora, przy czym mo¿na dostrzec i sprzecznoci
w wersjach, przy czym racjê mo¿e mieæ jednak towarzysz naszego bohatera. Oto barwna relacja
Folkierskiego: Ministrem wojny zosta³ Manuel Galvez, osobisty przyjaciel Malinowskiego.
Polak by³ ju¿ wtedy znany ze swych in¿ynierskich zdolnoci. Nazwisko Malinowskiego, a w³aciwie jego narodowoæ przyczyni³a siê niepolednio do zaufania, jakim go obdarzy³, zazdrosny
zreszt¹ a¿ do szowinizmu, naród: imiê Kociuszki, Pu³askiego ¿ywo siê rysowa³o w pamiêci
Amerykanów, zdawa³o im siê, ¿e Polak w walce o niepodleg³oæ swoj¹ lub cudz¹, w obronie
wolnoci i s³usznej sprawy cudów dokonaæ zdo³a. Malinowski, obdarzony ogólnym zaufaniem,
zabra³ siê energicznie do zorganizowania obrony. Trzeba by³o zrobiæ wszystko z niczego.
Trzeba przyznaæ, ¿e w tym kierunku robi³, co chcia³, nikt mu nie przeszkadza³, bo wszyscy byli
w strachu. Sprowadziwszy naprêdce armaty i wie¿e pancerne ostatniego wynalazku ze
Stanów Zjednoczonych, zaj¹³ siê przede wszystkim uzbrojeniem wybrze¿y, a zw³aszcza portu Callao, który  jako klucz do Limy  mia³ niew¹tpliwie byæ obrany za
g³ówny punkt ataku armady hiszpañskiej.// Jako¿ w pamiêtnym dniu 2 maja 1866
roku liczna flota wojenna hiszpañska ukaza³a siê na widoku tego portu, a nie spodziewaj¹c siê obrony, mia³o podsunê³a siê pod same zamaskowane baterie Malinowskiego. Ten przyj¹³ nieprzyjaciela, jak nale¿y: po ca³odniowej walce, mimo nieustraszonej walecznoci Hiszpanów, a mo¿e w³anie wskutek niej  bo ich okrêty przysunê³y siê za blisko baterii, prawie ¿aden okrêt nie wyszed³ ca³o ( ).// Po ca³kowitej
klêsce flota hiszpañska powoli powlok³a siê z powrotem do Kadyksu. Admira³ Pareja, g³ównodowodz¹cy t¹ flot¹, zastrzeli³ siê na pe³nym morzu, wstydz¹c siê ukazaæ
przed obliczem królowej w Madrycie; wspomniany minister Galvez zgin¹³ w bitwie
po wybuchu prochowni w jednej z baterii.// Bohater dnia Malinowski zosta³ przyjêty
w Limie z nies³ychanym triumfem. Stara³ siê jednak unikaæ, wedle swego zwyczaju, zbytniego
rozg³osu i sam usi³owa³ zrzuciæ z siebie ca³¹ chwa³ê dnia na poleg³ego Galveza. // Popiersie
Galveza zdobi dzi kolumnê rostraln¹, wystawion¹ na jednym z placów Limy, na
pami¹tkê dnia tego. Malinowski wyobra¿ony jest na p³askorzebie podstawy tej kolumny po stronie Oceanu. Rozg³os, jaki mu zyska³y te wypadki, uwa¿a³ sobie Malinowski
jako sposobnoæ do skutecznego przeprowadzenia projektu  wybudowania kolei ¿elaznej przez
Andy. (cyt. za: L. Smoliñska, M. Sroka, op. cit., s. 6566; podkr.  C.N.]. Nie zamierzamy
kwestionowaæ w ca³oci tej relacji, mimo jej przesady, uproszczeñ i pomy³ek - stanowi ona
bowiem dobry materia³ porównawczy i w pewnym sensie punkt wyjcia dla rekonstrukcji wydarzeñ. W tym miejscu warto wszak zasygnalizowaæ, a nawet wrêcz podkreliæ  dla wykazania
koniecznoci nale¿nej ostro¿noci w ocenie jej wiarygodnoci  najjaskrawszy z b³êdów Folkierskiego. Jest nim wzmianka o samobójstwie g³ównodowodz¹cego admira³a Pareji, po klêsce pod
Callao. W rzeczywistoci wiceadm. José Manuel[o] Pareja Septien zastrzeli³ siê znacznie wczeniej, gdy¿ wkrótce po zdobyciu przez chilijsk¹ korwetê (lub kanonierkê) Esmeralda hiszpañskiej kanonierki Virgen de Covandonga [por. Luis Frey] pod Quintero [26 listopada 1865 r.],
a nowym dowódc¹ Eskadry Pacyfiku zosta³ funkcyjny kontradm. [faktycznie komodor] Casto
Méndez Núnez i to on dowodzi³ pod Callao (gdzie zosta³ raniony)  cf. P. P. Wieczorkiewicz, op.
cit., s. 149150; J. Gozdawa-Go³êbiowski, op. cit., s. 192193; Z. Ryniewicz, Bitwy wiata ,
s. 110; idem, Bitwy morskie , s. 59.
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agresji hiszpañskiej, a tak¿e wojskowe dowiadczenia Malinowskiego z lat
18301848 w Europie [cyt.]: M³ode pañstwo peruwiañskie uzna³y Stany
Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej, a rz¹d USA  pomimo os³abienia kilkuletni¹
wojn¹ secesyjn¹ Pó³noc-Po³udnie  zadeklarowa³ sprzedanie Peru nowoczesnych armat. Sprowadzenie tych armat doradzi³ peruwiañskiemu rz¹dowi
w³anie in¿ynier Ernest Malinowski, dowiadczony ¿o³nierz walk powstañczych lat 18301831 w Królestwie Polskim i walk rewolucyjnych w niemieckiej Badenii w 1848 roku [s. 30].
Ca³y szkopu³ odnonie dowiadczeñ europejskich Malinowskiego polega
jednak na tym, ¿e wówczas nie móg³ mieæ nic wspólnego z nowoczesn¹
artyleri¹ [zdoln¹ do wzglêdnie skutecznej walki z okrêtami pancernymi],
gdy¿ w pierwszej po³owie XIX stulecia takiej jeszcze po prostu nie by³o
 trwa³a jeszcze przesz³o 500-letnia epoka odprzodowych dzia³ g³adkolufowych [g³adkociennych] na proch czarny [dymny]. Raczej to wydarzenia koñca II tercji stulecia, tj. wspomnianej i niedawnej wojny secesyjnej 18611865
oraz inne aktualne wtedy fakty mog³y byæ przydatne15. Co do znaczenia
wsparcia USA, to mimo faktycznego ogólnego os³abienia wojn¹ domow¹
o cechach totalnych, przemys³ zbrojeniowy tego przemys³owego mocarstwa
by³ rozbudowany ponad potrzeby pokojowe demobilizowanej armii i marynarki wojennej (ponadto nale¿y uwzglêdniæ zdobycz wojenn¹ z arsena³ów
ex-CS Army & CS Navy); rozpaczliwie poszukuj¹c potencjalnych nabywców
i rynków zbytu dla nie tylko jednorazowych kontraktów. Paradoksalnie siê
przy tym z³o¿y³o, ¿e zakupionymi przez Peru w Stanach Zjednoczonych dzia³ami i wie¿ami pancernymi by³y jednak importowane, zdobyczne, skopiowane
lub licencyjne konstrukcje brytyjskie (systemu odpowiednio sir Williama
15 Wg ró¿nych kryteriów okres przejciowy [poredni] w rozwoju [ewolucji, a niekiedy
nawet i rewolucji] artylerii obejmowa³ a¿ 3, a nawet 4 dekady XIX wieku  lata 18401870 lub
18601889/1899; przy czym zakres 18401859 to wczesne konstrukcje eksperymentalne i pocz¹tki ich wdra¿ania, zakres 18601870 to kontynuacja procesu dojrzewania nowoczesnej artylerii do odtylcowych dzia³ gwintowanych, a zakres 18711889/1899 to jego pe³na finalizacja
i rozpowszechnienie. Patrz szerzej np.: Stefan Pataj, Artyleria l¹dowa 18711970, Wyd. MON,
[Warszawa 1975], s. 1124 i passim [od s. 60 [w:] Kalendarium rozwoju artylerii w latach 1871
1970, a dalej w czêci 2 i 3 Charakterystyki techniczno-taktyczne dzia³ i Encyklopedyczny
album dzia³ artyleryjskich]; Wojciech Czarniawski, Amunicja wojskowa 18401870, Wyd. Norbertinum, Lublin 2004, passim; a o najciê¿szej artylerii morskiej: Peter Hodges, Big Gun.
Battleship Main Armament 18601945, Conway Maritime Press, [London 1981, reprinted 1989],
p. 832. Wojna secesyjna (domowa) lat 18611865 by³a  z nielicznymi wyj¹tkami  gremialnie
niedoceniona przez ówczesnych wojskowych europejskich, ale mo¿na s¹dziæ, ¿e przebywaj¹cy od
niemal dekady wczeniej w Peru Malinowski nie uleg³ tej tendencji. Z pewnoci¹ przydatne
okaza³y siê m.in. dowiadczenia z odpartego ataku okrêtów pancernych Unii na Charleston
[7 kwietnia 1863 r.]  oprócz pozycji z przypisu 6 warto siêgn¹æ do np.: Krzysztof Micha³ek, Pod
banderami Unii i Konfederacji. Wojna secesyjna 18611865 na morzach i rzekach, Wyd. UW,
Warszawa 1996, passim. Nawet taki epizod jak np. bombardowanie japoñskiej Kagoshimy przez
eskadrê brytyjskiej Royal Navy [15 sierpnia 1863 r.] przes¹dzi³o o wycofaniu ciê¿kich, gwintowanych dzia³ odtylcowych w 1864 i zast¹pieniu ich przez analogiczne, a pewniejsze wtedy
w u¿yciu dzia³a odprzodowe przez okres niemal 20 lat [formalnie do 1884 r.]. Zob. P.P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 107 i 136.
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Georgea Armstronga i Cowpera Colesa), a nie amerykañskie (np. systemy
artyleryjskie Dahlgrena czy Rodmana, wzglêdnie wie¿e Erics[s]ona lub Eadsa)16. Przedstawiono te¿ konkurencyjne oferty  m.in. w³anie z Wielkiej
Brytanii (oryginalne armaty Armstronga (potem Elswick Ordnance Company) i z Królewskiego Arsena³u w Woolwich (Royal [Gun] Ordnance Factory 
zatem tzw. system Woolwich, ale nie Woolwicha!) oraz rywala tego pierwszego: Josepha Whit[e]wortha)  i o rezultacie transakcji zadecydowa³y faktycznie korzystniejsze finansowo propozycje amerykañskie. Nie by³o zatem takiej
sytuacji, aby wsparcie rz¹du USA prze³ama³o rzekome embargo wobec Peru
w dostêpie do nowoczesnej technologii przeciwpancernej (antypancernikowej), która w pocz¹tkach tzw. okresu przejciowego [18601889] wydawa³a
siê niemal jedyn¹ skuteczn¹ obron¹ przeciwko jednostkom opancerzonym 
panowa³a wtedy swoista mania
lub przeciwnie fobia pancernikowa  zdolnym jakoby bezkarnie niszczyæ np. nadmorskie miasta. Wkrótce zreszt¹,
w pewnym sensie, zapocz¹tkowane przez Malinowskiego kontakty Peru z
brytyjsk¹ technik¹ wojenn¹ przerodz¹ siê w cilejsze i bezporednie17, natomiast wp³ywy Stanów Zjednoczonych w tej dziedzinie ulegn¹ przejciowemu,
alici wieloletniemu os³abieniu. Gdyby teza o decyduj¹cym wp³ywie USA dla
uratowania Peru przed Hiszpani¹ by³a prawid³owa, to czy¿ nie mog³oby to
wiadczyæ o czarnej niewdziêcznoci potomków Inków. Tak wszak¿e nie
by³o i o przyjêciu oferty amerykañskiej (na sformu³owanie której mog³a mieæ
te¿ wp³yw reaktywacja realizacji tzw. doktryny Monroea18  co wyjania³oby
wrêcz dumpingowe ceny) przes¹dzi³y wzglêdy realistyczne.
Kolejn¹ kwesti¹ wymagaj¹c¹ uzupe³nienia i sprostowania s¹ u¿yte przez
Autora sformu³owania nowoczesnych armat, a w innych ustêpach tej samej
strony 30 armaty dalekosiê¿ne z pancernymi wie¿ami i dalekosiê¿nej artylerii z prowizorycznych poci¹gów pancernych. Pomijaj¹c na razie sprawê
owych pancernych wie¿ i poci¹gów pancernych (raczej baterii artylerii kolejo16 James Buchanan Eads by³ podczas wojny secesyjnej budowniczym we w³asnej stoczni
ca³ej serii rzecznych kanonierek i monitorów pancernych Unii swego projektu, a ponadto do
tego stopnia udoskonali³ wie¿e pancerne (d³ugo zreszt¹ by³y one niedoceniane), i¿ w przeciwieñstwie do wczeniejszych konstrukcji Colesa i Erics[s]ona (s³ynny USS Monitor z 1862 r.),
nale¿y je uznaæ za pierwsze tzw. w³aciwe wie¿e pancerne, a nie takie¿ kopu³y lub ³o¿a-lawety.
Ponadto, obok dorywczego parania siê okrêtownictwem, by³ in¿ynierem mostowym  zatem
specjalnoci zbli¿onej do E.A. Malinowskiego  a jego najs³ynniejszym dzie³em w tej dziedzinie
by³ pierwszy w wiecie wielki most stalowy (³ukowy) przez Missisipi ukoñczony w 1874 r.
17 Przyk³adem owych cilejszych kontaktów brytyjsko-peruwiañskich w dziedzinie militarnej mo¿e byæ zbudowany w stoczni Albionu ma³y pancernik wie¿owy (wie¿a Colesa z 2 dzia³ami
254 mm) Huascar  najsilniejszy i stosunkowo szybki, flagowy okrêt Peru w czasie wojny
z Chile (18791884).
18 Doktryna prezydenta Jamesa Monroe'a z 2 grudnia 1823 r. przewidywa³a swoisty izolacjonizm USA w sprawach europejskich, dyskretnie przemilczano kwestie afrykañskie, azjatyckie i australijskie (aby nie dra¿niæ Wielkiej Brytanii). Jej sformu³owanie nieprzypadkowo nast¹pi³o w³anie wtedy, gdy w Ameryce Po³udniowej powstawa³y nowe pañstwa latynoamerykañskie
 w tym Peru  i grozi³a im interwencja nie tylko by³ych metropolii (Hiszpanii i Portugalii
w Brazylii), ale i ca³ej koalicji wiêtego Przymierza.
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wej obrony wybrze¿a), warto podkreliæ, ¿e przez I dekadê wspomnianego
okresu przejciowego  umownie obejmuj¹cego lata 18601889, tj. do ok.
1870 r., a co dotyczy i epizodu peruwiañskiego - przez artyleriê nowoczesn¹
rozumiano zarówno klasyczne, ale wzmocnione dzia³a g³adkolufowe (g³adkocienne  SmoothBore [SB]), jak i jeszcze nowatorsko-eksperymentalne gwintowane (bruzdowane  Rifled R)19.
Które i jakie armaty [dzia³a] uwa¿ane s¹ przezeñ za nowoczesne i dalekosiê¿ne [dalekonone], tego zreszt¹ Autor nie precyzuje.
Jako absolwent dwóch szkó³ politechnicznych we Francji i przy tym
in¿ynier wojskowy (s³u¿y³ m.in. podczas wojny algierskiej w latach 40. we
francuskim Korpusie Dróg i Mostów, a potem oficer rezerwy w korpusie
in¿ynieryjnym), Ernest Adam Malinowski z pewnoci¹ zna³ i postanowi³
praktycznie zrealizowaæ w Peru rymowan¹ dewizê-motto galijskiej artylerii
nadbrze¿nej  pocz¹tkowo fortecznej twierdz nadmorskich  która brzmia³a
nastêpuj¹co:
Un cannon sur terre
Vaut un bateau sur mer

co dos³ownie oznacza, ¿e dzia³o (sc. armata) na brzegu // warte jest okrêtu
na morzu, a dok³adniej, i¿ jedna armata  zw³aszcza gdy zosta³a umiejêtnie
zamaskowana i chroniona  jest godnym i gronym przeciwnikiem okrêtu.
Ta dwuwersowa maksyma zak³ada³a wiêc, i¿ mimo choæby przewagi
agresorów-okrêtów w iloci i jakoci [np. kalibrze] artylerii, obrona l¹dowa
wybrze¿a ma szansê powodzenia pod warunkiem w³aciwej os³ony fortyfikacyjnej i kamufla¿u oraz niezbêdnej wytrwa³oci obroñców, ufnych w podjête rodki defensywne i s³usznoæ sprawy. Malinowski, wiedz¹c o przestarza³oci ex-hiszpañskich umocnieñ Callao i ich artylerii s³usznie zak³ada³, ¿e nale¿y zaskoczyæ przeciwnika wzmocnieniem obrony portu. Importowana z USA
w ostatniej chwili ciê¿ka artyleria zapewnia³a nawet wzglêdn¹ przewagê
jakociow¹, nowe baterie zosta³y zamaskowane i umocnione  w tym przeniesiona z fortów sta³ych do baterii polowych i barbetowych czêæ starych armat
32-funtowych  a ich przybli¿one po³o¿enie sta³o siê znane Hiszpanom dopiero z chwil¹ rozpoczêcia walki  strzela³y bowiem czarnym prochem dymnym,
demaskuj¹cym stanowiska, ale te¿ je przes³aniaj¹cym.
Nie doæ jednak na tym, gdy¿ obok stanowi¹cych trzon obrony umocnionych baterii sta³ych oraz pó³sta³ych polowych, siêgn¹³ ponadto do wykorzystania czynnika manewru ogniowego przez bateriê ruchom¹-mobiln¹, czyli
w tym przypadku kolejow¹, która przynajmniej na niektórych odcinkach torów
mog³a te¿ zostaæ czêciowo ufortyfikowana i zamaskowana. Na ile by³o to
jednak rozwi¹zanie w pe³ni nowatorskie, jest to kwestia dyskusyjna. Przypomnijmy jednak, i¿ równie¿ zdolna do szybkiej, ale jednak powolniejszej zmia19

Por. przypis 15.
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ny stanowisk ogniowych (pomijaj¹c przetaczan¹ na zawczasu przygotowane
stanowiska ogniowe artyleriê pó³pozycyjn¹), dotychczas jako jedyna w pe³ni
mobilna artyleria konna uzbrojona by³a w lekkie dzia³a  w obronie brzegowej przydatne co najwy¿ej do zadañ przeciwdesantowych, ale ma³o skuteczne
wobec okrêtów (zw³aszcza opancerzonych i tym bardziej pancernych). Porównanie tej baterii kolejowej, uzbrojonej w dzia³a odprzodowe, z artyleri¹ konn¹ wydaje siê tym bardziej uzasadnione, ¿e zarówno jedna, jak i druga mog³y
³adowaæ i strzelaæ jedynie z miejsca (przystanków, pozycji ogniowej)  a raczej
z wielu zmienianych miejsc (tzw. szar¿a artyleryjska-ogniowa).
Bli¿sz¹ analizê jakociowo-ilociow¹ artyleryjskiej obrony Callao  w
kontekcie opisu naszego Autora  przeprowadzimy poni¿ej, w tym miejscu
warto natomiast zwróciæ uwagê na aspekt dotychczas ca³kowicie pomijany.
Mam tu na myli tajemnicze obiekty (przypominaj¹ce jakby czêciowo zanurzone beczki-bary³ki), widoczne na planie obrony Callao na pó³noc od g³ównego
wejcia do tego portu  na redzie i w awanporcie  przede wszystkim (6 sztuk)
na g³êbokoci wyznaczonej izobat¹ 9,1 m i jeden w strefie szelfu 7 m. Pierwotna
hipoteza zak³ada³a np. boje ostrzegawcze czy inne znaki nawigacyjne (stawy,
p³awy), ale przeczy jej chaotyczne ustawienie na przedpolu, a przede
wszystkim praktyka zdejmowania tych znaków w przypadku zagro¿enia wojennego. Za³o¿yæ mo¿na zatem, z du¿ym prawdopodobieñstwem, ¿e mog¹ to
byæ schematy ustawienia min morskich lub raczej ich grup-skupisk w postaci
zagród (zapór, pól, ³ach, ³awic) minowych, przy czym iloæ min i konstrukcja
tych¿e pozostaje na razie zagadk¹.
Je¿eli przypuszczenie to jest w³aciwe, to pod Callao w 1866 r. in¿ynier
Ernest Malinowski zastosowa³, a co najmniej projektowa³ i planowa³, tzw.
pozycjê artyleryjsko-minow¹  wiêkszoæ pól minowych znajduje siê w sektorach ostrza³u twierdzy-cytadeli i fortu oraz po³udniowej grupy baterii nadbrze¿nych, z ruchom¹ (kolejow¹) w³¹cznie  i tu ewentualna nowoæ - analogicznie jak w Kronsztadzie w 1854 r. (wojna krymska, zwana te¿ wielk¹
wschodni¹) i wielokrotnie podczas wojny secesyjnej lat 18611865; inspiracja
naszego bohatera tym ostatnim i s¹siednim konfliktem by³a zauwa¿alna
w wielu kontekstach, a zapewne i w tym aspekcie.
Podkrela to w podtekcie zreszt¹ nasz Autor, pisz¹c: Na rozkaz dowódcy wybrze¿a i portu, in¿yniera Ernesta Malinowskiego, sprowadzone drog¹
morsk¹ armaty dalekosiê¿ne z pancernymi wie¿ami, ustawi³ on na kilkunastu platformach-wagonach drogi ¿elaznej, któr¹ w³anie budowa³. Poniewa¿ armat by³o kilkadziesi¹t, zestawy wagonów-platform po³¹czy³ z lokomotywami parowymi. Ustawione na platformach armaty
z wie¿ami pancernymi by³y prototypami przysz³ych poci¹gów pancernych, swobodnie poruszaj¹cych siê wzd³u¿ portu na obwodnicach kolejowych [ibidem, s. 30  podkr.  C.N.].
Jeli fragment ten w³aciwie interpretujemy, to wg Autora importowanych (z USA) dalekosiê¿nych armat z wie¿ami pancernymi by³o kilkadziesi¹t (znano wtedy wie¿e 2- i 1-dzia³owe  zatem jakie?), które nastêpnie

Polemiki, recenzje i omówienia

287

ustawiono na kilkunastu platformach (kolejowych wagonach odkrytych, zwanych te¿ lorami)  po kilka (34) dzia³ na ka¿dej lorze  a zestawy tych
kilkunastu platform podzielono na kilka poci¹gów. Sk³ad ka¿dego z tych
kilku poci¹gów (pancernych?) to lokomotywa parowa i kilka lor (opancerzonych, pancernych?) z kilkunastoma dzia³ami (armatami) wie¿owymi. Organizacyjnie i taktycznie ka¿dy z tych poci¹gów tworzy³ podstawow¹, samodzieln¹ jednostkê bojow¹, a jego pok³adowa artyleria (kilkanacie dzia³) jedn¹ bateriê, przy czym nie mo¿na wykluczyæ ³¹czenia np. kilku poci¹gów
w taktyczny pododdzia³-dywizjon (dyon), a nawet w wy¿szy operacyjny oddzia³ (zespó³, zwi¹zek  eskadra; analogicznie do floty morskiej).
Z kontekstu tego wynika, ¿e Autor uwa¿a owe poci¹gi pancerne  czy
raczej artyleriê kolejow¹  za wrêcz jedyn¹ formê obrony wybrze¿a i portu
(peruwiañskiego, nie chilijskiego, Callao, zwanego nawet portem Limy), ale
nie wspomnia³ ani s³owa o s³abej, ale jednak istniej¹cej flocie oraz sta³ej
artylerii nadbrze¿nej i fortecznej, licz¹cej siê przecie¿  nawet przy swej
przestarza³oci moralnej i materialnej  w ostatecznym bilansie si³ i rodków
obu stron walcz¹cych. Chocia¿by stare, g³adkolufowe dzia³a odprzodowe mog³y bowiem byæ grone dla drewnianych okrêtów hiszpañskich, a ich ogieñ
szrapnelami i kartaczami by³ w stanie zdziesi¹tkowaæ za³ogi i ewentualnych
¿o³nierzy piechoty morskiej w trakcie próby dokonania desantu. O tym, i¿ nie
nale¿y lekcewa¿yæ p³ywaj¹cych jednostek Peru i Chile, kilkakrotnie bolenie
przekonali siê wczeniej Hiszpanie na w³asnej skórze20.
A jak by³o w rzeczywistoci? Najczêciej podaje siê z kolei jedynie 51
(ewentualnie pó³setki, tj. 50  czyli w przybli¿eniu owe kilkadziesi¹t) dzia³
w 9 bateriach komandora Lisardo Montero21. Tu z kolei brak choæby wzmianki o artylerii kolejowej, nowych ciê¿kich bateriach nadbrze¿nych (sta³ych) na
³o¿ach pancernych-wie¿owych i barbetowych (czêciowo z dzia³ami gwintowanymi), oraz o potencjalnych zaporach minowych tym bardziej. Owe pó³setki
dzia³ peruwiañskich przeciwko oko³o trzystu hiszpañskim  stosunek si³ jak
1 do 6  wesz³o do tradycji narodowo-patriotycznej Peru. Je¿eli ta kalkulacja
si³ jest w³aciwa, to jak najbardziej s³usznie jest to powód do uzasadnionej
dumy. Szeciokrotna przewaga (300/50) to z kolei osi¹gniêcie a¿ podwójnego
teoretycznego wspó³czynnika powodzenia w przewadze ataku nad obron¹
(3:1) w skali taktycznej, operacyjnej, a nawet strategicznej. Jednak¿e mo¿na
20 Oprócz kilkakrotnie wspomnianego zdobycia jako pryz hiszpañskiej kanonierki Virgen
de Covadonga, co wywar³o g³êbokie wra¿enie moralno-propagandowe i doprowadzi³o do zawi¹zania Ligi Amerykañskiej (Peru i Chile 5 grudnia 1865 oraz Boliwia i Ekwador, które
14 stycznia 1866 r. wspólnie wypowiedzia³y wojnê Hiszpanii), na uwagê zas³uguje bezowocna
przez niemal kwarta³ tzw. kampania Chiloé z bitw¹ pod Abtao lub w zatoce Ancud
(7 lutego 1866 r.) na czele. Patrz: P. P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 150; J. Gozdawa-Go³êbiowski,
op. cit, s. 192193.
21 Zob. o peruwiañskich kanonierkach: P. P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 150. Nie wspomina
o nich natomiast np. J. Gozdawa-Go³êbiowski, op. cit., s. 193; Z. Ryniewicz, Bitwy wiata ,
s. 150; idem, Bitwy morskie , s. 59.
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mieæ uzasadnione w¹tpliwoci. Po pierwsze, pominiêto tu aspekt jakociowy
artylerii obu stron. Po drugie, nawet w ilociowym porównaniu si³, brak jest
artylerii kolejowej  tak mocno i zapewne przesadnie wyeksponowanej przez
Stanis³awa £añca  oraz pok³adowej owych kanonierek peruwiañskich. Po
trzecie, racjonalnie rozmieszczone w fortyfikacjach nadbrze¿nych Callao
wiêkszoæ, a mo¿e nawet w niektórych sektorach ostrza³u ca³oæ, owych 50
(51) dzia³ mog³o strzelaæ do okrêtów hiszpañskich i skoncentrowaæ na nich
swój ogieñ z ró¿nych kierunków tzw. snopem zbie¿nym. Podobnie jednostki
hiszpañskie mog³y postêpowaæ wobec wykrytych i namierzonych celów naziemnych, ale nie by³o to takie ³atwe wskutek ich zamaskowania. Ponadto
wszystkie okrêty ekspedycyjnej Eskadry Pacyfiku, w³¹cznie z flagow¹ fregat¹
pancern¹ Numancia, mia³y pok³adowe uzbrojenie rozmieszczone tradycyjnie  w tzw. bateriach burtowych oraz po parze dzia³ dziobowych i rufowych
ka¿dej jednostki; brak stanowisk obrotowych w rodzaju wie¿, czy barbet
 st¹d z owych 300 dzia³ jednoczenie mog³a strzelaæ co najwy¿ej po³owa,
a faktycznie jeszcze mniej (ok. 130 luf). Odrêbn¹ kwesti¹ jest rzeczywisty
sk³ad i stan uzbrojenia eskadry hiszpañskiej pod Callao 2 maja 1866 r.
Pomocny w wiarygodnej rekonstrukcji rzeczywistego stanu obrony Callao  mimo ewentualnych zastrze¿eñ, wynikaj¹cych z jak¿e uzasadnionego
krytycznego podejcia do czêsto sprzecznych informacji  mo¿e byæ przede
wszystkim wspomniany artyku³ R. H. Bochenka, zawieraj¹cy szkic, oparty
na w³asnorêcznym dziele E. A. Malinowskiego. Po³o¿enie topograficzne Callao by³o specyficzne, gdy¿ port ten le¿y na pó³wyspie (którego cypel-przyl¹dek, zwany po prostu El Punta, nie by³ jeszcze w 1866 r. odrêbn¹ miejscowoci¹ i twierdz¹)22, przy czym praktycznie dostêpne by³o 6 km p³askiej, niskiej
i kamienistej pla¿y (zwanej wrêcz szecioma najwa¿niejszymi kilometrami
Peru) nad Zatok¹ Callao od pó³nocy, wciniêtej pomiêdzy wysokie, trudno
dostêpne skaliste klify. Jak wynika z zamieszczonego planu, reda portu
Limy czy klucza do Limy  stolica Peru  le¿a³a o zaledwie 11 km na
po³udniowy wschód  mia³a g³êbokoæ rzêdu 9,1 m, a awanport [przedport]
wyznacza³a dookolna izobata pó³wyspu 7 m. Od strony po³udniowej g³êbokoæ
dalszych akwenów siêga³a 10 i wiêcej metrów, ale dostêp utrudnia³a rozleg³a
p³ycizna-³awica Camotal Bank. Warunki nawigacyjne nie by³y zatem ³atwe,
a bez aktualnej locji lokalnej wrêcz niebezpieczne. Mimo to, naturaln¹ obronnoæ miejsca wzmocniono jeszcze w czasach kolonialnych, z których ostatnim
reliktem Wicekrólestwa Peru [1537/421823] by³a ukoñczona w po³owie lat
70-tych XVIII wieku piêciobastionowa cytadela Fortaleza wiêtego [Królewskiego] Filipa  zachowana do dzi jako g³ówna atrakcja historyczno-turystyczna Callao23  oraz artyleryjski fort-dzia³obitnia wiêtej Ró¿y. Umoc22 El Punta  a ponadto dodatkowo Callao i Limê  ufortyfikowa³ dopiero W³adys³aw
Folkierski, wieloletni wspó³pracownik Ernesta A. Malinowskiego, podczas wojny peruwiañskochilijskiej w latach 18791883/1884  patrz: B. Or³owski, Nie tylko , s. 169.
23 Szczegó³owy opis cytadeli vide El Callao: Historia, Gente y Tradición: La Fortaleza
del Real Felipe via Internet WEB: http://www.chimpum-callao.com/callao/realfelipe.html.
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nienia te R. H. Bochenek okreli³ jako przestarza³e wskutek braku prac
modernizacyjnych, a przy tym jako tylko imponuj¹ce obronne zabytki architektury wojskowej, co wydaje siê pozornie sprzeczne z innymi, pozytywnymi
ocenami stanu fortyfikacji24.
W Stanach Zjednoczonych, z inicjatywy Malinowskiego, zakupiono nie
kilkadziesi¹t, a tylko w sumie 14 ró¿nego kalibru armat bruzdowanych
[gwintowanych] systemu Williama Armstronga oraz zaledwie 2 pancerne
wie¿e dzia³owe systemu Cowpera Colesa25.
Szczegó³owy opis uzbrojenia, którym dysponowali obroñcy Callao, zawiera cytowana przez nas praca R. H. Bochenka26.
Ze szczegó³owego zestawienia tego autora jednoznacznie wynika, ¿e by³y
tylko 2 wie¿e pancerne Colesa typu okrêtowego, ka¿da z 2 dzia³ami gwintowanymi kal. 10,5 cala baterii nadbrze¿nych Merced i Junin. Wie¿ pancernych nie mo¿na by³o zatem zamontowaæ na lorach kolejowych, tym bardziej
i¿ by³y to 165-tonowe konstrukcje (obracane i obs³ugiwane rêcznie); odmiana
z 1 dzia³em 267 mm wa¿y³a tylko 153 tony, ale i tak zbyt wiele dla ówczesnych platform i parowozów. Jeszcze ciê¿sze armaty bruzdowane kal. 11,6
w liczbie 5 sztuk zainstalowano w 3 bateriach barbetowych (w tym jedna
w starym forcie i 1 mieszana pó³ciê¿ka). Razem jest to 9 dzia³ gwintowanych
na 14 takich zakupionych w USA, brakuje zatem 5 nieznanego kalibru ML?R.
Ponadto, zdaniem Bochenka, linia kolejowa Callao-Lima zosta³a wybudowana ju¿ w latach 18501851  jako pierwsza w Ameryce Po³udniowej  nie
za przez Malinowskiego, jak pisze S. £aniec. Co wiêcej, platformy artyleryjskie ci¹gnê³a rêczna drezyna27  ale nie lokomotywa parowa  co by³o realne,
zwa¿ywszy brak ciê¿kiego pancerza oraz mniejsz¹ iloæ dzia³ i to l¿ejszych
ni¿ wg prezentacji £añca. By³o to o tyle istotne, i¿ dziêki rêcznej drezynie
unikano demaskuj¹cego dymu i pary lokomotywy, a problem ten próbowano
rozwi¹zaæ nawet kosztownymi metodami specjalnymi28.
Prawdopodobnie Ernest Malinowski planowa³ ustawienie na platformach
kolejowych pancernych kazamat i/lub wie¿ o specjalnej, lekkiej konstrukcji,
ale nie by³ to projekt ca³kowicie nowatorski i oryginalny, co wkrótce postaramy siê udowodniæ. Czy by³y to chocia¿by improwizowane poci¹gi pancerne?
Konstrukcyjnie i przede wszystkim taktycznie by³y to raczej pancerne dzia³a
i grupuj¹ce je w jednostki taktyczne pancerne baterie artylerii kolejowej.
Pancerna artyleria kolejowa by³a rzeczywicie zbli¿ona do poci¹gów pancernych - jednak¿e nie to¿sama, aczkolwiek nieraz b³êdnie tak traktowana.
Zreszt¹ nawet gdyby Malinowski zbudowa³ poci¹gi pancerne dla obrony wy24

Patrz R. H. Bochenek, op. cit., s. 38. Por. (inna opinia) J. Gozdawa-Go³êbiowski, l. c.
Por. R. H. Bochenek, op. cit., s. 39.
26 Ibidem, s. 40.
27 Ibidem.
28 Szerzej na ten temat patrz np.: S. Sutowski, Okrêty podwodne: fantazja i rzeczywistoæ,
Wyd. MON, Warszawa 1988/©1989, s. 37121; R. Jackson, Okrêty podwodne wiata, Dom
Wydaw. Bellona, Warszawa 2001, s. 179.
25
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brze¿a, to i tak nie by³by prekursorem w tej dziedzinie29. Do ich zbudowania
wtedy jednak nie dosz³o, z braku czasu i rodków, a musia³a wystarczyæ
improwizowana bateria kolejowa. Z ca³¹ pewnoci¹ jednak, jako pierwszy
w praktyce walki zastosowa³ bateriê artylerii kolejowej do obrony wybrze¿a, gdy¿ wczeniej  pod Petersburgiem w Wirginii (1865)  si³y Unii
u¿y³y bojowo przynajmniej 2 rodzajów dzia³ kolejowych i kazamatowego dzia³a pancernego, jako oblê¿niczej artylerii kolejowej. Mo¿na te¿ uznaæ poczynania Malinowskiego za pocz¹tek zastosowania praktycznego fortecznej
artylerii kolejowej  mimo ¿e i to teoretycznie planowano wczeniej. Analogiczna sytuacja by³a i z wie¿ami pancernymi w fortyfikacjach [tu nadbrze¿nych], poniewa¿ co prawda nie by³ Malinowski pierwszym, który je projektokto u¿y³ ich pioniersko w walce
wa³ i nawet zastosowa³30, ale by³ tym,
typu wybrze¿e przeciwko flocie. Ju¿ chocia¿by z tych powodów Ernest
Adam Malinowski powinien zostaæ uwieczniony w anna³ach powszechnej historii wojenno-morskiej i to niezale¿nie od narodowoci i przekonañ autora
opracowania: nawet syntezy, a tym bardziej monografii.
Przesada w ka¿dej sytuacji nie jest wskazana i regu³a ta ma zastosowanie równie¿ w tym przypadku. Nasz Autor wszak¿e nie ustrzeg³ siê jej,
wspominaj¹c o kilkudziesiêciu nowoczesnych armatach (faktycznie 14) wie¿owych na kilkunastu platformach, pomijaj¹c inne rodki defensywne Callao,
które w rzeczywistoci dominowa³y ilociowo i jakociowo, co uwidoczni³o siê
w ogniu walki. Rzekomych kilka poci¹gów pancernych to w rzeczywistoci
jedynie jedna bateria kolejowa artylerii nadbrze¿nej i zarazem fortecznej,
której znaczenie w obronie portu Limy nie by³o wcale decyduj¹ce. Trzon
defensywy stanowi³o w rzeczywistoci 9 ciê¿kich armat MLR (5 kalibru 295
i 4 kal. 267 mm) sta³ych baterii nadbrze¿nych (barbetowych i pancernych-wie¿owych).
Cech¹ charakterystyczn¹ forteczno-nadbrze¿nej artylerii Callao by³o jej
uzbrojenie wy³¹cznie w armaty, dominuj¹ce i w artylerii morskiej przeciwnika, przy zastanawiaj¹cym braku stromotorowych haubic i modzierzy. By³o
to o tyle zaskakuj¹ce, i¿ wydaje siê sprzeczne z ówczesnymi kanonami sztuki
fortyfikacyjnej i w szczególnych warunkach klucza do Limy oznacza³o w³aciwie niewykorzystanie istotnych atutów. Jako dzia³a stromotorowe haubice
i modzierze by³y wtedy jedynymi zdolnymi do strzelania z ukrytych, np.
wa³em lub wzgórzem stanowisk ogniowych.
29 Szerzej na temat poci¹gów pancernych i artylerii kolejowej, podobieñstw i zasadniczych
ró¿nic oraz przyk³adów zastosowania patrz podstawowa w tej dziedzinie praca: P. Caiti, Artigliere ferroviare e treni blindati, Parma 1976, passim.
30 Wie¿e i kazamaty pancerne (oraz beton i póniej ¿elbet) w umocnieniach l¹dowych
masowo wprowadzono dopiero od roku 1885  w zwi¹zku z tzw. II kryzysem fortyfikacyjnym
(pociski burz¹ce  co najmniej kilkakrotnie mocniejsze od granatów czarnoprochowych, a wystrzeliwane z dzia³ gwintowanych na proch bezdymny  wymusi³y tê koniecznoæ, mimo jej kosztownoci). W fortyfikacjach nadmorskich u¿ywano wie¿ pancernych ju¿ od 1860 r., a interesuj¹cy jest
przypadek belgijskiej Antwerpii, le¿¹cej nad Skald¹ w odleg³oci ok. 80 km od jej ujcia do Morza
Pó³nocnego z jej wie¿ami Brialmonta; zatem twierdzy nadrzecznej, a nie nadmorskiej.
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Wczeniej krytycznie ustosunkowalimy siê do propagandowego has³a
300 dzia³ hiszpañskich przeciw 50 peruwiañskim, dowodz¹c, i¿ faktycznie
równoczenie mog³o strzelaæ ok. 130 (max. 150) hiszpañskich dzia³, a ró¿nice
i niejasnoci dotycz¹ te¿ obroñców Callao. Interesuj¹ce i zarazem ilustruj¹ce
wk³ad Malinowskiego jest porównanie si³ walcz¹cych w aspekcie równie¿
jakociowym  z podkreleniem wagi fizycznej-materialnej, ale i psychologiczno-moralnej ciê¿kiej artylerii gwintowanej przezeñ zakupionej, gdy pojedynczy ciê¿ki pocisk wa¿y³ wiêcej ni¿ salwa ca³ej baterii lekkiej. Ponadto
efektywnoæ ciê¿kich pocisków by³a jedyn¹ wystarczaj¹c¹ wobec celów umocnionych i pancernych, a równowa¿ne lub nawet przewa¿aj¹ce je masowo
lekkie mog³y okazaæ siê nieskuteczne, co oczywicie by³o deprymuj¹ce dla
ostrzeliwuj¹cego, ale
wrêcz przeciwnie dla ostrzeliwanego. Mog³y jednak
one wystarczyæ przeciwko celom takim jak drewniane okrêty, czy odkryta
si³a ¿ywa (ludzie i konie). Co do artylerii parowo-¿aglowej eskadry hiszpañskiej, sk³adaj¹cej siê z flagowego ¿elazno-drewnianego pancernika Numancia oraz kilku drewnianych fregat i korwet31, to wemiemy pod uwagê tylko
jednorodne oraz ciê¿kie, aczkolwiek nieco ju¿ przestarza³e, uzbrojenie flagowca  40 burtowych armat g³adkolufowych. Co prawda na pozosta³ych
jednostkach by³y kolejne takie dzia³a oraz liczne rednie i lekkie, ale praktycznie nie liczy³y siê one w walce z dwóch powodów. Po pierwsze, jak ju¿
wspomniano, artyleria rednia i tym bardziej lekka by³a faktycznie nieskuteczna wobec tak twardych i odpornych celów, jak pancerne wie¿e i fortyfikacje Callao. Po drugie, nawet ciê¿kie dzia³a tych drewnianych okrêtów
mia³y w tej sytuacji, wymuszaj¹cej d³ugotrwa³e zajmowanie pozycji bojowejogniowej, umiarkowan¹ przydatnoæ  na skutek znacznej wra¿liwoci nosicieli na ostrza³ choæby lekkimi pociskami.
Wskanikiem jakociowo-ilociowym mo¿e byæ np. ³¹czny ciê¿ar wystrzelonych w jednej salwie [jednoczenie] pocisków wszystkich dzia³.
Innym, konkurencyjnym wskanikiem taktycznym jest suma kalibrów
 w takich jednostkach miary liniowej jak cale, centymetry, milimetry lub
nawet decymetry  która z kolei jest wartoci¹ bezporedni¹ dla dzia³ bruzdowanych, a wymagaj¹c¹ przeliczenia na dzia³omiar nominalnych wagomiarów dzia³ g³adkolufowych. Analogicznie, algorytm sumy kalibrów to ich iloczyn/y z liczb¹ danych luf. Analogicznie, jak wy¿ej kalkulowano, nale¿y
uwzglêdniæ 57 dzia³ g³adkolufowych baterii kolejowej. Przewaga sumy kalibrów baterii sta³ych i pó³sta³ych nad ruchom¹ (kolejow¹) wynosi³a od ponad
3 do prawie 4,5 razy, co podkrela powy¿sz¹ konstatacjê, mimo ¿e w przybli¿eniu by³a dwukrotnie mniejsza ni¿ w przypadku sumy wagomiarów.
Teoretycznie wydaje siê to sprzeczne z regu³¹ masy (sc. wagomiaru) jako
szecianu rozmiarów liniowych: czyli kaliber ciê¿arowy dzia³ stacjonarnych
31 S. Ryniewicz [Bitwy morskie , s. 58] przedwczenie i ma³o dok³adnie klasyfikuje ten
okrêt jako kr¹¿ownik  faktycznie nast¹pi³o to dopiero w latach 70., kiedy zosta³ kr¹¿ownikiem pancernym.
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powinien przewy¿szaæ przesz³o 33=27, a nawet niemal 4,53=91,125 razy wagomiar kolejowych! Mog³oby tak byæ, gdyby ca³a porównywana artyleria
strzela³a pociskami tego samego pokroju-kszta³tu (np. kuli, lub walca itp.)
i o zbli¿onej gêstoci (np. jednolite ¿elazne, albo cienkocienne granaty etc.)
 w rzeczywistoci jednak by³o inaczej; dzia³a gwintowane miota³y zarówno
pociski cylindryczne (wagomiar faktyczny) i kuliste (wagomiar formalny),
podobnie jak kule g³adkolufowych. Dla uproszczenia wagomiaru teoretycznego-nominalnego przyjêto pe³ne kule ¿eliwne, mimo mo¿noci strzelania przez
te armaty tak¿e grubociennymi granatami kulistymi, 2-krotnie l¿ejszymi od
analogicznych pocisków jednolitych. Dla dzia³ g³adkolufowych, i to nie tylko
dla wskazanej symplifikacji, wykluczono teoretycznie mo¿liwe pociski wyd³u¿one (ciê¿sze nawet 3 razy od podstawowej kuli), poniewa¿ w Callao Anno
Domini 1866 takich wzmocnionych armat jednak¿e po prostu nie by³o,
a wszystkie tam wystêpuj¹ce lufy g³adkie pochodzi³y jeszcze z XVIII-wiecznych fortyfikacji hiszpañskich i liczy³y minimum 4550 lat.
Odrêbnym zagadnieniem jest sk³ad i aktywa bojowe przeciwnika
 owej, jak chce nasz Autor, [ ] potê¿nej floty hiszpañskiej [ ] i [ ]
armady [ ], czy nawet [ ] marynarki wojennej Hiszpanii [ ]32  ale
formalnie i faktycznie nie ca³ej marynarki wojennej, floty i armady, lecz tylko
ekspedycyjnej Eskadry Pacyfiku. Ju¿ w kwietniu 1864 r. jej awangarda, tj.
dywizjon pod flag¹ kontradm. Luisa Hernándeza Pinzo[ó]na, opanowa³a guanowe wysepki Chincha i zdoby³a uzbrojony transportowiec Iquique, a w
styczniu 1865 r. demonstracja wzmocnionej Eskadry Pacyfiku pod dowództwem wiceadm. José Manuela Pareji Septiena z 7 fregatami  w tym pancern¹ Numancia  na redzie Callao wymusi³a przyjêcie ultimatum przez ówczesnego prezydenta Peru, Juana Antonio Pezeta y Rodrígueza, którego
zreszt¹ po przewrocie junty wojskowej zast¹pi³ zwolennik konfrontacji z dawn¹ metropoli¹, p³k Mariano Ignacio Prado33. Si³y te systematycznie wzmacniano o kolejne okrêty  zw³aszcza lekkie: korwety i kanonierki, jako szczególnie przydatne w dzia³aniach przybrze¿nych drugiego oceanu  ale brakowa³o piechoty morskiej, dla przeprowadzenia desantów, oraz ci¹g³ego wsparcia logistycznego, a co utrudnia³o d³ugotrwa³e operacje morskie oraz ogranicza³o ich zakres. Pasywa te limitowa³y dzia³ania praktycznie do polityki
kanonierek  i nie bez racji Pawe³ Piotr Wieczorkiewicz w³¹czy³ swój podrozdzia³ 3 do rozdzia³u 1 pod tym w³anie tytu³em Polityka kanonierek
 obejmuj¹cej presjê militarno-dyplomatyczn¹ do blokady wybrze¿a przeciwnika oraz zwalczania jego ¿eglugi i ewentualnie terrorystycznego wrêcz
ostrzeliwania miast przybrze¿nych w³¹cznie. Innymi s³owy, tzw. dzia³ania-akcje bezporednie musiano w sposób wymuszony realiami zast¹piæ porednimi.
32
33

S. £aniec, op. cit., s. 2930.
Zob. P. P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 149; J. Gozdawa-Go³êbiowski, op. cit., s. 192.
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Metody te okaza³y siê ostatecznie niewystarczaj¹ce i nieskuteczne
 w czym walny udzia³ mia³a w³anie skuteczna obrona Callao 2 maja 1866 r.
i pewne wydarzenia wczeniejsze34  aczkolwiek by³y te¿ i przyk³ady ich
efektywnoci z istotn¹ dla czynnika moralnego efektownoci¹: np. wspomniane wy¿ej zajêcie wysepek Chincha i epizod pod portem Limy w styczniu
1865 r. oraz skuteczne zbombardowanie bezbronnego chilijskiego Valparaiso
31 marca 1866 r.35 Brakuj¹cym kluczem do osi¹gniêcia i utrwalenia sukcesu
Hiszpanii w ambitnie zamierzonej rekolonizacji Ameryki Po³udniowej wydaje
siê brak si³ desantowych w jej ekspedycji i co zgodnie podkrela siê w wielu
publikacjach36, a co jest zasadniczo sprzeczne z wersj¹ naszego Autora: Po
stracie kilku okrêtów bojowych i przegranej walce w trakcie wysadzania
desantu, marynarka wojenna Hiszpanii próbowa³a jeszcze kilkakrotnie atakowaæ port. Determinacja broni¹cych siê Peruwiañczyków, a tak¿e strata
hiszpañskich okrêtów spowodowa³a, ¿e Hiszpanie wycofali siê z planowanej inwazji. (op. cit., s. 30; podkr.  C.N.). Mimo ¿e nasz Autor bezkrytycznie powtórzy³ za biogramem Stanis³awa M. Brzozowskiego w Polskim s³owniku biograficznym informacje o popiesznym sprowadzeniu ze Stanów Zjednoczonych artylerii dalekiego zasiêgu oraz odpowiednich wie¿ pancernych
i umieszczeniu ich na podwoziach kolejowych, z przesadn¹ ocen¹ znaczenia
tej baterii kolejowej, to wszak¿e jest odosobniony w swojej opinii o desancie
i planowanej inwazji, a dwukrotnie powtórzona powy¿sza wzmianka o stracie
okrêtów (hiszpañskich) wydaje siê albo medialn¹ propagand¹ Peru  brak
jej, w kontekcie rzekomego zatopienia czêci floty hiszpañskiej, zreszt¹
w kilkakrotnie ju¿ wykorzystanych oficjalnych ród³ach internetowych tego
pañstwa, ale niewykluczona ona by³a wkrótce po wydarzeniach  czy Autorsk¹ konfabulacj¹, wreszcie raczej nadinterpretacj¹ passusu z PSB: [ ] co
[mowa o baterii kolejowej, ale jednak nie pancernej i dalekononej  C.N.]
w czasie decyduj¹cej bitwy pozwoli³o na manewrowanie nimi [dzia³ami kolejowymi  C.N] i rozproszenie floty hiszpañskiej. [podkr.  C.N.]37.

34

Por. przypis 20.
O niszczycielskim zbombardowaniu bezbronnego Valparaiso de Chile zob.: P. P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 150; J. Gozdawa-Go³êbiowski, op. cit., s. 193, Z. Ryniewicz, Bitwy morskie ,
s. 59; idem, Bitwy wiata , s. 110.
36 Vide P. P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 149; Z. Ryniewicz, Bitwy morskie , s. 59; idem,
Bitwy wiata , s. 110. O braku si³ desantowych wprost nie wspomina  natomiast wymieniaj¹c
blokadê wybrze¿a, zwalczanie ¿eglugi i bombardowanie miast nadmorskich  J. Gozdawa-Go³êbiowski, op. cit., s. 191194.
37 St. M. Brzozowski, op. cit., s. 337; por. te¿ relacjê W³. Folkierskiego, gdzie autor ten
u¿y³ sformu³owania [ ] prawie ¿aden okrêt nie wyszed³ ca³o [ ] i wspomina o walce na
bliski dystans. Czy takie okrelenie jest równoznaczne ze strat¹? Raczej nie, chodzi tu o uszkodzenia wskutek celnych trafieñ, a te aczkolwiek powa¿ne lub ciê¿kie, nie by³y a¿ takie, aby
jednostka zosta³a stracona. Mog³a ona co najwy¿ej przejciowo utraciæ zdolnoæ do walki i byæ
z niej czasowo, a nawet na sta³e wyeliminowana i tylko taka rozszerzona interpretacja straty
jest logiczna i uzasadniona.
35
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Czy rozproszenie floty jest równoznaczne ze strat¹ (zniszczeniem, zatopieniem, spaleniem itp.) jej jednostek p³ywaj¹cych? Przede wszystkim, rozproszenie to twierdzenie przesadne, a ponadto niejasne i bynajmniej nie
zwi¹zane znaczeniowo ze zniszczeniem okrêtów, ale raczej z bez³adnym rozrzuceniem ich na znacznej przestrzeni i utrat¹ nad nimi kontroli przez dowodz¹cego. Utwierdza nas w tym przekonaniu bli¿sza analiza zmiennego zreszt¹ sk³adu hiszpañskiej Eskadry Pacyfiku. Wynika z niej niezbicie, i¿ jedynymi bezpowrotnie utraconymi okrêtami by³a fregata Triunfo (po¿ar jeszcze
w grudniu 1864 r.?) oraz zdobyta kanonierka Virgen de Covandonga; ale
¿aden z nich nie zosta³ postradany pod Callao w 1866 r.38 Przeciwnie, panuje
co do tego zgodnoæ, ¿e kilka jednostek hiszpañskich zosta³o pod Callao
uszkodzonych i to powa¿nie, lecz ¿adna z nich nie zosta³a utracona, a przedmiotem kontrowersji jest ewentualnie jedynie konkretnie ile i jakie okrêty
odnios³y uszczerbek oraz proporcje strat w ludziach stron walcz¹cych39. W³anie ten ostatni aspekt sta³ siê przyczyn¹ dyskusyjnego i paradoksalnego
twierdzenia hiszpañskich autorów o militarnym sukcesie ich eskadry pod
Callao  z pewnoci¹ natomiast nie pozwoliliby sobie na tak¹ szczególn¹
interpretacjê, gdyby faktycznie Hiszpania odnios³a tak wymiern¹ i presti¿ow¹ stratê, jak bezpowrotna utrata choæby jednego okrêtu.
Kolejn¹ kwesti¹ jest organizacja dowodzenia obron¹ Callao w 1866 roku.
Nasz Autor bez w¹tpienia przesadzi³ i uproci³ ten problem: Na wieæ
o wys³aniu potê¿nej floty hiszpañskiej do Peru, rz¹d tego kraju rozpocz¹³
przygotowania obronne i mobilizacjê armii. Z uwagi na bliskie kontakty
z rz¹dem, a zw³aszcza z ministrem wojny Manuelem Galvezem, Malinowski
otrzyma³ propozycjê przygotowania portów i wybrze¿a Peru do obrony [ ]
Na rozkaz dowódcy wybrze¿a i portu, in¿yniera Ernesta Malinowskiego, sprowadzono drog¹ morsk¹ armaty dalekosiê¿ne z pancernymi
wie¿ami40 [podkr.  C.N.]. Wbrew pozorom, E. Malinowski nie by³ jednak
dowódc¹ (obrony) wybrze¿a i portu (Callao), a porednim tego dowodem
by³a tam obecnoæ i mieræ samego g³ównodowodz¹cego i ministra wojny 
o czym zreszt¹ nadmienia nasz Autor: Niestety, w czasie intensywnego
ostrza³u artyleryjskiego poleg³ minister wojny i naczelny dowódca armii peruwiañskiej, genera³ Manuel Galvez. Po wojnie rz¹d peruwiañski wystawi³ mu okaza³y pomnik, a na cokole pomnika umieszczono
p³askorzebê z podobizn¹ Ernesta Malinowskiego41 [podkr.  C.N.]. Podobnie zreszt¹ przedstawiaj¹ tê sprawê m.in. W³. Folkierski i St. M. Brzozowski42  jednak¿e ta zgodnoæ wcale nie jest równoznaczna z obiektywn¹
38 Por. np. P. P. Wieczorkiewicz, op. cit.; Z. Ryniewicz, Bitwy wiata..., s. 110; ten¿e, Bitwy
morskie, s. 5859.
39 Na temat przebiegu bitwy oraz strat odniesionych przez obie walcz¹ce strony zob.
cytowane w przypisie wy¿ej pozycje.
40 St. £aniec, op. cit., s. 2930.
41 Ibidem, s. 31.
42 Por. St. M. Brzozowski, op. cit., s. 337.
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prawd¹. Cytowany ju¿ wczeniej P. P. Wieczorkiewicz nie wymieni³ Malinowskiego ani nawet Galveza  natomiast p³k. José Egusquizê i kmdr. Lisardo
Montero. Na szczêcie dla dociekliwych czytelników Jego Historia wojen morskich zosta³a opatrzona na koñcu tomu II w Indeks (osobowy, postaci),
wspólny dla obu wolumenów, gdzie sub verbe Egusquiza (s. 446) czytamy:
 José Galvez (18191866), p³k peruw. t. II  150. Mo¿liwe zatem, i¿
w rzeczywistoci owym ministrem wojny Peru i g³ównodowodz¹cym jego
armii by³ faktyczny pu³kownik, a nie genera³ José Manuel Galvez [y]
Egusquiza.
O p³k. José Galvezie jako ministrze wojny Peru, ale te¿ g³ównodowodz¹cym obrony Callao wspomina wielokrotnie ju¿ wykorzystywany artyku³ R. H. Bochenka, gdzie te¿ wyranie sprecyzowano funkcjê i stanowisko
dowodzenia Ernesta Malinowskiego  naczelny in¿ynier fortyfikacji,
kieruj¹cy logistycznym wsparciem obrony i fort artyleryjski wiêtej Ró¿y jako SD  oraz dodaje informacje o szefie sztabu, p³ku Pedro
Bustamante, koordynuj¹cym dzia³ania dziêki ³¹cznoci telegraficznej z central¹ i jego stanowiskiem dowodzenia na stacji kolejowej
Baquijano43. Z racji tej lokalizacji SD na stacji drogi ¿elaznej i kierowania
³¹cznoci¹, mo¿na s¹dziæ, i¿ to szefowi sztabu bezporednio podlega³a bateria
kolejowa, a nie Malinowskiemu! E. A. Malinowski by³ zatem dopiero
trzecim pod wzglêdem starszeñstwa dowódc¹ obrony Callao, ale warto podkreliæ, i¿ obaj pu³kownicy i jego zwierzchnicy byli aktualnym i nastêpnym ministrem wojny.
Co wiêcej, osobisty wk³ad Malinowskiego wykracza³ daleko poza zakres
jego obowi¹zków, co szczególnie jaskrawo uwidoczni³o siê to w krytycznej
chwili bitwy, gdy salwa flagowego pancernika Numancia zniszczy³a flagow¹ pancern¹ wie¿ê Merced i zabi³a p³ka Galveza, co zdeprymowa³o obroñców do tego stopnia, i¿ wszcz¹³ siê w ich szeregach zamêt, a ich ogieñ sta³ siê
chaotyczny i przerywany. Tê kryzysow¹ sytuacjê najszybciej opanowa³ Malinowski i  jak to wprost okrela R.H. Bochenek: Ok. godz. 13 na forcie
artyleryjskim w. Ró¿y podniesiono flagê narodow¹ Peru na znak przejêcia
dowodzenia. Ernest Malinowski, polski emigrant, odpowiada³ teraz
za niepodleg³oæ po³udniowoamerykañskiej republiki44. Po przerwie,
wymuszonej wyczerpaniem (tak¿e podrêcznych zapasów amunicji), zniszczeniami i obustronnymi stratami, nadesz³a z kolei dramatyczna chwila dla
Hiszpanów, która okaza³a siê decyduj¹ca i ostatecznie przes¹dzi³a o losach
bitwy. O godz. 16.40 salwa 2 gwintowanych dzia³ Armstronga baterii w forcie
Santa Rosa (byæ mo¿e osobicie kierowana przez Malinowskiego?) dotkliwie
trafi³a flagowiec Numancia  jakby w odwecie za Galveza i bateriê Merced  m.in. ciê¿ko rani¹c komodora/admira³a Casto Méndez Núneza. £¹cz43
44

Zob. R. H. Bochenek, op. cit., s. 3941, passim  struktura dowodzenia: s. 40.
Ibidem, s. 41.
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nie z wczeniejszymi ciosami, wymierzonymi w hiszpañskie jednostki  teoretycznie ju¿ jeden ciê¿ki pocisk kal. 267 lub 295 mm móg³ zniszczyæ drewnian¹ korwetê czy fregatê, dla których grone by³y te¿ granaty dzia³ g³adkolufowych, a teraz okaza³o siê, ¿e z bliskiego dystansu nawet 4-5,5-calowy
pancerz okrêtu flagowego nie stanowi wystarczaj¹cej os³ony  a tak¿e wyczerpaniem amunicji oraz brakiem oznak za³amania siê obrony, zdecydowano
siê na odwrót spod Callao.
R. H. Bochenek wspomnia³ te¿ na zakoñczenie o uhonorowaniu obroñców
przez rych³e ustanowienie orderu za obronê Callao i po 8 latach wzniesienie
pomnika. Odznaczenie to mia³o kszta³t piêcioramiennej gwiazdy, nawi¹zuj¹cej do stylizowanego zarysu twierdzy w. Filipa, mimo ¿e nie odegra³a ona
znacz¹cej roli w walce (w przeciwieñstwie do fortu w. Ró¿y z Malinowskim
na czele), na awersie; gdzie znajdowa³ siê ponadto napis Callao 2 [Dos] de
Mayo de 1866 (Callao 2 Maja 1866)  ponadto na rewersie by³a owa kontrowersyjno-propagandowa inskrypcja 50 Canones contra 300 (50 dzia³ przeciw
300). Z kolei pomnik w Limie postawiono w 1874 r. równie¿ ku czci obroñców
Callao  nie tylko poleg³ych z Galvezem na czele  przy czym ma on postaæ
strzelistej (wg Folkierskiego  rostralnej) kolumny z pos¹giem Nike na szczycie (wg Folkierskiego tak¿e z popiersiem Galveza), a na cokole-podstawie
znajduje siê rozwiewaj¹ca wszelkie w¹tpliwoci dedykacja Obroñcom Peru
i Ameryki [Po³udniowej, £aciñskiej] 2 Maja 1866, a tak¿e wiele tablic
z p³askorzebami  wród nich wyobra¿aj¹ca in¿. Ernesta Adama Malinowskiego, wrêczaj¹cego ministrowi Galvezowi swój plan fortyfikacji Callao
(brak wszak¿e odzwierciedlenia jego czynnego i decyduj¹cego udzia³u w skutecznej obronie; co wy¿ej podkrelono, ale nie mia³o to nic wspólnego z artyleri¹ kolejow¹ czy tym bardziej poci¹gami pancernymi, jak widzi to nasz
Autor).
Warto te¿ zauwa¿yæ, i¿ opis ten doæ znacznie odbiega od retuszowanej
fotografii pomnika, któr¹ odszukano w Internecie  trudno widoczn¹ nañ
kolumnê okreliæ jako strzelist¹ czy rostraln¹ (przypominaj¹c¹ ostrogê taranow¹ dziobu okrêtowego  ³ac. rostrum), a na jego topie brak skrzydlatej
postaci-pos¹gu greckiej Bogini Zwyciêstwa; jest natomiast wieñcz¹ce i wpisane w kamienne, pionowe ko³o popiersie  przypuszczalnie Galveza (co zgadza
siê z kolei z opisem Folkierskiego).
Ostatnim problemem s¹ rzekome poci¹gi pancerne, u¿yte jakoby pod
Callao w 1866 r., których skonstruowanie jest rzekom¹ zas³ug¹ in¿yniera
Ernesta Malinowskiego. Po pierwsze jednak, tam i wtedy  jak mam nadziejê
udowodni³em  zastosowano nie poci¹gi pancerne, ale jedn¹ bateriê artylerii
kolejowej, na 6 platformach-lorach, holowanych przez rêczn¹ drezynê (nie
za parowozy-lokomotywy parowe). Przynajmniej w po³owie uzbrojenie tej
baterii ruchomej sk³ada³o siê ze starych dzia³ g³adkociennych i odprzodowych (57 luf na 1012) i nie by³a ona opancerzona; natomiast jej torowisko
umocniono. Zreszt¹ nawet gdyby ca³y sk³ad (³¹cznie z parowozem i tendrem)
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zosta³ opancerzony, a uzbrojenie sk³ada³o siê z nowoczesnej broni  to czy
by³oby to rozwi¹zanie równoznaczne z poci¹giem pancernym, choæby i prowizorycznym, jak chce nasz Autor (notabene, nie tylko On)? Nasz Autor
u¿y³ przecie¿ sformu³owania prowizoryczne poci¹gi pancerne [s. 30] dla
okrelenia rzekomych konstrukcji wie¿owych na szynach drogi ¿elaznej. Istnia³y przecie¿ pancerne baterie kolejowe i to ju¿ pod koniec
wojny secesyjnej (konkretnie w latach 186465), ró¿ni¹ce siê pod wzglêdem
technicznym, konstrukcyjnym i zw³aszcza taktycznym od podobnych pozornie i starszych o 23 lata poci¹gów pancernych  z którymi czêsto je mylono45.
Malinowski nie by³ pionierem poci¹gów pancernych ani artylerii kolejowej (pancernej lub w tym przypadku nie opancerzonej), mimo ¿e by³ pierwszym, który zastosowa³ j¹ w praktyce wojennej jako kolejow¹ bateriê
forteczno-nadbrze¿n¹. Wed³ug zamieszczonych w artykule Bochenka
2 rycin i podpisu pod t¹ par¹, Malinowski projektowa³ jednak nawet dzia³a
artylerii kolejowej, ale mo¿na mieæ co do tego powa¿ne w¹tpliwoci do
wskazanej frazy i w³aciwsze wydaje siê ostro¿ne sformu³owanie jakoby
zaprojektowane przez E. Malinowskiego, a z ca³¹ pewnoci¹ nie by³o ich
w Callao A.D. 186646.
Ciekawostk¹ jest przy tym fakt, i¿ pocz¹tkowo  a w niektórych pañstwach nawet do II wojny wiatowej w³¹cznie!  zarówno poci¹gi pancerne,
jak i artyleria kolejowa nawi¹zywa³y w ró¿noraki sposób do okrêtów wojennych. Zgodnie z t¹ zasad¹ wydaje siê kuriozalne kojarzenie uwa¿anych
za najbardziej zaawansowane technicznie i najwartociowszych bojowo
torowych konstrukcji wie¿owych  rzekomych w Callao roku 1866  z prowizorycznymi poci¹gami pancernymi. Takie pancerki, czy wrêcz pancerniki kolejowe  szczególnie w wyrafinowanej formie wie¿owej, teoretycznie zapewniaj¹cej nawet dookolny (360 stopni) sektor ostrza³u, przy
najwy¿szym stopniu os³ony  absolutnie nie mia³y charakteru improwizowanego.
Takimi zastêpczymi namiastkami by³y natomiast konstrukcje os³aniane
m.in. np. rodkami podrêcznymi  workami z piaskiem, drewnianymi balami,
czy analogicznie jak wiele okrêtów drewnianych zbrojnikami z szyn kolejowych lub kolczugami z ³añcuchów. Rzadko mia³y one uzbrojenie artyleryjskie, a jeli nawet, to sk³adaj¹ce siê zaledwie z 12 lekkich dzia³. S³aba
os³ona i uzbrojenie jako rodki zaczepne warunkowa³y ich ograniczone zastosowanie taktyczne, co ujmowa³a istniej¹ca definicja improwizowanych poci¹gów pancernych, przeznaczonych formalnie do zadañ pomocniczych (patrolowych, eskortowych-konwojowych), ale z ca³¹ pewnoci¹ nie nadawa³y siê one
45 Szerzej na ten temat H. Lato, Z historii fotografii wojennej, Wyd. MON, Warszawa
1985, s. 63.
46 R. H. Bochenek, op. cit., s. 41.
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do obrony wybrze¿a  zw³aszcza przeciwokrêtowej, a tylko w nieznacznym
stopniu do przeciwdesantowej47.
Warto jeszcze zauwa¿yæ, i¿ w wiêkszoci pañstw obron¹ wybrze¿a zajmowa³a siê m. in. artyleria kolejowa (szczególnie baterie pancerne), ale w niektórych równie¿ tzw. ciê¿kie poci¹gi pancerne (z artyleri¹ do kal. 150, 152
lub 155 mm w³¹cznie)  co mo¿e wyjaniaæ pomy³kê naszego Autora; pomijaj¹c oczywicie fakt braku pancerza owych dzia³ kolejowych w Callao 1866
oraz  najprawdopodobniej  ich kaliber przekraczaj¹cy umowny limit
(7-calówki to 178 mm, a 32-funtówki nieco ponad 160 mm).
Cezary Na³êcz

Bronis³aw ¯ongo³³owicz, Dzienniki 19301936. Opracowa³a Dorota
Zamojska. Bibliotheca Europae Orientalis, Fontes T. 1. Wydawnictwo
Przegl¹du Wschodniego i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 776, XXXIX (wstêp), indeks
osobowy.
Pierwszy tom róde³ z ksi¹¿kowej serii wydawniczej jednego z najlepszych polskich kwartalników historycznych Przegl¹du Wschodniego, nosz¹cej nazwê Biblioteka Europy Wschodniej jest dzie³em imponuj¹cym z kilku
wzglêdów. Po pierwsze, pokazuje ogrom drobiazgowej i niezwykle precyzyjnej
pracy Autorki opracowania, która samodzielnie sporz¹dzi³a kilkaset (ponad
800) biogramów osób, których nazwiska pojawiaj¹ siê w Dziennikach. Jak
jest to trudne, a przede wszystkim pracoch³onne i czasoch³onne, wiedz¹ ci,
którzy po bezskutecznych poszukiwaniach w PSB, czy w kompendium Stanis³awa £ozy1, próbuj¹ samodzielnie zebraæ informacje do czyjej biografii. Po
drugie, Autorka opracowania maj¹c do dyspozycji rêkopisy Dzienników
z lukami w codziennych zapisach2 i nie mniej cenne materia³y dodatkowe
zawarte w notatnikach ks. B. ¯ongo³³owicza3, uzupe³ni³a tymi ostatnimi
47 Por. A. J. Ostrówka, Poci¹gi pancerne Wojska Polskiego 19181939, Wyd. Adam Marsza³ek, Toruñ 2004, s. 1720; P. Caiti, op. cit., s. 28 i nn.
1 Czy wiesz kto to jest? Pod ogóln¹ redakcj¹ Stanis³awa £ozy, Warszawa 1938.
2 Luki obejmowa³y okresy: 16 VII 1933 r. do 1 X 1934 r.; 2 III  11 IV 1935 r. i 10 I do
11 IV 1936 r.
3 Nosz¹ one nastêpuj¹ce tytu³y: Polecenia, rozmowy z urzêdnikami (19301933), 156 kart;
Przyjêcia, rozmowy w MWRiOP (19301934), 84 karty; Ksiêga przyjêæ 1934, 55 kart; Rozmowy,
konferencje, narady 19311936, 141 kart; Dziennik 19301936, 51 k.; Konferencje, referaty,
rozmowy z urzêdnikami od 2.10.1934, (19341936) 148 k.; Referaty, konferencje, rozmowy
z ministrami od 1.XII. 1935, (19351936), 198 k.
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tekst g³ówny Dzienników, co przy podobnym charakterze zapisów w obydwu
tych typach róde³, znacznie podnios³o wartoæ ca³ego wydawnictwa nie
zmieniaj¹c jego charakteru. Otrzymalimy wiêc zapis dzienny obejmuj¹cy
ca³y okres pracy ks. B. ¯ongo³³owicza na stanowisku wiceministra  podsekretarza stanu w Ministerstwie Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego, czyli od 19 czerwca 1930r. do 30 kwietnia 1936r.
Jego wartoæ naukowa jest olbrzymia, przede wszystkim dlatego, ¿e jest
to dziennik, a wiêc nale¿y wykluczyæ pomy³ki i przeinaczenia wynikaj¹ce
z up³ywu czasu, tak przecie¿ czêste w wypadku wspomnieñ pisanych ex post.
Wydawca Dzienników porównuje je do wydanych wczeniej drukiem podobnych zapisów pióra Kazimierza witalskiego i Jana Szembeka. Ja do tej
samej kategorii doda³bym jeszcze dwutomowy Dziennik Eugeniusza Romera
obejmuj¹cy lata 19141923, cenne ród³o do dziejów polskiego ziemiañstwa
kresowego, którego jednak opracowanie naukowe i edytorskie nie dorównuje
omawianym tutaj Dziennikom ks. B. ¯ongo³³owicza.
Ale w Dziennikach ks. B. ¯ongo³³owicza cennym jest nie tylko codzienny
zapis aktywnoci polityczno-urzêdniczej wysokiego rang¹ przedstawiciela
rz¹du Rzeczypospolitej, dla historyka równie wartociowe s¹ osobiste refleksje, ciête, czêsto z³oliwe opinie o elitach ówczesnej w³adzy, przedstawicielach
górnych warstw duchowieñstwa polskiego i krêgów uniwersyteckich. Raczej
rzadko pisane pod wp³ywem emocji, najczêciej przemylane i maj¹ce podstawy w bie¿¹cych wydarzeniach  s¹dy o politykach, dyplomatach, kardyna³ach, biskupach, przedstawicielach arystokracji, rektorach i profesorach wy¿szych uczelni  pokazuj¹ nie tylko nieznane fragmenty ¿ycia polityczno-obyczajowego sfer rz¹dz¹cych w Polsce miêdzywojennej, ale te¿ bardzo du¿o
mówi¹ o samej postaci autora. Nie by³y pisane z potrzeby chwili, ale
z rozmys³em i cile okrelonym zamiarem, gdy¿ pocz¹tkowo celem g³ównym
mia³o byæ przygotowanie opartego na nich Pamiêtnika. Autor mówi³ o tym
w zapisie z dnia 31 padziernika 1932 r.: Piszê go dla siebie, dla porz¹dku
w mej pracy, w stosunkach, w urzêdowaniu, dla siebie. Spod fragmentów
i u³amków, mam zamiar i nadziejê utworzyæ i wydaæ dzieje mego urzêdowania, za o zagadnieniach i ludziach chcê zostawiæ po sobie Pamiêtnik, którego
nie wydam za ¿ycia4. Mo¿na przypuciæ, id¹c tutaj za myl¹ p. Doroty
Zamojskiej, ¿e brak czasu nie pozwoli³ B. ¯ongo³³owiczowi zrealizowaæ tego
zamys³u, a pod koniec urzêdowania zrezygnowa³ nawet ze starannego, jak
wczeniej, opracowywania Dzienników. By³y bowiem Dzienniki, materia³em
pisanym wprawdzie na bie¿¹co, ale redagowanym póniej, w oparciu o prowadzone równolegle notatki i zapiski. Mówi o tym Autorka opracowania: Ich
podstaw¹ pierwotn¹ by³y bowiem zapiski w kilku notatnikach (osobny dla
rozmów z interesantami, osobny dla urzêdników, osobny dla konferencji ministerialnych, prócz tego dzienniki  rejestr spraw) czynione na ¿ywo, w trak4

B. ¯ongo³³owicz, Dzienniki, 19301936..., s. 404.
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cie rozmów5. Nie zmienia to ich wartoci dla historyka, zw³aszcza ¿e autor
nie by³ tuzinkowym urzêdnikiem wy¿szego szczebla, a wiadomym swojej
wartoci i kompetencji, dumnie nosz¹cym siê i dbaj¹cym o powagê swego
urzêdu, bystrym, inteligentnym, choæ nie pozbawionym wad, cz³owiekiem.
Dlatego za fa³szyw¹ skromnoæ mo¿na uznaæ jego opinie o prowadzonym
dzienniku: Nic ciekawego tu nie ma, po có¿ on to pisa³ dla kogo? Przecie¿
z Dziennika jego nie mo¿na utworzyæ nawet jego w³asnej duchowej sylwety,
ani obrazu jego dzia³alnoci, o ile ona by³a wyrazem jego duchowej indywidualnoci... Nie daje Dziennik równie¿ ani ogólnych zamierzeñ i planów Rz¹du,
ani zagadnieñ pañstwowych, ani ideologii pañstwa, ani sylwetek psychologicznych ludzi, z którymi pracowa³, styka³ siê, zna³ bardzo blisko...6. Po
przeczytaniu Dziennika i tej opinii autora, historyk mo¿e tylko westchn¹æ:
czemu mamy tak ma³o takich róde³, których wartoæ ca³kowicie zaprzecza
temu co mówi¹ o nich sami autorzy.
Patrz¹c z punktu widzenia kompetencji, skutecznoci w dzia³aniu, obowi¹zkowoci i powiêcenia dla wykonywanej pracy  by³ ksi¹dz Bronis³aw
¯ongo³³owicz wzorem doskona³ego urzêdnika pañstwowego wy¿szego szczebla7. Bez najbli¿szej rodziny, zdyscyplinowany, prowadz¹cy niemal ascetyczny tryb ¿ycia (wielokrotnie pisze, ¿e szed³ spaæ bez kolacji, bo zabrak³o czasu
na podstawowe zakupy), wiele wymagaj¹cy od siebie, nie stosuj¹cy taryfy
ulgowej wobec podw³adnych  na pewno nie by³ lubianym zwierzchnikiem.
Jeli do tego dodamy osch³oæ wobec innych, nieskrywan¹ zarozumia³oæ,
nierzadko przechodz¹c¹ w arogancjê (zw³aszcza, gdy uchybiono bardziej
stanowisku, ni¿ jemu osobicie), przekonanie o w³asnej wartoci podbudowane rang¹ wiceministra, kostycznoæ zachowañ  otrzymamy obraz cz³owieka
i polityka mo¿e niezbyt sympatycznego, ale wcale przez to nie mniej interesuj¹cego8. Dwaj bracia Jêdrzejewiczowie, obaj w ró¿nym czasie bêd¹cy
zwierzchnikami B. ¯ongo³³owicza w MWRiOP, oceniali go podobnie. Wac³aw
Jêdrzejewicz pisa³:  bardzo trudny, uparty Litwin [...] zamkniêty w sobie,
uwa¿ny w ka¿dym s³owie, zjadliwy9. Jego brat Janusz dawa³ pe³niejsz¹
charakterystykê: skryty, nieufny, chytry, bardzo wyrobiony i dowiadczony
¿yciowo, o znacznym instynkcie w³adzy przy zewnêtrznych formach zdyscyplinowanego urzêdnika [...] nie pozbawiony zawici i bardzo ludzkich niechêci, szczególnie do kocielnej hierarchii, nie bawi¹cy siê w sentymenty, pamiêtaj¹cy urazy i wskutek tego sk³onny do mciwoci, umia³ byæ jednak uczci5

Wstêp..., s. XXXIII.
B. ¯ongo³³owicz, op. cit., s. 404.
7 Krzywdz¹c¹ jest opinia ks. Waleriana Meysztowicza, który nota bene wiele B. ¯ongo³³owiczowi zawdziêcza³, ¿e  w polityce by³ równie niewydajny jak w nauce, zawarta we wspomnieniach Posz³o z dymem. Gawêdy o czasach i ludziach, Warszawa 1989, s. 168.
8 By³ w krytyce lwem i smokiem. Jego sposób przemawiania do studentów podczas egzaminów by³ nies³ychanie ostry  pisa³ W. Meysztowicz (ibidem, s. 169).
9 W. Jêdrzejewicz, Wspomnienia, Wroc³aw  Warszawa  Kraków, 1993, s. 223 [cyt. za:]
D. Zamojska, Wstêp..., s. XIX).
6
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wym wspó³pracownikiem [...] By³ moim uczciwym i rozumnym doradc¹10.
Do sympatii i niechêci personalnych ksiêdza B. ¯ongo³³owicza wrócimy w dalszej czêci niniejszej recenzji, w tym miejscu korzystaj¹c ze znakomitego
Wstêpu pióra p. Doroty Zamojskiej i wspomnianego ju¿ opracowania pod
redakcj¹ S. £ozy przybli¿my, w du¿ym skrócie, postaæ autora recenzowanych
tutaj Dzienników.
Urodzi³ siê na ¯mudzi, w miejscowoci Datnowo (gub. kowieñska)
29 listopada 1869 r.11 Gimnazjum w Szawlach ukoñczy³ w roku 1887, podejmuj¹c jeszcze w tym¿e samym roku naukê w Seminarium Duchownym w Kownie, gdzie studiowa³ do 1891 r. Jako wywiêcony ksi¹dz pojecha³ na dalsze
studia do Rzymsko-Katolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu. Tam te¿
w 1895 r. uzyska³ stopieñ magistra teologii; wróci³ do Kowna ju¿ jako profesor seminarium, pracuj¹c jednoczenie w konsystorzu ¿mudzkim (w latach
19021911 by³ sekretarzem kurii kowieñskiej). Studia teologiczne i kanonistyczne uzupe³ni³ we W³oszech, Francji, Niemczech i Belgii (19121914)12.
Lata wojny i rewolucji spêdzi³ w Rosji, najpierw jako asesor konsystorza
¿mudzkiego, ewakuowanego z Kowna do Smoleñska (listopad 1914  grudzieñ 1915), potem profesor Rzymsko-Katolickiej Akademii Duchownej
w Petersburgu, gdzie w 1917 r. uzyska³ stopieñ doktora prawa kanonicznego.
W 1918 r. wróci³ do Polski, w roku akademickim 19181919 by³ wyk³adowc¹,
organizatorem i dziekanem Wydzia³u Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Lubelskiego, jednoczenie organizuj¹c w Wilnie Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego. 28 sierpnia 1919 r. zosta³ jego pierwszym dziekanem,
po inwazji bolszewickiej, od padziernika 1920 r. do 1922 r. by³ prorektorem
USB. 10 stycznia 1922 r., na skutek konfliktu z biskupem wileñskim Jerzym
Matulewiczem o kszta³t organizacyjny Wydzia³u Teologicznego, z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji dziekañskich (choæ jeszcze w roku akademickim 1923/1924
sprawowa³ funkcjê prodziekana) i powiêci³ siê pracy naukowej. By³ bardzo
dobrym wyk³adowc¹: Z kilkuset profesorów, których s³ucha³em w Petersburgu, w Wiedniu, w Wilnie, w Rzymie, ksi¹dz ¯ongo³³owicz, ze swoj¹ pe³ni¹
i jasnoci¹ wyk³adu  by³ jednym z tych nielicznych, których s³uchaæ by³o
warto wspomina³ cytowany ju¿ Walerian Meysztowicz13. Pracowa³ nie tylko
w Lublinie i Wilnie. W roku akademickim 1921/1922 wyk³ada³ w Poznaniu
prawo kanoniczne, uczestnicz¹c jednoczenie w organizowaniu na uniwersytecie Wydzia³u Teologicznego. Zdaniem ks. W. Meysztowicza, który dziêki
B. ¯ongo³³owiczowi zosta³ radc¹ kanonicznym ambasady RP w Rzymie,
10 J. Jêdrzejewicz, W s³u¿bie idei. Fragmenty pamiêtnika i pism, Londyn 1972, s. 125126,
[cyt. za:], ibidem.
11 Nie ma pewnoci co do daty rocznej, zw³aszcza, ¿e i on sam raz podawa³ rok 1869,
a innym razem 1870. Tak¹ te¿ datê podaje S. £oza, op. cit., s. 855.
12 D. Zamojska pisze o  podró¿ach na zachód do W³och, Francji, Niemiec i Belgii [...]
i studiach we W³oszech w latach 19121914 (s. XII), za S. £oza pisze o studiach uzupe³niaj¹cych w tych pañstwach w latach 19091911 i 19121914 (ibidem).
13 Op. cit., s. 167.
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umia³ naprawdê wiele, [...] ale pomimo ogromnej pracy, rzadkiej znajomoci
wszystkich jêzyków, pozosta³ po nim tylko bardzo skromny dorobek naukowy,
w³aciwie kanonistyce polskiej nie da³ nic, czy prawie nic. Wiecznie zbiera³
materia³y, przygotowywa³, nigdy nie zasiad³ do pióra14. I trudno siê temu
dziwiæ, jeli spojrzymy na aktywnoæ organizacyjn¹ i dydaktyczn¹ ks. B. ¯ongo³³owicza (np. ³¹czy³ funkcjê wiceministra ze stanowiskiem wyk³adowcy
w seminarium wileñskim i na Wydziale Teologicznym USB), która by³a tak
absorbuj¹ca, ¿e na pracê naukow¹ nie starcza³o ju¿ czasu. Jednak okrelenie
nigdy nie zasiad³ do pióra nie jest prawdziwe. Og³osi³ drukiem m.in.: Status Ecclesiae in Samogitia (1903r.); De scholis in dioecesi Samogitiensi
(1907r.); Délimitation des diocéses (1922); Ustrój Uniwersytetu Wileñskiego
1792-1802 (1925), p. Arcybiskup Jan Cieplak, (1926); Kapitu³a sede vacante
(1930) i wiele artyku³ów w Roczniku Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Wilnie, Kwartalniku Teologicznym Wileñskim, Przegl¹dzie Teologicznym,
Przegl¹dzie Katolickim. Dymisja z ministerstwa by³a kresem wytê¿onej
pracy i zarazem koñcem dzia³alnoci publicznej. W czasie II wojny wiatowej
mieszka³ w Wilnie, prowadz¹c wyk³ady z zakresu prawa rzymskiego na tajnych kursach USB. Zmar³ w Wilnie 31 padziernika 1944 r., pochowano go
na Rossie w kwaterach profesorów USB.
We Wstêpie, bêd¹cym wybornym przyk³adem umiejêtnoci ³¹czenia analizy konkretnego tekstu z szersz¹ wiedz¹ historyczn¹ Autorka opracowania,
przedstawiaj¹c postaæ B. ¯ongo³³owicza na tle jego dzienników, zadaje wiele
pytañ, nie na wszystkie udzielaj¹c odpowiedzi, m.in. dlatego, ¿e ich tematyka
wykracza³a poza ramy opracowania Dzienników. Zreszt¹, moim zdaniem, jest to
kolejny plus dla Autorki Wstêpu i ca³ego opracowania  za rzetelnoæ stosunku
do materia³u przygotowywanego do druku  tam, gdzie jest to mo¿liwe (zw³aszcza we Wstêpie), rozwija ona i uzupe³nia kwestie poruszane w Dzienniku,
gdzie uznaje, ¿e jej interpretacja mog³aby pójæ za daleko, stawia pytania.
Ale kilka kwestii mo¿na po³¹czyæ ze sob¹ i wówczas mo¿e niektóre sprawy nie do koñca powiedziane  stan¹ siê janiejsze. Przyk³adem bêdzie tu
niechêæ B. ¯ongo³³owicza do arcybiskupa Romualda Ja³brzykowskiego, brak
sympatii do prymasa A. Hlonda, której, moim zdaniem, nie mo¿na wyjaniæ
tylko poczuciem niedocenienia z ich strony, pomijania w propozycjach awansów biskupich czy antypatii osobistych. Nie mo¿na te¿, czego i Autorka
Wstêpu nie czyni, rozci¹gaæ negatywnych opinii B. ¯ongo³³owicza o episkopacie na wszystkich jego cz³onków. Moim zdaniem klucz do zrozumienia jego
niechêci do niektórych przedstawicieli wy¿szej hierarchii duchownej w Polsce
tkwi w jednym zdaniu Wstêpu, szkoda, ¿e dalej nie rozwiniêtym: Przez te
opinie przebija nie tylko niechêæ zdeklarowanego pi³sudczyka do kleru
o przewa¿nie proendeckich sympatiach15. Bo B. ¯ongo³³owicz z sympati¹
pisze o biskupie Janie Cieplaku, a postaci arcybiskupa Edwarda barona von
14
15

Ibidem, s. 168.
Wstêp..., s. XXXIV.

Polemiki, recenzje i omówienia

303

der Roppa, która czêsto pojawia siê na ³amach Dziennika, ¯ongo³³owicz nie
szczêdzi pochwa³ i ¿yczliwoci. Wy¿ej wymienieni hierarchowie byli zdeklarowanymi przeciwnikami Narodowej Demokracji. Mylê, ¿e z arcybiskupem
E. Roppem ³¹czy³a go te¿, poza niew¹tpliw¹ wrogoci¹ do endecji, wspólnota
miejsca i czasu urodzenia, wspólna m³odoæ. Obaj byli z dawnej Rzeczypospolitej, z jej litewsko-inflanckiej czêci, a spucizna wielonarodowej, wielokulturowej tradycji Wielkiego Ksiêstwa dawa³a znaæ o sobie miêdzy innymi
w niechêci do wszelkich nacjonalizmów, czy to polskiego, czy litewskiego.
Wspomina³a Kazimiera I³³akowiczówna, krewna arcybiskupa E. Roppa:  Ten
go³êbiego serca cz³owiek nie znosi³ Narodowej Demokracji. Maj¹c tak wielu
przyjació³, nale¿¹cych do tak le notowanego u jego Ekscelencji stronnictwa,
usi³owa³am czasami wysun¹æ jakie argumenty na ich usprawiedliwienie,
arcybiskup nie dawa³ siê niczym przekonaæ. Gdy ich tak od wszystkiego
ods¹dza³  powiedzia³am ³agodz¹co  ale¿ oni maj¹ te¿ duszê  bardzo w¹tpiê
moje dziecko  powiedzia³ wuj arcybiskup16. U B. ¯ongo³³owicza, w czasie
gdy by³ wiceministrem, na zadawnione niechêci do endecji na³o¿y³y siê nowe,
wynikaj¹ce z jego pe³nego uto¿samienia siê ze pi³sudczykami (a wiêc stron¹
rz¹dow¹) i jej polityk¹ wewnêtrzn¹, której jednym z elementów by³a walka
z wp³ywami Narodowej Demokracji. Jeli uwzglêdniæ w systemie wartoci
B. ¯ongo³³owicza tê wrogoæ do partii narodowych, rozniecaj¹cych szkodliw¹
dla polskoci wañ miêdzy narodami (np. w guberniach zachodnich przed
1918 r.) i potem dla pañstwa polskiego  to wówczas bardziej zrozumia³e
stan¹ siê mi³e opinie o litewskich, kowieñskich biskupach: Leonardzie Mieczys³awie Palulonie, Kasprze Felicjanie Cyrtowcie i Antonim Baranowskim
(np. s. 623), którzy nie byli zajad³ymi litewskimi nacjonalistami i ostre s¹dy
o biskupie wileñskim Jerzym Matulewiczu czy kowieñskim Franciszku Karewiczu. Religia i Koció³ rzymsko-katolicki w ujêciu krajowców, czy to odcienia
konserwatywnego, czy demokratycznego, mia³y byæ ponad podzia³ami narodowymi, póniej pañstwowymi, wiêcej  mia³y byæ ³¹cznikiem z przesz³oci¹
i spoiwem w zawik³anej polsko-litewskiej rzeczywistoci. I choæ krajowoæ
B. ¯ongo³³owicza by³a tylko z serca i uczuæ, nie maj¹c niczego z programu
ideowo-politycznego  s¹dzê, ¿e wp³ywa³a na jego opinie i niektóre dzia³ania.
Dlatego te¿ u takiego legalisty, wiceministra rz¹du polskiego, wysoko nosz¹cego tê godnoæ, nie budzi³a prawie ¿adnych protestów procedura udzielania
zgody na objêcie stanowiska rz¹dowego (gdy¿ formalnie by³ nadal kanonikiem kowieñskim), co wymaga³o akceptacji biskupa diecezji kowieñskiej, a wiêc
le¿¹cej w pañstwie wrogim II Rzeczypospolitej. I zgoda nadesz³a bardzo szybko, za sam B. ¯ongo³³owicz nie ¿ywi³ ¿adnych obaw o to, czy j¹ dostanie.
W Kownie pamiêtano, ¿e swobodnie mówi³ po litewsku, a w czasach carskich
przeciwstawia³ siê tendencjom polonizacyjnym w Kociele na Litwie etnogra16 Z. Roland, Zapomniany arcybiskup [w:], Przeniesienie prochów arcybiskupa E. Roppa
z Poznania do Bia³egostoku. (Teczka z dokumentami znajduj¹ca siê w Kurii Arcybiskupiej
w Bia³ymstoku).
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ficznej. Dlatego te¿, jak pisze p. D. Zamojska: Nic dziwnego, ¿e tak dobrze
uk³ada³a mu siê wspó³praca z wo³yñskim wojewod¹, H. Józewskim17. Czy ze
wiadomoci  ¿e my obaj z Litwy nie wynika³a te¿ w znacznej mierze
fascynacja Józefem Pi³sudskim, który urok rzuci³, oczarowa³ [...] a¿ do koñca, do ostatniego tchu18.
Parê zdañ o relacjach z prawos³awiem. Mylê, ¿e w³anie w latach przed
1918 r., a wiêc w czasie gdy B. ¯ongo³³owicz, wówczas ju¿ ksi¹dz katolicki,
pracowa³ w ró¿nych instytucjach kocielnych w Cesarstwie Rosyjskim  nale¿y szukaæ róde³ jego zdecydowanie negatywnego stosunku do duchownych i
Cerkwi prawos³awnej. Zwróci³a na to uwagê Autorka Wstêpu pisz¹c: Niektóre wypowiedzi ¯ongo³³owicza tr¹c¹ wrêcz pogard¹. W dodatku odnosi siê
wra¿enie, ¿e ów brak szacunku nie dotyczy tylko duchownych, jako poszczególnych  byæ mo¿e u³omnych ludzi, ale Cerkwi jako ca³oci, zarówno w jej
warstwie instytucjonalnej, jak i ideowej19. Cerkiew prawos³awna, realizuj¹ca, szczególnie w tzw. guberniach zachodnich, politykê caratu, d¹¿¹c¹ do
rusyfikacji tych prowincji dawnej Rzeczpospolitej m.in. poprzez ca³y system
restrykcji wobec Kocio³a katolickiego, by³a dla ka¿dego katolika, a tym bardziej duchownego  instytucj¹ wrog¹ i niebezpieczn¹. Tak¿e w kategoriach
zagro¿enia dla pañstwa polskiego ocenia³ Cerkiew prawos³awn¹ w II Rzeczypospolitej, a jako niebezpieczeñstwo dla ca³ego Kocio³a rzymsko-katolickiego
dzia³alnoæ watykañskiej Komisji Pro Russia, kierowanej przez ks. Michaela
d Herbigny20. A poza tym, czy¿ gdzie w zakamarkach podwiadomoci takiego kanonicznego jurysty i znawcy dziejów Kocio³a, nie tkwi³o przekonanie, ¿e
ca³e prawos³awie to przecie¿ schizma z jednego kocio³a powszechnego21.
B. ¯ongo³³owicz mia³ pe³ne poczucie odpowiedzialnoci za prowadzon¹
przez rz¹d politykê pañstwa. Pracujê dla silnego Rz¹du. Silny, nieprzemijaj¹cy Rz¹d jest gwarancj¹ silnego i potê¿nego pañstwa22. Jego akceptacja
poczynañ rz¹du sz³a bardzo daleko. Interes pañstwa sta³ ponad dylematami
natury moralnej, st¹d te¿ chyba te ostatnie nie maj¹ szerszego odzwierciedlenia na kartach Dzienników. Tak jest ze spraw¹ brzesk¹, która dra¿ni sumienie tego niew¹tpliwie inteligentnego i wra¿liwego cz³owieka, lecz oficjalnie,
w wyst¹pieniach publicznych twardo broni szytego przecie¿ grubymi niæmi
17

Wstêp..., s. XXIX.
Ibidem, s. XVII.
19 Ibidem, s. XXVIII.
20 Oceny B. ¯ongo³³owicza dotycz¹ce akcji ks. M. d Herbigny w Rosji pokrywa³y siê
z raportami pos³a RP w Moskwie, Stanis³awa Patka. Mówi o tym jego raport z 26 I 1932 r.
przes³any do ministra A. Zaleskiego. Pe³ny tekst tego dokumentu przytoczy³ A. Skrzypek (Przyczynek do rosyjskiej polityki Watykanu doby miêdzywojnia, [w:] Dawna a nowa Rosja. Z dowiadczeñ transformacji ustrojowej. Studia ofiarowane profesorowi Janowi Sobczakowi w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin. Praca zbiorowa pod redakcj¹ Romana Jurkowskiego i Norberta
Kasparka z przedmow¹ S³awomira Kalembki, Warszawa 2002, s. 387395).
21 Maria z £ubieñskich Górska w swoich dziennikach, obejmuj¹cych lata 18961906 nie
pisze w ogóle o Cerkwi prawos³awnej  konsekwentnie u¿ywaj¹c okreleñ: schizma, schizmatycy (Gdybym mniej kocha³a, Dziennik lat 18961906, Warszawa 1997, np. s. 142).
22 Wstêp..., s. XXXIII.
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stanowiska w³adz. Podobnie krzywi siê na polecenie usuwania z uczelni wy¿szych profesorów, którzy podpisali protesty brzeskie, ale jednoczeni bez ¿adnych oporów przygotowuje wnioski o usuniêcie uzasadniane czynnikami pozapolitycznymi (za ma³y dorobek naukowy czy podesz³y wiek). Jest w tym spora
doza cynizmu, ale innego, jakby mniej wyrachowanego, bardziej ideowego,
przykrywanego nadrzêdnym i najpowa¿niej traktowanym interesem pañstwa.
Olbrzymia praca p. Doroty Zamojskiej, Autorki opracowania, przynios³a
efekty równie¿ w postaci znikomej iloci b³êdów merytorycznych i zwyk³ych
literówek, choæ w tak pokanym dziele nigdy nie mo¿na ich ca³kowicie unikn¹æ.
Zauwa¿y³em kilka. I tak na s. XII Wstêpu czytamy, ¿e E. Ropp w latach 1896
1902 by³ cz³onkiem kapitu³y ¿mudzkiej (odszed³ st¹d na wileñski stolec biskupi). Autorka w informacji o ks. E. Roppie opuci³a okres od 9(22) VI 1902 r. do
28 X (9XI) 1903 r. kiedy to by³ on biskupem tyraspolskim, z siedzib¹ w Saratowie nad Wo³g¹. Dopiero stamt¹d zosta³ prekonizowany na biskupa wileñskiego. Tak¿e arcybiskupa E. Roppa dotyczy niezbyt precyzyjne sformu³owanie
na stronie XV, gdzie Autorka pisze: ¯ongo³³owicz jecha³ tam [do Watykanu
w 1920 r.  R.J.] z arcybiskupem Roppem, niedawno uwolnionym przez
nowe, bolszewickie w³adze Rosji  co mo¿e sugerowaæ, ¿e jakie inne w³adze Rosji uwiêzi³y arcybiskupa, a nowe, bolszewickie go uwolni³y. Tymczasem to bolszewicy ca³kowicie bezprawnie aresztowali E. Roppa w dniu 29 IV
1919 r. i po kilku miesi¹cach wiêzienia w Piotrogrodzie i Moskwie wymienili
go za zgodê rz¹du polskiego na przejazd Karola Radka, przez Polskê, z Niemiec do Rosji23. Na str. 32, przypis 112  b³êdna data roczna Kongresu
Obrony Prawa i Wolnoci Ludu w Krakowie. Mia³ on miejsce 29 VI 1930 r.
a nie 1920 r. Na str. 280, przyp. 3  b³êdna data roczna istnienia I Dumy
Pañstwowej. Dzia³a³a ona w dniach 27IV (10V) 1906 r. do 8(21)VII 1906 r.
a nie w 1905 r. Do kategorii tzw. literówek nale¿y zaliczyæ pisowniê nazwiska
W³adys³awa ¯³obickiego (s. 111). Raz jest Z³obicki, a drugi ¯³obicki. Na str.
247, przy doæ dosadnym nazwaniu idiot¹ rektora WSH Aleksandra Jackowskiego, zabrak³o jednego i. S¹ to doprawdy drobiazgi, odnotowane tylko
gwoli naukowej, recenzenckiej sumiennoci. Dzienniki ksiêdza Bronis³awa
¯ongo³³owicza, s¹ ród³em historycznym, którego opracowanie mo¿e byæ wzorem dla nastêpnych pokoleñ historyków edytorów, s¹ te¿ bardzo cennym
ród³em do dziejów II Rzeczypospolitej, a zw³aszcza do historii problematyki
konfesyjnej i dziejów szkolnictwa (g³ównie wy¿szego) w dobie miêdzywojennej.
I ostatnia uwaga. Ksi¹¿ka ta zainteresuje na pewno zawodowych historyków, co jest zrozumia³e, ale dobrze by³oby, gdyby przeczytali j¹ nasi wspó³czeni ministrowie i dyrektorzy departamentów i zaczerpnêli z niej wzorce
odpowiedzialnoci, honoru, godnoci i dumy ze sprawowanego urzêdu, troski
o majestat Rzeczypospolitej, czy choæby tylko .... pracowitoci.
Roman Jurkowski
23 Por. R. Jurkowski, Edward Ropp jako biskup wileñski. W 50-t¹ rocznicê mierci, Studia
Teologiczne, Bia³ystok, Drohiczyn, £om¿a, R. 8, 1990, s. 205280.
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Kwidzyn. W niewoli brata mego... Stan wojenny. Wspomnienia, refleksje, oceny, oprac. Bogus³aw Kazimierz Go³¹b, W³adys³aw Ka³udziñski,
Stowarzyszenie Pro Patria, Warmiñskie Wydawnictwo Diecezjalne,
Olsztyn 2005, ss. 392, il.
Uroczystoci zwi¹zane z 25. rocznic¹ podpisania porozumieñ sierpniowych i powstania Solidarnoci obok licznych konferencji, seminariów i wystaw zaowocowa³y tak¿e ukazaniem siê na rynku wydawniczym sporej liczby
publikacji na ten temat. Choæ ich wartoæ merytoryczna czêsto bywa dosyæ
zró¿nicowana, niemniej jednak moj¹ uwagê zwróci³a ksi¹¿ka zatytu³owana
Kwidzyn. W niewoli brata mego... Stan wojenny. Wspomnienia, refleksje, oceny w opracowaniu Bogus³awa Kazimierza Go³êbia i W³adys³awa Ka³udziñskiego. Na wstêpnie trzeba zaznaczyæ, ¿e autorzy recenzowanej publikacji
nie s¹ zawodowymi historykami, natomiast obaj byli czynnie zaanga¿owani
w tworzenie i dzia³alnoæ Solidarnoci w latach 80., a po wprowadzeniu
stanu wojennego zostali internowani w orodku odosobnienia w Kwidzynie.
Decyduj¹c siê na wydanie tej ksi¹¿ki autorom przywieca³a myl, aby  jak
pisz¹  te komunistyczne brutalne represje nie uleg³y zapomnieniu (s. 11).
Recenzowana praca sk³ada siê ze wstêpu pt. Do Czytelnika autorstwa
Bogus³awa Kazimierza Go³êbia (s. 78) oraz noty zatytu³owanej Od Wydawcy
 W³adys³awa Ka³udziñskiego (s. 911) oraz szeciu rozdzia³ów. I tu od razu
pierwsza uwaga krytyczna. Otó¿ a¿ siê prosi, by we wstêpie znalaz³o siê
miejsce na w pe³ni fachowy komentarz wprowadzaj¹cy czytelnika w tematykê ksi¹¿ki, a tymczasem mamy do czynienia z tekstem, który delikatnie
mówi¹c nie spe³nia tego wymogu, oraz krótk¹ informacj¹ na temat dzia³alnoci Stowarzyszenia Pro Patria. Oczywicie mo¿na i tak, ale niew¹tpliwie
znacznie zubo¿y³o to wartoæ ksi¹¿ki.
Niew¹tpliwie najs³absza jest czêæ I recenzowanej pracy (s. 1559), na
któr¹ sk³adaj¹ siê krótkie podrozdzia³y autorstwa Bogus³awa Kazimierza
Go³êbia pt.: Europa po II wojnie wiatowej, D¹¿enia wolnociowe narodów,
Jan Pawe³ II  sumieñ wiata poruszyciel, NSZZ Solidarnoæ  ku wolnoci,
Stan wojenny  wojna z narodem, w których autor podejmuje próbê analizy
sytuacji polityczno-spo³ecznej w PRL, a tak¿e w szerszym, europejskim aspekcie po 1945 r. Rozdzia³ koñczy krótka informacja autorstwa Teresy Ka³udziñskiej  Reglamentacja. Zastanawiam siê, czym kierowali siê autorzy ksi¹¿ki
decyduj¹c siê na zamieszczenie w takiej w³anie formie czêci I, poniewa¿
wiadomoci tam zawarte tak naprawdê nie wnosz¹ nic nowego do stanu
naszej wiedzy o tym okresie, wrêcz przeciwnie, wiele istotnych rzeczy pomijaj¹. Przy czym trzeba dodaæ, ¿e choæ analiza ta jest bardzo pobie¿na, to nie
unikniêto wielu pomy³ek, niecis³oci czy wrêcz b³êdów. I tak, og³oszony 5 czerwca 1947 r. na Uniwersytecie Harvarda amerykañski program odbudowy
Europy po II wojnie wiatowej zwany by³  od nazwiska ówczesnego sekretarza stanu USA, którym by³ gen. George Catlett Marshall  planem Marshalla, a nie jak pisze autor Marschala (s. 17). Z kolei Rocco Buttiglione nie
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móg³ w 1989 r. wyg³osiæ wyk³adu z okazji XIX rocznicy wyboru Jana Paw³a II,
poniewa¿ jak ³atwo obliczyæ, w tym roku mog³aby to byæ, co najwy¿ej jedenasta rocznica pontyfikatu papie¿a (s. 26). Porozumienie z górnikami w Jastrzêbiu podpisano nie 2 wrzenia, jak twierdzi autor (s. 35), a dzieñ póniej,
tj. 3 wrzenia 1980 r. w kopalni Manifest Lipcowy. Do spotkania gen.
Wojciecha Jaruzelskiego z Lechem Wa³ês¹ i prymasem Józefem Glempem,
którego tematem by³a sprawa powo³ania Rady Porozumienia Narodowego
dosz³o nie w grudniu (s. 41), a 4 listopada 1981 r. I jeszcze jedno, w trakcie
tego spotkania gen. Jaruzelski nie móg³ byæ jeszcze przewodnicz¹cym Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON), poniewa¿ ta oficjalnie powsta³a dopiero wraz z wprowadzeniem stanu wojennego (s. 41). Dalej autor
pisze, ¿e Rada Pañstwa 12 grudnia 1981 r. podpisa³a uchwa³ê o wprowadzeniu stanu wojennego (s. 4243). cilej mówi¹c powinno byæ, ¿e dekretem datowanym na 12 grudnia 1981 r. Rada Pañstwa wprowadzi³a stan
wojenny. Wiadomo przecie¿, ¿e dopiero w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r.
wezwano cz³onków Rady Pañstwa na specjalne posiedzenie w celu zatwierdzenia decyzji podjêtych ju¿ wczeniej przez gen. Jaruzelskiego. Wracaj¹c do
krytycznej oceny tego rozdzia³u momentami razi tak¿e nazbyt patetyczny
styl, jakiego u¿ywa autor. Dlatego je¿eli czêæ I recenzowanej pracy w formie,
w jakiej zosta³a przedstawiona, mia³a stanowiæ wprowadzenie do lektury
kolejnych rozdzia³ów, to zdaniem pisz¹cego te s³owa efekt tego jest raczej
mizerny.
Za to niezaprzeczalne walory posiada czêæ pracy (rozdz. IIV), na któr¹
sk³adaj¹ siê zarówno wspomnienia i relacje osób internowanych w Kwidzynie
oraz cz³onków ich rodzin, a tak¿e innych osób uczestników tamtych wydarzeñ (s. 63340). Prezentowane wspomnienia i relacje nacechowane s¹ autentyzmem i mimo up³ywu wielu lat w dalszym ci¹gu wzbudzaj¹ ogromne emocje. Z relacji uwiêzionych dowiadujemy siê m.in., jak intensywnie rozwija³o
siê podziemne ¿ycie internowanych. Organizowano wieczornice, odczyty historyczne, prowadzono naukê jêzyków obcych, wydawano znaczki, stemple
i koperty, a nawet podziemn¹ gazetkê. Organizowano te¿ rozgrywki sportowe
(s. 77). Ogromnie wa¿nym czynnikiem by³a równie¿ opieka duszpasterska
nad internowanymi, któr¹ sprawowa³ ks. Józef Kuczyñski, kapelan w orodku odosobnienia internowanych w Kwidzynie (s. 298303). Jednak najbardziej dramatyczne wydarzenia rozegra³y siê 14 sierpnia 1982 r., kiedy funkcjonariusze s³u¿by wiêziennej oraz milicji uzbrojeni w pa³ki, tarcze i he³my
najpierw nie dopucili do widzenia internowanych z oczekuj¹cymi przed bram¹ wiêzienn¹ rodzinami, a nastêpnie dokonali brutalnej pacyfikacji orodka
w Kwidzynie. Szczególnie wstrz¹saj¹ce wra¿enie robi¹ relacje poszkodowanych tego dnia: Na korytarzu by³o niebiesko od stra¿ników. By³em bity pa³kami, wiêc zacz¹³em uciekaæ do przodu. Na koñcu korytarza przewróci³em siê
i na chwilê straci³em wiadomoæ. Czu³em, ¿e kto le¿y pode mn¹, to by³ mój
brat, który przede mn¹ przebieg³ tê cie¿kê zdrowia. Gdy odzyska³em przytomnoæ, us³ysza³em komendê wracaj! Nie mog³em siê podnieæ, wiêc zaczêto
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mnie kopaæ. Nie wiem, jak d³ugo to trwa³o[...] Pod ciosami kopniaków wczo³ga³em siê do celi[...] Radek dosta³ pa³k¹ parê razy po g³owie, przewróci³ siê na
pod³ogê, a jeden ze stra¿ników nadepn¹³ mu butem na g³owê (s. 137138)
[...] Stosowano ró¿ne formy bicia  od zwyk³ego pa³owania a¿ do momentu
upadku bitego i nastêpnie kopania go  a¿ do cie¿ek zdrowia na korytarzu
polanym wod¹ z myd³em i zmuszania internowanych do czynów upokarzaj¹cych, np. ca³owanie butów funkcjonariusza. Niektórych internowanych podrzucano w górê i z rozmachem rzucano nimi na posadzkê. Szczególnie bito
w ty³ g³owy, po nerkach i po plecach (s. 139). W wyniku pacyfikacji kilkudziesiêciu internowanych zosta³o bestialsko pobitych, a wielu odnios³o ciê¿kie
obra¿enia lub zosta³o trwale okaleczonych. Dramat prze¿y³y równie¿ rodziny
internowanych. wiadcz¹ o tym m.in. relacje Zyty Szmit i Teresy Ka³udziñskiej (s. 175178, 215232). Ale dopiero epilog tych wydarzeñ stanowi prawdziwe kuriozum. Otó¿ w kilka miesiêcy póniej przed elbl¹skim s¹dem wojewódzkim odby³ siê proces, w wyniku którego na karê wiêzienia skazano
najciê¿ej poszkodowanych 14 sierpnia 1982 r. sporód internowanych, zarzucaj¹c im czynn¹ napaæ oraz zniewa¿enie interweniuj¹cych funkcjonariuszy
s³u¿by wiêziennej!
W czêci VI (s. 343383) autorzy zdecydowani siê na opublikowanie dokumentów, znajduj¹cych siê z zasobach archiwalnych Instytutu Pamiêci Narodowej, a dotycz¹cych losów osób internowanych w Kwidzynie. Zamieszczono tu tak¿e wykazy zarówno dzia³aczy Solidarnoci ciê¿ko poszkodowanych
w wyniku wspomnianej ju¿ pacyfikacji z 14 sierpnia 1982 r., jak i funkcjonariuszy uczestnicz¹cych w tej haniebnej akcji. Czêæ VI uzupe³nia kolorowa
wk³adka, na której widniej¹ znaczki wykonane przez internowanych w Kwidzynie, któr¹ opracowa³ Zbigniew Kowalewski.
Ksi¹¿kê koñczy wykaz skrótów i bibliografia (s. 385388). Jednak w wykazie skrótów mo¿na zauwa¿yæ pewien brak konsekwencji, je¿eli chodzi o kolejnoæ alfabetyczn¹, np. Miêdzynarodowy Czerwony Krzy¿ (s. 388). Skoro autorzy rozwinêli skrót ZSRR jako Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich, to konsekwentnie w przypadku CSRS powinno byæ Czesko-S³owacka
Republika Socjalistyczna, a nie Czechos³owacja. Z kolei PPN to nie Polskie
Porozumienie Narodowe (s. 387), a Polskie Porozumienie Niepodleg³ociowe.
W bibliografii kolejna niekonsekwencja! Doprawdy trudno dociec, dlaczego
autorzy w przypadku niektórych publikacji zdecydowali siê na podanie oficyny wydawniczej, a przy innych nie (s. 385).
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e choæ praca Bogus³awa Kazimierza Go³êbia i W³adys³awa Ka³udziñskiego posiada niema³o mankamentów, to niew¹tpliwie zas³uguje na uwagê przede wszystkim ze wzglêdu na zamieszczone
tam bogate oraz interesuj¹ce wspomnienia i relacje, dokumentuj¹ce wydarzenia stanu wojennego.
Witold Gieszczyñski
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Przegl¹d tematyczny dwumiesiêcznika Arcana za lata 20002004
W krêgu wielorakich publikacji i czasopism historycznych niew¹tpliwie
poczesne miejsce zajmuje na polskim rynku wydawniczym od 1994 r. Wydawnictwo Arcana, za³o¿one przez grupê pisarzy i uczonych z Krakowa i Warszawy. Jego g³ównym zadaniem w pierwotnym za³o¿eniu by³o odnowienie
tradycyjnych wartoci religijnych i politycznych we wspó³czesnej kulturze,
jak równie¿ odbudowa i powrót do indywidualnych podwalin Polskiego Konserwatyzmu. Przez 10 lat swojej obecnoci Wydawnictwo Arcana zdo³a³o
osi¹gn¹æ wyró¿niaj¹c¹ pozycjê w krêgu kultury polskiej i jest obecnie uwa¿ane za jedno z najbardziej presti¿owych wydawnictw w kraju. Arcana Kultura  Historia  Polityka to od 1995 r. dwumiesiêcznik pod red. Andrzeja
Nowaka, prezentuj¹cy materia³ o szerokim przekroju tematycznym, co zreszt¹ uwypukla podtytu³ czasopisma.
Znaczenie Arcanów w polskim krajobrazie kulturowym podkrela fakt
wspó³pracy z nimi nie tylko najlepszych polskich intelektualistów, ale te¿ tak
wybitnych specjalistów jak Zbigniew Brzeziñski, Vladimir Bukowski, Richard
Pipes, Helene Carrere DEncausse, Roger Scruton czy Georgi Vladimov.
Problematyka zawarta w czasopimie za lata 20002004 jest bardzo szeroka, dlatego w niniejszym szkicu znaleæ bêdzie mo¿na jedynie zestawienie
tematyczne artyku³ów dotycz¹cych szeroko pojêtej historii. Warto jednak
podkreliæ, ¿e to co tak bardzo wyró¿nia Arcana na polskim rynku wydawniczym to uniwersalnoæ i wie¿oæ prezentowanego materia³u. Jest to czasopismo dla ka¿dego, kto chce wiedzieæ, co dzieje siê w polskiej kulturze
i nauce, ale te¿ jakie przemiany polityczno-spo³eczne zachodz¹ na wiecie.
Uk³ad dzia³ów wskazuje na przekrój tematyczny czasopisma. Dlatego
obok poezji i literatury, znajduj¹cej siê w prawie ka¿dym numerze, do czêci
sta³ych mo¿na zaliczyæ równie¿ recenzje i omówienia, listy i polemiki, a tak¿e
pojawiaj¹cy siê doæ czêsto Przegl¹d Amerykañski pod red. Jacka Koronackiego. Regularnie w odstêpach kilku numerów na ³amach Arcanów prowadzone s¹ dyskusje i rozmowy oraz przeprowadzane ankiety o bie¿¹cych jak
i przesz³ych wydarzeniach w kraju i na wiecie. Ponadto redakcja doæ czêsto
prezentuje sylwetki postaci historycznych, intelektualistów i literatów. Patrz¹c na schemat dzia³ów warto jeszcze raz podkreliæ, ¿e Arcana w sposób
bardzo p³ynny ³¹cz¹ w sobie szeroko pojête dziedziny kultury, tworz¹c bogat¹
tematycznie mozaikê artyku³ów. Ukazuj¹ przy tym najnowsze pr¹dy i badania w nauce i kulturze, staj¹c siê jednoczenie polem promocji m³odych
talentów.
Redaktor Arcanów czyni wiele, aby zas³ugiwa³y one na miano jednego
z najlepszych czasopism. Uwagê czytelnika absorbuj¹ przede wszystkim podejmowane przez niego tematy rozmów, jak i artyku³ów ukazuj¹cych siê na
³amach czasopisma. Obok wywiadów ze znanymi w kraju politykami, jak
choæby Jaros³aw Kaczyñski (nr 44/2002), Antoni Macierewicz (nr 43/2002),
Jan Maria Rokita i Jacek Saryusz-Wolski (nr 57/2004), pojawiaj¹ siê równie¿
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rozmowy z legendarnymi postaciami polityki wiatowej, do których zalicza³
siê nie¿yj¹cy ju¿ Zelimhan Jandarbijew, przywódca czeczeñskiego ruchu oporu. Nie sposób tak¿e pomin¹æ prowadzonej m. in. przez red. Nowaka dyskusji
redakcyjnej z pracownikami Instytutu Pamiêci Narodowej (nr 38/2001),
w której stara³ siê poprzez zadawane pytania uwypukliæ obiektywne kierunki badañ historycznych, podejmowanych przez IPN oraz wyjaniæ niepokoje
zwi¹zane z tym wyborem.
Nie tylko wywiady i dyskusje s¹ domen¹ Arcanów. Nale¿¹ do niej
tak¿e cyklicznie przeprowadzane ankiety, poruszaj¹ce aktualne problemy polityczne, spo³eczne i gospodarcze. Najciekawsze tematy dotyczy³y m.in. wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej (nr 1/2003), postaw polskiego spo³eczeñstwa w najnowszej historii (nr 5152/2003) oraz miejsca Polski w nowym
systemie wiatowym miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Stanami Zjednoczonymi
(nr 12/2004).
Obserwuj¹c i analizuj¹c poruszane na ³amach czasopisma zagadnienia
z historii nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jest to bardzo zró¿nicowana tematycznie
i czasowo gama artyku³ów. Jednak co najwa¿niejsze, prawie wszystkie artyku³y dotycz¹ historii najnowszej i wspó³czesnej, zarówno Polski, jak i powszechnej.
Do najciekawszych problemów nale¿¹ m.in. losy narodu ¿ydowskiego
podczas II wojny wiatowej. Du¿e emocje i narodow¹ dyskusjê wywo³a³a
w Polsce ksi¹¿ka Jana Grossa o masakrze ¯ydów w Jedwabnym. Wed³ug
przes³ania tej publikacji, podchwyconego przez publicystów oraz massmedia, jak
stwierdzi³ Andrzej Nowak (nr 41/2001), w centrum naszej historii o II wojnie
wiatowej, ¿eby nie powiedzieæ w ca³ych dziejach naszego pañstwa, narodu
i Kocio³a nie stoi walka o niepodleg³oæ, ale polski antysemityzm. Gross
zrywaj¹c w swojej ksi¹¿ce z wszelkim kunsztem historycznym, promuje tezê
o polskiej winie. Natomiast wysi³ku rzetelnego przedstawienia tej tragicznej
karty w historii ¯ydów podejmuje siê Marek Jan Chodakiewicz (nr 48/2002)
stwierdzaj¹c, ¿e badania historyczne nad stosunkami polsko-¿ydowskimi s¹
niezbêdne dla uwolnienia siê od dominuj¹cych stereotypów o Polsce i Polakach.
Niew¹tpliwie wolny od stereotypów jest te¿ kolejny jego artyku³ (nr 5152/2003)
o udziale ¯ydów pochodzenia niemieckiego w wojskach III Rzeszy.
Arcana poruszaj¹ równie¿ traumatyczn¹ kartê w dziejach narodu polskiego jak¹ jest Katyñ i eksterminacja narodu polskiego Wród wielu artyku³ów tego dzia³u na uwagê zas³uguj¹ Echa strza³ów w Lesie Katyñskim w prasie
Niezale¿nego Pañstwa Chorwacji (IVVI 1943 r.) autorstwa Mario Jareba
(nr 32/2000). O mordzie katyñskim napisano w Polsce ju¿ wiele, przedstawiaj¹c bestialstwo oprawców i cierpienia ich ofiar. Polacy nieustannie pielêgnuj¹
pamiêæ o nich. Na pozór nie widaæ wielkiego zwi¹zku miêdzy Katyniem
a NPCH, gdy¿ wydarzenie to odbi³o siê szerokim echem w ca³ej Europie i na
wiecie. Wbrew temu wra¿eniu to w³anie z Chorwacji pochodzi³ dr Edward
Miloslavic, prof. medycyny s¹dowej uniwersytetu w Zagrzebiu, a tak¿e cz³onek zorganizowanej przez Niemców miêdzynarodowej komisji ekspertów,
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której zadaniem by³o zbadanie zbrodni katyñskiej. Mario Jareb w swoim
artykule prezentuje wywiad z prof. Miloslavicem, drukowany przez zagrzebski Spremnost 20 czerwca 1943 r. Patrz¹c na pracê, jak¹ w³o¿y³ profesor, by
dowiedzieæ siê jak najwiêcej o tej makabrycznej zbrodni bolszewickiej i wykryæ jej sprawców, nale¿y przyznaæ, ¿e w sposób chlubny umieci³ on swoje
nazwisko w polskiej historii.
Kolejnym poruszanym zagadnieniem jest problem stosunków polsko-radzieckich w okresie II wojny wiatowej. Problematyk¹ t¹ zajmuje siê szczególnie redaktor naczelny Arcanów, Adam Nowak, który szczegó³owo przedstawia rolê Polski w planach politycznych i strategicznych Lenina w latach
19181920 (nr 35/2000). Temat kontynuuje Jerzy Borzêcki (nr 5859/2004),
który w artykule bêd¹cym fragmentem jego pracy doktorskiej stwierdza, ¿e
preliminaria pokojowe podpisane 12 padziernika 1920 r. w Rydze by³y rozwi¹zaniem kompromisowym, zaspokajaj¹cym najwa¿niejsze interesy zarówno Polski, jak i Rosji Radzieckiej. Badania te stanowi¹ prze³om w historiografii, która traktowa³a je jako wynik polskiego dyktatu. Do stosunków polsko-radzieckich nawi¹zuje równie¿ Janina Hera opisuj¹c tragiczne losy ludnoci polskiej, brutalnie wysiedlanej ze Zwi¹zku Radzieckiego po II wojnie
wiatowej (nr 49/2003) oraz Dariusz Jarosz i Maria Pasztor (nr 5152/2003),
poruszaj¹c zagadnienie finansowania miêdzynarodowego ruchu komunistycznego po II wojnie wiatowej. Niew¹tpliwie ciekawy jest te¿ artyku³ Wikientija Butkiewicza (nr 49/2003), przedstawiaj¹cy historiê Cmentarza £yczakowskiego.
Problem stosunków politycznych w Europie podczas II wojny wiatowej
porusza Krzysztof Strza³ka, omawiaj¹c dzia³ania w³oskiej dyplomacji wobec
wojny fiñsko-sowieckiej w latach 19391940 oraz Marek Kazimierz Kamiñski,
przedstawiaj¹c zagadnienie stosunków polsko-czeskich w latach 1939 1943.
Z zakresu historii powszechnej wspó³czesnej znaleæ mo¿na dwa artyku³y dotycz¹ce historii Europy Wschodniej i Rosji po II wojnie wiatowej,
a nade wszystko miejsca i roli Ukrainy oraz Bia³orusi w Europie w relacjach
do Rosji i USA w chwili obecnej (nr 44/2002). Zbigniew Brzeziñski  wspomina autor artyku³u Anatol Fartuszny  nazwa³ powstanie niepodleg³ej Ukrainy najwa¿niejszym wydarzeniem w historii wiata w drugiej po³owie XX w.
Problemem integruj¹cej siê z Europ¹ Ukrainy, podkrela z kolei Aleksy Miller, jest zachowanie dystansu w stosunku do Rosji, który jest notabene kluczowy dla formowania siê ukraiñskiej to¿samoci. Ukraina  od zachodu
s¹siadka krajów UE, a od wschodu Rosji  jest ci¹gle skazywana na trudne
wybory i sta³e okrelanie swoich narodowych priorytetów. Strategiczn¹ pozycjê Ukrainy z punktu widzenia interesów Europy, Rosji i USA podkrela
równie¿ Bart³omiej Bañka (nr 5556/2004).
Na trudne pytanie, czego oczekuje Rosja, tak¿e od swego prezydenta
W³adimira Putina, ale te¿ czego chce Putin od Rosji odpowiada W³odzimierz
Marciniak (nr 34/2000 i nr 44/2002). Autor analizuje dobór najbli¿szej ekipy
prezydenta, jak równie¿ ca³y okres jej rz¹dów. Skomplikowany wiat poli-
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tycznych, biznesowych i intelektualnych elit Rosji mo¿e poch³on¹æ czytelnika
bez reszty. Tematykê tê kontynuowa³ równie¿ Józef Darski (nr 54/2003),
zwracaj¹c uwagê na rodowód rosyjskich oligarchów i stosunki ³¹cz¹ce ich
z prezydentem Putinem. Autor nakrela przyczyny rozk³adu rosyjskiego Jukosu (nr 5859/2004).
Swoisty obraz wspó³czesnych stosunków polsko-rosyjskich daje red. Nowak w swoim komentarzu do szkicu Aleksandra So³¿enicyna Rosja w zapaci
(nr 31/2000), w którym wyranie rysuje siê jego kunszt historyczny i literacki. Red. Nowak czêsto stawia pytania, których nie sposób pomin¹æ, jak choæby te dotycz¹ce perspektyw widzenia przez Polaków naszych wschodnich
s¹siadów. Rzeczywicie wiêc jako redaktor naczelny Arcanów potrafi umiejêtnie kszta³towaæ konwencjê tematyczn¹ i stylistyczn¹ dwumiesiêcznika
sprawiaj¹c, ¿e oczekuje siê z wielk¹ ciekawoci¹ na kolejny numer.
Zagadnienie stosunków rosyjsko-europejskich, poszerzone o interesy
Stanów Zjednoczonych w tych rejonach przedstawia Jadwiga Staniszkis
(nr 50/2003) oraz Piotr Rebizant (nr 60/2004), opisuj¹c historiê powstania
amerykañskiego programu gwiezdnych wojen i plany budowy przez Stany
Zjednoczone tarczy antyrakietowej po obu stronach Atlantyku. Do genezy
komunizmu w Europie rodkowo-Wschodniej powraca równie¿ Janusz
K. Zawodny w artykule Prezydent Roosevelt w Ja³cie: profil politycznej arogancji (nr 35/2000). Konferencja ja³tañska, jak podkreli³ autor, to otwarta
rana stosunków miêdzynarodowych, która jest niezagojona do dzi, a Polska
i pozosta³e pañstwa Europy rodkowo-Wschodniej po 45-letniej dominacji
potomków Stalina na pewno zas³u¿y³y, aby przerwaæ misternie zbudowan¹
wokó³ Ja³ty ciszê dyplomatyczn¹. W omawianym artykule autor prezentuje
przyczyny, jakimi kierowa³ siê Roosevelt podejmuj¹c decyzjê o powojennych
losach Polski.
Jak Stalin wykorzysta³ wotum zaufania dane mu przez Roosevelta,
ukazuje i przypomina w sposób nowatorski S³awomir Dêbski w artykule
Genera³a Alfreda Jodla plan wojny Zachodu ze Stalinem (1946) (nr 31/2000).
W entente cordiale miêdzy ZSRR a USA, nikt z pragmatycznych polityków
nie uwierzy³, co te¿ potwierdza opinia analityków z niemieckiego MSZ
i specjalistów z Abwehry. Ich spostrze¿enia wykazywa³y, ¿e ró¿nice ideologiczne miêdzy ZSRR a demokratycznymi mocarstwami Zachodu s¹ daleko
wiêksze ni¿ miêdzy ZSRR a III Rzesz¹. Zaistnienie tego faktu dok³adnie
przewidzia³ gen. Alfred Jodl, najbli¿szy doradca strategiczny Hitlera, który
w sierpniu 1946 r. w norymberskiej celi napisa³ studium Wojna pomiêdzy
mocarstwami zachodnimi a Zwi¹zkiem Sowieckim, w którym stwierdzi³, ¿e
pañstwa zachodnie nie mog¹ przeciwstawiæ l¹dowej armii sowieckiej nic, co
choæby w przybli¿eniu reprezentowa³o podobn¹ wartoæ bojow¹. Nie mo¿na
natomiast kwestionowaæ angloamerykañskiej hegemonii na morzu i w powietrzu. Wed³ug genera³a sytuacja ta bêdzie ulegaæ zmianie z roku na rok i to
na korzyæ ZSRR. Dalekowzroczne przewidywania gen. Jodla mo¿na by³o
podziwiaæ niemal przez ca³¹ drug¹ po³owê XX w.

Polemiki, recenzje i omówienia

313

Tak jak nad Polsk¹ ci¹¿y fatum antysemityzmu, tak w podobny sposób do
Araba-muzu³manina przylgnê³a etykietka terrorysty. Na ten jak¿e smutny fakt
wskazuj¹ m.in. Adam Bieniek i Krystyna Skar¿yñska-Bocheñska (nr 41/2002),
szkicuj¹c historyczno-religijne pod³o¿e domniemanego konfliktu islamu
z chrzecijañstwem i judaizmem. Autorzy zastanawiaj¹ siê te¿ nad pos³annictwem USA w ferowaniu sprawiedliwoci bez granic w stosunku do
wiata muzu³mañskiego. Temat ten kontynuuje Adam Bieniek (nr 50/2003)
w kontekcie rozpoczêtej przez USA wojny w Iraku, przewiduj¹c przebieg
tego konfliktu i analizuj¹c stanowiska sunnitów, szyitów i Kurdów. Równie¿
Henryk G³êbocki (nr 5556/2004) podejmuje zagadnienie islamu, ale ju¿
w polityce kaukaskiej Rosji, wykazuj¹c, ¿e zagro¿enie islamem, a co za tym
idzie i terroryzmem jest g³ównym narzêdziem polityki rosyjskiej w zniewoleniu narodów kaukaskich.
Wspó³czesne zagro¿enie globalizacj¹ podejmuje Ulrich Schrade (nr 53/2003),
wskazuj¹c na ró¿nice miêdzy amerykañskim a europejskim modelem gospodarki. Natomiast obszern¹ analizê stosunków politycznych w Europie rodkowo-Wschodniej po upadku komunizmu daje W³odzimierz Petroff (nr 53/
2003), przedstawiaj¹c historiê sukcesu wêgierskiej antykomunistycznej partii
FIDESZ  MPP. Z kolei Micha³ Wenklar (nr 57/2004) porusza kwestiê szkolnictwa prywatnego i pañstwowego we Francji od czasów Wielkiej Rewolucji
Francuskiej.
Jak widaæ Arcana zajmuj¹ siê niezwykle ró¿norodn¹ problematyk¹.
Wyp³ywaj¹c na jej g³êbiê mo¿na dojæ mia³o do wniosku, ¿e wiêkszoæ z nich
wnosi do polskiej i wiatowej historiografii nowe, wie¿e spojrzenie, poparte
bogat¹ baz¹ ród³ow¹. Tak jest przede wszystkim w odniesieniu do artyku³ów dotycz¹cych Polski wspó³czesnej, tworz¹cych dzia³ zajmuj¹cy najwiêcej
miejsca w czasopimie, który mo¿na nazwaæ umownie Dziejami PRL.
Tematykê tê podejmuj¹ w Arcanach przede wszystkim Antoni Dudek,
Henryk G³êbocki, S³awomir Cenckiewicz, Maciej Korkuæ i Remigiusz Kasprzycki. Niew¹tpliwie w obecnym czasie jest to priorytetowy materia³ badawczy dla wielu historyków w Polsce i nie tylko. Patrz¹c przez pryzmat odtajnionych materia³ów archiwalnych, nie powinien dziwiæ fakt powstawania coraz
wiêkszej liczby artyku³ów i publikacji z tego okresu. W problematyce dotycz¹cej Polski Ludowej pojawia siê bowiem wiele nowych ustaleñ szczegó³owych,
przywo³ywane s¹ nowe ród³a, zmienia siê ocena wielu postaci, odkrywane s¹
nowe, niedostrzegane jeszcze kilka lat temu aspekty ich pogl¹dów czy zachowañ. Najczêciej podejmowana jest problematyka zwi¹zana z szeroko pojêtym funkcjonowaniem Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w spo³eczeñstwie
polskim. Nowych ustaleñ i interpretacji na ten temat jest du¿o.
Na uwagê zas³uguje artyku³ (nr 467/2002), który w trwaj¹cej w³anie
polskiej wojnie o pamiêæ porusza jedno z jej najwa¿niejszych zagadnieñ,
a mianowicie przedstawia i szeroko komentuje treæ dokumentu SB czêsto
nazywanego esbeck¹ Bibli¹. cilej rzecz ujmuj¹c jest to Instrukcja 006/70
z 1 lutego 1970 r., okrelaj¹ca zasady pracy operacyjnej SB, w tym m.in.
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werbowania i wykorzystywania agentury. Jej sugestywna wymowa sk³ania do
odpowiedzi na wiele pytañ, stawianych w zwi¹zku z udostêpnianiem przez
IPN archiwów MSW i agentury milicji politycznej dla historyków i badaczy.
Kszta³towanie siê struktur UB po II wojnie wiatowej omawia artyku³
Macieja Korkucia Kujbyszewiacy  awangarda UB (nr 46 7/2002). Kujbyszew, a w³aciwie Samara (przed rewolucj¹ 1917 r. i obecnie) to miasto
w zakolu Wo³gi, które od 1944 r. sta³o siê specjalnym orodkiem szkoleniowym
NKWD, przygotowuj¹cym Polaków do pracy operacyjnej i ledczej w aparacie
terroru. W nied³ugim czasie kujbyszewiacy stali siê g³ównymi organizatorami
bezpieki i jej trzonem na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w Polsce.
Byli niejako ojcami chrzestnymi tego wszechw³adnego resortu, który w krótkim czasie sta³ siê niechlubnym i znienawidzonym przez spo³eczeñstwo symbolem zniewolenia.
Dziêki powiêceniu i zaanga¿owaniu kujbyszewiaków swój nieszczêliwy
los na ubeckiej loterii wygra³ Stanis³aw Pyjas. Sprawê jego zabójstwa i jej
zawik³ane koleje opisuje Henryk G³êbocki w artykule Sprawa Stanis³awa
Pyjasa (nr 42/2001). Autor podkrela, ¿e czasy wielkiej stabilizacji Gierka
nie by³y tak bardzo liberalne, a to ze wzglêdu na wzmo¿one dzia³ania operacyjne milicji politycznej, k³ad¹ce szczególnie nacisk na werbowanie sieci
agentury w newralgicznych z punktu widzenia w³adzy miejscach i rodowiskach. Autor podkrela, ¿e Stanis³aw Pyjas nale¿a³ do pokolenia, którego
przedstawiciele anga¿owali siê w dzia³alnoæ opozycyjn¹ z pobudek g³ównie
etycznych. Bez przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e bronili idei honoru, idei zreszt¹ ju¿ chyba ma³o popularnej.
Problematykê oporu i opozycji wobec w³adz Polski Ludowej roku 1989
w Krakowie prezentuje artyku³ Remigiusza Kasprzyckiego (nr 49/2003
i nr 5152/2003), natomiast S³awomir Cenckiewicz omawia stosunki pañstwo 
Koció³, analizuj¹c wydwiêk polityczny niedawno odkrytego dokumentu
w Instytucie Pamiêci Narodowej pt. Memoria³ o niektórych aspektach kultu
maryjnego (nr 56/2004) oraz daje obszern¹ notê biograficzn¹ genera³a Gromos³awa Czempiñskiego, postaci tak bardzo gloryfikowanej w polskim rodowisku politycznym za udzia³ w ewakuacji zorganizowanej przez wywiad Polski
6 agentów CIA z Iraku w przededniu pierwszej wojny irackiej. Autor skupia siê
na mniej znanej dzia³alnoci genera³a jako wicekonsula PRL w Chicago
i pracownika Polskiego Przedstawicielstwa przy ONZ w Genewie, a faktycznego
rezydenta wywiadu PRL (nr 57/2004). W Arcanach znajduj¹ siê równie¿ fragmenty wydawanych przez nie ksi¹¿ek, m.in. Henryka G³êbockiego Solidarnoæ
w grach SB 19801981 (przegl¹d wybranych fragmentów), który to fragment
stanowi wycinek opracowania zbiorowego o stanie wojennym (nr 50/2003),
a tak¿e wiat nie przedstawiony: SB wobec rodowiska Nowej Fali (nr 58
59/2004) jako wersja skrócona tekstu, który w ca³oci uka¿e siê w ksi¹¿ce
Policja tajna przy robocie. Szkice i materia³y do dziejów oraz fragmenty ksi¹¿ki
Antoniego Dudka Reglamentowana rewolucja. Proces rozk³adu komunistycznej
dyktatury w Polsce (19881990) w numerach 50/2003, 53/2003 i 54/2003.
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Na podstawie prezentowanych artyku³ów mo¿na zorientowaæ siê, ¿e IPN
spe³nia pozytywnie swoje zadanie, choæ na pewno nie w takim zakresie, jak
czyni¹ to nasi zachodni s¹siedzi na czele z Joachimem Gauckiem, szefem
Urzêdu Pe³nomocnika Federalnego ds. Materia³ów S³u¿b Bezpieczeñstwa
Pañstwa (Stasi) by³ej NRD. Instytucja ta, zwana potocznie urzêdem Gaucka,
rozpoczê³a nieformalnie dzia³alnoæ zim¹ 1989/1990 r., a formalnie w 1992 r.
i od tego czasu zgromadzi³a 180 kilometrów bie¿¹cych dokumentów, 6 milionów teczek oraz setki tysiêcy tam i zdjêæ. Z artyku³u Jaros³awa Szarka
Stra¿nik komunistycznego systemu (nr 34/2000) mo¿na dowiedzieæ siê wiêcej
na temat funkcjonowania urzêdu Gaucka, ale przede wszystkim poznaæ argumenty, przemawiaj¹ce za potrzeb¹ ujawnienia dokumentów Stasi. Prezentuj¹c w Krakowie wystawê materia³ów powiêconych Stasi, Joachim Gauck
stwierdzi³, ¿e po komunizmie nie mo¿na ¿yæ dalej i udawaæ, ¿e nic siê nie
sta³o. Dlatego to w gestii polskich intelektualistów, historyków i badaczy le¿y
prze³amanie traumy minionych lat.
Ostatnim dzia³em tematycznym, jaki prezentuj¹ Acana, s¹ ostatnie
lata III Rzeczpospolitej. Znaleæ mo¿na tutaj artyku³y dotycz¹ce bie¿¹cych
wydarzeñ politycznych w Polsce jak choæby sprawa afery Rywina autorstwa
Piotra Semki (nr 50/2003) i Cezarego Michalskiego (nr 50/2003) oraz analiza
politycznej kariery premiera Leszka Millera Stanis³awa Michalkiewicza (nr
54/2003), a tak¿e historia polskiej telewizji widziana przez pryzmat zmieniaj¹cych siê ekip w³adzy i interesów politycznych w III RP (nr 54/2003).
Sta³e rubryki Arcanów to tak¿e prezentacja sylwetek wybitnych postaci, jak na przyk³ad Edmunda Burkea (nr 53/2003), wspomnieñ, m.in. Richarda Pipesa (nr 5859/2004) oraz publikacja listów, z których na uwagê zas³uguj¹ S³awomira Cenckiewicza Korespondencja W³adys³awa Studnickiego
z Ignacym Matuszewskim, Wac³awem Jêdrzejewiczem i Henrykiem Kogutem
z lat 19451948, publikowana w dwóch czêciach (nr 50/2003 i 5152/2003),
w opracowaniu Marka Kornata Listy W³adys³awa Konopczyñskiego do Mariana Kukiela i Oskara Haleckiego z 1947 roku (nr 5152/2003) oraz Piotra
Bliñskiego Nieznana korespondencja Ks. Waleriana Kalinki ze Stanis³awem
Tarnowskim (nr 5859/2004).
Koñcz¹c niniejszy przegl¹d, nale¿a³oby byæ mo¿e jeszcze zastanowiæ siê
nad tym, jakich istotnych problemów historycznych Arcana nie poruszy³y.
Jak wczeniej wspomniano, znalaz³y siê w nich przede wszystkim artyku³y
dotycz¹ce XX wieku, podejmuj¹ce szerok¹ problematykê z dziedziny historii
Polski i wiata. Jeli chodzi o historiê Polski, to stosunkowo najmniej miejsca
powiêcono zagadnieniu stosunków pañstwo  Koció³ po 1945 r. i naturalnie
to by³ najmniejszy objêtociowo dzia³ tematyczny. Niewiele te¿ miejsca redakcja powiêci³a historii nowo¿ytnej Polski, nie licz¹c artyku³ów W³adys³awa Konopczyñskiego I rozbiór Polski (nr 42/2001), Marii Danielewicz-Zieliñskiej Liceum Krzemienieckie (32/2000) oraz Roberta Kocielnego Semper libera: s³ów kilka o wolnoci Polaków o polskiej wolnoci szlacheckiej. Stosunkowo rzadko w Arcanach pojawia³y siê te¿ artyku³y z historii nowoczesnej
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powszechnej. Do najciekawszych nale¿¹ Piotra Kosmali Wizja Europy w epoce
napoleoñskiej (nr 57/2004) oraz Michai³a Dobi³owa Stereotyp Polaka w polityce imperialnej: depolonizacja Kraju Pó³nocno-Zachodniego w latach 60. XIX
wieku, traktuj¹cy o budowaniu stereotypu Polaka  wroga Rosji w okresie
powstania styczniowego (nr 5152/2003). Obok tych drobnych mankamentów,
do kardynalnych osi¹gniêæ Arcanów nale¿y wielokrotnie podkrelana wielop³aszczyznowoæ pr¹dów tematycznych, która wynika zapewne nie tylko
z samej konstrukcji czasopisma. Niew¹tpliw¹ jego zalet¹ jest równie¿ konsekwentne dopuszczenie na ³amy czasopisma m³odych historyków, nie obci¹¿onych balastem przesz³oci. W swej konwencji i treci Arcana rzeczywicie
zas³u¿y³y na miano jednego z najlepszych czasopism w kraju.
Katarzyna B³aszczuk
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BILANS PIÊCIOLECIA ECH PRZESZ£OCI*
Le¿y oto przede mn¹ wszystkie piêæ tomów czasopisma za lata 20002004
i naturalnie wiele uwag, jakie tu byæ mo¿e padn¹, bêdzie skierowane pod
adresem Ech Przesz³oci w ogóle, a nie tylko ostatniego tomu V. Czasopismo jest organem wprawdzie uniwersytetu jako ca³oci, ale i wizytówk¹
przede wszystkim rodowiska historyków, w tym w szczególnoci historyków
zgrupowanych wokó³ Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych.
St¹d redakcja z gronem rzeczywistych twórców pisma, jego autorów, spotka³a
siê w Klubie Baccalarium na parê dni przed posiedzeniem Komitetu Redakcyjnego, a dyskusja, jaka siê tam wywi¹za³a by³a bardzo ciekawa i  jak
mniemam  oka¿e siê po¿yteczna dla Redakcji. Najkrótsz¹ recenzjê EP, najbardziej mnie satysfakcjonuj¹c¹ jako redaktora (wprawdzie dotyczy³o to t. IV,
ale mylê ¿e mo¿na j¹ odnieæ tak¿e do t. V), da³ w toku tej dyskusji
dr Tomasz Strze¿ek  Wreszcie Instytut ma czasopismo z prawdziwego zdarzenia. Nic dodaæ, nic uj¹æ!
Je¿d¿ê ostatnio czêsto po Polsce i mogê z ca³¹ odpowiedzialnoci¹ stwierdziæ, ¿e czasopismo wydawane przez piêæ ostatnich lat rzeczywicie zajê³o
trwa³¹ pozycjê na mapie polskiego czasopimiennictwa historycznego. Wczeniej wydany tom IV zwróci³ uwagê rodowiska historycznego, a mo¿e nawet
i szerszej publicznoci naukowej doborem tematycznym publikowanych artyku³ów i zw³aszcza materia³em dyskusyjnym o stalinizmie i jego narodowych
odmianach. Nie odbiega od tego poziomu tak¿e tom V, ale do problematyki
t. V jeszcze wrócê. Przedtem jednak uwaga wspomnieniowa.
* Tekst wyg³oszony przez autora na spotkaniu Redakcji z pracownikami Instytutu w dniu
23 marca 2005 r. w Klubie Baccalarium oraz w wersji lekko zmodyfikowanej na posiedzeniu
Komitetu Redakcyjnego Ech Przesz³oci w dniu 7 kwietnia 2005 r.
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Spotykamy siê w gronie historyków, niezbêdna jest zatem  jak wydaje
siê  tak¿e krótka refleksja historyczna siêgaj¹ca do pocz¹tków Ech Przesz³oci, do owego roku 2000. Ot, choæby, jak pojawi³a siê nazwa czasopisma,
a by³o z tym wiele k³opotów. Wiele adekwatnych nazw, jak roczniki, zeszyty,
studia, kwartalniki i przegl¹dy, a tak¿e takie specjalne tytu³y jak Studia
z dziejów, Klio, Z otch³ani wieków, Historia, Wiadomoci, Mówi¹
Wieki, Sobótka, Scripta Minora, Sekrety Historii, by³y ju¿ wykorzystane w innych orodkach i nie mo¿na by³o mno¿yæ plagiatów, z kolei takie
nazwy jak np. Z nad £yny, Kronika, czy Nasza Przesz³oæ zak³ada³yby
regionalny g³ównie charakter pisma, a nie oto nam chodzi³o. Wybrana ostatecznie nazwa Echa Przesz³oci okaza³a siê zupe³nie niez³a. Ale geneza tej
nazwy wcale nie jest prosta. W krêgu inicjatorów czasopisma, a nale¿eli do
niego w 2000 r. nastêpuj¹cy profesorowie: S³awomir Kalembka, Stanis³aw
Achremczyk, Tadeusz Filipkowski, Norbert Kasparek i ja rozpatrywano pocz¹tkowo ró¿ne warianty. Jako historycy siêgnijmy do róde³! Dysponuje
jednym, dla mnie najbardziej wiarygodnym, bo w³asnym, dziennikiem z owego 2000 r. Oto jego zapisy:
roda, 16 II [2000 r.]: Od rana t³umy w Instytucie, t³umy ludzi. Za³atwiam g³ównie sprawy zwi¹zane ze znalezieniem tytu³u dla przysz³ego pisma
Instytutu. Rozwa¿ane s¹ trzy wersje: Studia Historyczne, Gesta Historiae
i Vox Pateritatis, rozmowy z Szarypkinem i Filipkowskim.
Pi¹tek, 18 II: Wizyta u Achremczyka korzystna [...]. Co do pisma, to opowiada siê za nazw¹ Folia Historica, ale decyzjê pozostawia Kalembce; tom
przygotowany przez Filipkowskiego powinien jednak pozostaæ pod dawnym
tytu³em Prace Historyczne. Ukazanie siê takiego, ju¿ III-go, tomu mo¿e mieæ
znaczenie dla póniejszej kategoryzacji naszego Instytutu. Bêdziemy musieli
zdecydowaæ o tym na najbli¿szym zebraniu Dyrekcji. Przygotowane dla
Achremczyka projekty nazwy przydadz¹ siê wiêc.
Wtorek, 22 II: Na zebraniu Dyrekcji uzyska³em akceptacjê dla swego
planu odczytów i spotkañ naukowych w Instytucie [...]. Jeli chodzi o periodyk
Instytutu, to stanê³o na nazwie Folia Historica. Kalembka siê wykrêca³
z funkcji naczelnego, wskazuj¹c na mnie, ale uparlimy siê ze Szmytem, ¿e on
i tylko on.
roda, 23 II: Z Kalembk¹ ustalilimy ostatecznie nazwê pisma na
Vox Saeculorum (projektowane poprzednio Folia Historica ukazuj¹ siê
w £odzi).
29 II 2000 r. Dyr. Gawinek, z któr¹ umówi³em siê na jutro zaraz po
posiedzeniu Uczelnianej Komisji Wyborczej, z kolei nie widzi mo¿liwoci utrzymania starego tytu³u w oddanym do druku tomie Filipkowskiego (Prace Historyczne) i chce, by ju¿ teraz by³a to nowa nazwa naszego pisma. Muszê wiêc
przypieszyæ list do profesora Achremczyka w tej sprawie i uzgodniæ z Filipkowskim niezbêdny jednak wstêp do nowej Redakcji. [...] List do Achremczyka
napisa³em, przes¹dzaj¹c tym samym o sprawach periodyku.
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Sobota, 4 III: Piszê s³owo wstêpne do tomu III naszego periodyku ju¿ pod
nazw¹ Vox Saeculorum.
Poniedzia³ek, 6 III: W Instytucie od rana. Najpierw zebranie Dyrekcji,
pokazujê swoje s³owo wstêpne do t. I Vox Saeculorum. K. wprowadza wa¿n¹
poprawkê o integracji ca³ego olsztyñskiego rodowiska historycznego. [...] Mile
zosta³em tak¿e przyjêty przez dyr. Gawinek. Dogadalimy siê co do szczegó³ów
naszego periodyku. Kosztami nie bêdzie obci¹¿ony nasz Instytut, a tylko fundusz rektorski.
Czwartek, 9 III: Od rana w Instytucie, gdzie krótko spotkanie Dyrekcji,
jakie jeszcze k³opoty z tytu³em naszego pisma.
13 III 2000: W Instytucie odebralimy, razem ze S³awkiem Kalembk¹
telefon od Redaktor Jamio³kowskiej z Wydawnictwa w sprawie naszego czasopisma, zmieniaj¹c po raz kolejny w zwi¹zku z jej zastrze¿eniami tytu³ na
Echa Przesz³oci. A propos tego zapisu. W toku póniejszej rozmowy z red.
Danut¹ Jamio³kowsk¹ wyjani³o siê, ¿e jej zastrze¿enia sprowadza³y siê do
tego, i¿ nazwa Vox Saeculorum jest zbyt pompatyczna. I wówczas w rozmowie to ja wed³ug niej zaproponowa³em nazwê Echa Przesz³oci. I na tym
stanê³o. Ja jednak sobie dok³adnie rozmowy tej ju¿ nie przypominam, wolê
wiêc dla unikniêcia cienia megalomanii, bymy uznali, ¿e nazwa ta ma
dwóch ojców  mnie i Kalembkê oraz jedn¹ matkê  w³anie Pani¹ red.
Danutê Jamio³kowsk¹.
roda, 5 IV: Zwo³alimy na wtorek pierwsze posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Ech Przesz³oci. Bêdê musia³ siê przygotowaæ do niego. W sprawie
nastêpnego rocznika umówi³em siê w sobotê z Mierzw¹.
Tyle z Dziennika. Pocz¹tkowo, jak pamiêtamy, jeli jeszcze wolno mi
przez chwilê kontynuowaæ ów w¹tek historyczny, ka¿dy tom mia³ swojego
redaktora. Pe³nili tê rolê kolejno: Tadeusz Filipkowski  t. I, Andrzej Korytko
i Edward Mierzwa  t. II, Bohdan Ryszewski  t. III. O treci jednak innych
dzia³ów  poza artyku³ami  decydowa³ na ogó³ nie ów redaktor tomu
a Sekretariat Redakcji w niezmiennym sk³adzie: Witold Gieszczyñski i Norbert Kasparek. Od tomu IV pojawi³ siê redaktor naczelny a dawny sekretariat wraz z nim zmieni³ siê w Redakcjê, zapewniaj¹c¹ ci¹g³oæ poczynañ
i jednolitoæ charakteru pisma. Do Redakcji owej doszed³ wówczas jeszcze ks.
dr hab. Kazimierz £atak. W tomie IV Redakcja wyst¹pi³a wprawdzie
w formule redaktorzy tomu ale t. V precyzuje ju¿ formu³ê w³aciw¹  Redakcjê. I tak ju¿ chyba powinno pozostaæ.
Jeli idzie o dzia³y czasopisma, to ich liczba ros³a w miarê jak formowa³o
siê etapami jego dzisiejsze oblicze. I tak t. I nie mia³ jeszcze nawet dzia³u
Recenzji, w nastêpnych ju¿ pojawiaj¹ siê one stale obok Kroniki i informacji
naukowych. Od t. IV pojawi³ siê arcywa¿ny dzia³ Problemy i dyskusje. Niekiedy wystêpowa³y te¿ ród³a czy te¿, jak ostatnio w t. V. Dokumenty i materia³y. Sporadycznie na szczêcie pojawiaj¹ siê Po¿egnania (w odniesieniu jak
dot¹d do Tadeusza Marii Gelewskiego i Bohdana Kozie³³o-Poklewskiego).
W tym przypadku chcia³oby siê ¿yczyæ, by tych po¿egnañ w ogóle nie by³o,
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ale wyroki Opatrznoci mog¹ zrz¹dziæ inaczej. W kronice naukowej coraz
czêciej wystêpuj¹ w ró¿nej postaci jubileusze profesorskie. Du¿e znaczenie
przywi¹zujê do zamieszczonego w ostatnich dwóch tomach wykazu prac magisterskich, którym wszyscy powinnimy staraæ siê zainteresowaæ znanych
sobie absolwentów.
Kr¹g autorów jest na ogó³ sta³y, nowe nazwiska pojawiaj¹ siê rzadko, ale
na szczêcie s¹ i one, niekiedy nawet ze rodowisk pozaolsztyñskich. Tylko
w dyskusjach pojawia³y siê tuzy polskiej historiografii: Pawe³ Wieczorkiewicz, Jerzy Eisler, Tadeusz Kisielewski i Janusz Jasiñski, w tym dziale wystêpuj¹ z regu³y tak¿e historycy kaliningradzcy. Jeli chodzi natomiast
o autorów sta³ych, to nale¿a³oby tu wymieniæ przede wszystkim takie znakomite pióra jak Jan Gancewski, Janusz Hochleitner, Norbert Kasparek, Andrzej Korytko, Pawe³ Letko, Zbigniew Anculewicz, Izabella Lewandowska,
Maria Bieniek, Barbara Krysztopa-Czupryñska, a ostatnio pracowici i odkrywczy Witold Gieszczyñski, Miros³aw Hoffman, Roman Jurkowski, Kazimierz £atak, Tomasz Strze¿ek, Karol Sacewicz. Tak¿e ja staram siê od czasu
do czasu wesprzeæ pismo w³asnym tekstem. Ma³o jest recenzji polemicznych,
ostatnio wprowadzamy omówienia innych pism historycznych.
I na zakoñczenie ju¿ o samym tomie V: bogaty, jak zwykle, jest jego dzia³
Artyku³ów i rozpraw, obejmuj¹cy doniesienia naukowe dotycz¹ce wszystkich
chyba epok historycznych i to nie tylko z zakresu historii Polski, ale i dziejów
powszechnych. S¹ w tym dziale teksty innowacyjne, wnosz¹ce wiele nowych
informacji i interpretacji naukowych  dr. Tomasza Strze¿ka o dziejach kawalerii rosyjskiej w latach 18151830, Karola Sacewicza o wybuchu wojny
sowiecko-niemieckiej i pakcie Sikorski-Majski w prasie Polskiego Pañstwa
Podziemnego, dr. hab. Zbigniewa Anculewicza o prasie lokalnej i sublokalnej
Warmii i Mazur (z ciekawymi uogólnieniami metodologicznymi), dr. hab.
Zdzis³awa Biegañskiego o miejscu kary mierci w orzecznictwie Specjalnych S¹dów Karnych w Polsce w pierwszych trzech latach powojennych.
W sumie dzia³ ten absolutnie nie przypomina, jak mo¿na by pochopnie
domniemywaæ, problematyki tematycznej czasopisma regionalnego. Autorzy podejmuj¹ w¹tki zasadnicze dla stanu badañ i dalszego rozwoju polskiej historiografii.
Wspomniany ju¿ wy¿ej dzia³ Problemy i dyskusje tak¿e zawiera pogl¹dy
i informacje zas³uguj¹ce na rozwagê i mog¹ce pobudziæ dalsz¹ wymianê pogl¹dów wród czêci historyków. Mam tu na myli zw³aszcza teksty prof.
prof. Tadeusza Kisielewskiego, Marka K. Kamiñskiego i Janusza Jasiñskiego. Oba nawi¹zuj¹ jakby do istotnej na prze³omie roku 2004/2005 60. rocznicy wyzwolenia ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej i zniewolenia ustrojowego przez system stalinowski.
Nad wyraz cenny jest dzia³ dokumentów, bo nie ma tu sygnalizowanych
w tytule dzia³u wspomnieñ. Mam na uwadze wartociowe dokumenty przygotowane przez dra R. Jurkowskiego z posiedzeñ Ko³a Polskiego i Ko³a Terytorialnego I Dumy Pañstwowej w Rosji i podawany do druku przez dr. Krzysz-
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tofa Lewalskiego raport pomocnika warszawskiego genera³-gubernatora do
spraw policyjnych dotycz¹cy lat 19051908. Oba te dokumenty nawi¹zuj¹
sw¹ treci¹ do 50. rocznicy polsko-rosyjskiej rewolucji 1905 r. Wiele cennego
wnosz¹ do historii pierwszych lat Polski powojennej dokumenty publikowane
przez dr. Witolda Gieszczyñskiego. W dziale Recenzji i omówieñ na uwagê
zas³uguj¹ wszystkie w istocie zamieszczone w nim teksty. Zawartoæ tomu
urozmaica tak¿e Kronika naukowa, a w niej zw³aszcza bardzo przydatny
wykaz prac magisterskich pióra M. Szewczyk i C. Na³êcza, bêd¹cy kontynuacj¹ wykazu zamieszczonego w tomie IV.
W sumie zebrane przez redakcjê materia³y stanowi¹ przemylan¹ i zwart¹ ca³oæ, wnosz¹c garæ zupe³nie nowych faktów i komentarzy do aktualnego
stanu badañ. Dobrze te¿ siê dzieje, w moim przynajmniej odczuciu, i¿ Redakcja unika tomów monotematycznych. Wydawane wczeniej w³anie monotematyczne tomy II i III ogranicza³y mo¿liwoæ publikowania wszystkiego, co
nowe z osi¹gniêæ naukowych ogó³u pracowników Instytutu. Ta decyzja Komitetu Redakcyjnego Ech Przesz³oci, okaza³a siê ze wszech miar s³uszna.
W przysz³oci nale¿y zadbaæ o poszerzenie dzia³u dyskusji czy to w postaci
druku indywidualnych wypowiedzi historyków na wybrany temat, czy te¿
zamieszczania  na wzór dyskusji redakcyjnej o stalinizmie  podobnych materia³ów. Zapewne zauwa¿alna jest tendencja Redakcji do zapraszania autorów z zewn¹trz. Dla wiêkszego uatrakcyjnienia pisma warto pomyleæ
o wprowadzeniu pewnych nowych dzia³ów. Np. mo¿na wprowadziæ dzia³ Na
warsztatach historyków, zawieraj¹cy wywiady z profesorami olsztyñskimi
i krajowymi a nawet zagranicznymi, rozszerzyæ dzia³ recenzji, dodaj¹c nowy,
adnotacji ksi¹¿kowych, co w warunkach bardzo niesprawnie funkcjonuj¹cej
bie¿¹cej informacji bibliograficznej u³atwi odbiorcy orientacjê w tym, co pojawia siê nowego na polskim i zagranicznym rynku ksi¹¿kowym. Z pewnoci¹
powinno byæ w ka¿dym tomie wiêcej informacji o ¿yciu naukowym samego
Instytutu, a wiêc np. wykazy publikacji pracowników, informacje o ukazuj¹cych siê ich recenzjach, o udziale pracowników w konferencjach naukowych
w kraju i zagranic¹ z tematami ich referatów, informacje o wywodz¹cych siê
z Instytutu laureatach ogólnokrajowych nagród naukowych 20022005,
o treci obronionych prac habilitacyjnych i doktorskich, bie¿¹ce wykazy wypromowanych prac magisterskich. W miarê umacniania siê pozycji naukowej
czasopisma i samego Instytutu wartociowe by³yby promocje EP (z odpowiednimi dyskusjami) w kilku uczelniach czy te¿ instytutach naukowych, np.
w Instytucie Historii PAN, mo¿e w UJ, czy te¿ UAM, mo¿e na Wydziale
Historii WSH w Pu³tusku. Wiele w tym kierunku zrobiono ostatnio, rozes³ano wszystkie 5 tomów do g³ównych orodków historycznych w kraju w intencji spowodowania prenumeraty przez nie tomów nastêpnych. Czasopismo
powinno te¿ ukazywaæ siê bardziej regularnie.
Tyle uwag pod rozwagê szanownych cz³onków Komitetu i samej redakcji czasopisma. Poniewa¿ rezygnujê z przyczyn wszystkim wiadomym
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z funkcji redaktora naczelnego, pragnê serdecznie podziêkowaæ Szanownym
Cz³onkom Komitetu i Redakcji za wspó³pracê i ¿yczliwoæ oraz ¿yczyæ memu
Szanownemu Nastêpcy i ca³ej dzi modyfikowanej Redakcji wielu osi¹gniêæ
twórczych, a przede wszystkim lepszego wykorzystania czasopisma jako wa¿nego rodka integracji ogó³u pracowników Instytutu i ich zainteresowañ badawczych.
Przywo³am na zakoñczenie cenn¹ uwagê koñcow¹ z recenzji owych
wszystkich piêciu tomów, przygotowan¹ na dzisiejsze posiedzenie Komitetu
Redakcyjnego przez prof. dra hab. Paw³a P. Wieczorkiewicza z Uniwersytetu
Warszawskiego: Echa Przesz³oci niew¹tpliwie zdoby³y sobie na historycznym rynku wydawniczym znacz¹c¹ i niepoledni¹ pozycjê. Rzecz jednak w
tym, aby j¹ nie tylko utrzyma³y. Mylê, ¿e mog¹ liczyæ w tym dziele na wielu
przyjació³ i sympatyków [...]. Do rzêdu tych ostatnich zaliczy³ siê tak¿e Autor
recenzji a zapewne zaliczaj¹ siê równie¿ obecni na dzisiejszym posiedzeniu
Historycy.

Witold Gieszczyñski

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
UWM w Olsztynie

OJCIEC WIÊTY JAN PAWE£ II OLSZTYNIANINEM.
HONOROWI OBYWATELE OLSZTYNA (20032004)
W roku 2003 Olsztyn wiêtowa³ swoje 650-lecie. Wydarzenie to sk³oni³o
rajców miejskich do uhonorowania dwóch znamienitych obywateli grodu nad
£yn¹ tytu³em Honorowego Obywatela Olsztyna. Wyró¿nienie to 1 padziernika 2003 r. otrzymali  arcybiskup metropolita warmiñski ks. dr Edmund
Piszcz oraz rektor UWM prof. Ryszard Górecki. Wrêczenie Aktu Nadania
wraz z Odznak¹ oraz dokonanie wpisu do Ksiêgi Honorowych Obywateli
Olsztyna mia³o miejsce 31 padziernika 2003 r. podczas uroczystej sesji Rady
Miasta.
Edmund Piszcz (ur. 17 listopada 1929 r. w Bydgoszczy) jest zwi¹zany
z Olsztynem od pierwszych lat powojennych. Pocz¹tkowo pobiera³ tu nauki
jako uczeñ Ni¿szego Seminarium Duchownego oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr 1 im. Adama Mickiewicza, po czym rozpocz¹³ studia w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyska³ stopieñ naukowy doktora teologii.
Nastêpnie kontynuowa³ studia w Niemczech. W 1982 r. zosta³ biskupem
che³miñskim. Jednak przez wszystkie te lata utrzymywa³ czêsty kontakt
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z Olsztynem m.in. czynnie uczestnicz¹c w obradach IV Kongresu Mariologicznego (1977) oraz w sympozjum hozjañskim (1983). Na sta³e do Olsztyna
powróci³, kiedy 11 listopada 1985 r. papie¿ Jan Pawe³ II mianowa³ go administratorem apostolskim sede plena1 diecezji warmiñskiej, a 30 listopada tego
roku obj¹³ tu kanoniczne rz¹dy. Z kolei 22 padziernika 1988 r. otrzyma³
nominacjê na biskupa warmiñskiego, natomiast 25 marca 1992 r. godnoæ
arcybiskupa nowo utworzonej metropolii warmiñskiej. Jest autorem wielu
publikacji naukowych. By³ równie¿ wielokrotnie odznaczany m.in. Ekumenicznym Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu w. Brygidy (1994),
Wielkim Krzy¿em Zas³ugi przyznanym przez Zakon Kawalerów Maltañskich
(2001), a tak¿e Wielkim Krzy¿em Zas³ugi Republiki Federalnej Niemiec
przyznanym w 2004 r. za pracê na rzecz porozumienia miêdzy Polakami
i Niemcami. Nale¿y dodaæ, ¿e abp Piszcz otrzyma³ tak¿e Odznakê Honorow¹
Zas³u¿onym dla Warmii i Mazur (1996) oraz Z³oty Laur Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (2003). Zawo³aniem biskupiej pos³ugi Edmunda Piszcza s¹ s³owa: Diligimus opere ac veritate2. Zawiadcza o tym jego
osobiste zaanga¿owanie w obronie przeladowanych oraz pomoc udzielana
zw³aszcza ubogim i chorym. Cieszy siê powszechnym szacunkiem mieszkañców, a swoj¹ prac¹, powiêceniem i zapa³em niejednokrotnie da³ dowód swojego zaanga¿owania sprawami naszego Miasta3.
Ryszard Józef Górecki (ur. 15 lutego 1951 r. w Dulsku) po ukoñczeniu
studiów w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie zwi¹za³ siê z macierzyst¹ uczelni¹ na sta³e, zdobywaj¹c kolejno stopnie naukowe: doktora
(1979), doktora habilitowanego (1986) i profesora (1993). W 1999 r. zosta³
wybrany pierwszym rektorem Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje siê w naukach rolniczych: agrotechnika  fizjologia rolin
oraz biotechnologia rolin. Jest autorem ok. 100 oryginalnych prac twórczych
publikowanych zarówno w periodykach polskich, jak i zagranicznych. Ponadto jest cz³onkiem licznych zespo³ów ekspertów i stowarzyszeñ naukowych,
m.in. od 2002 r. pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Polskich. W 2005 r. zosta³ wybrany senatorem RP. Jest tak¿e
laureatem wielu presti¿owych nagród i odznaczeñ4. Wspó³pracownicy prof.
1 (³ac.)  przy prawomocnym zarz¹dzie biskupim. Zob. A. Jougan, S³ownik kocielny ³aciñsko-polski, Warszawa 1992, s. 614615.
2 (³ac.)  mi³ujmy czynem i prawd¹.
3 Ksiêga protoko³ów Rady Miasta Olsztyn. Uchwa³a nr XIV/218/03 Rady Miasta z 1 X
2003 r..; P. Nitecki, Biskupi Kocio³a w Polsce. S³ownik biograficzny, Warszawa 1992, s.167;
S. Achremczyk, R. Marchwiñski, J. Przeracki, Poczet biskupów warmiñskich, Olsztyn 1994,
s. 263264; J. Wojtkowski, Arcybiskup Metropolita Warmiñski dr Edmund Piszcz, [w:] Czynem
i Prawd¹. Ksiêga pami¹tkowa na siedemdziesi¹te pi¹te urodziny Ksiêdza Arcybiskupa Warmiñskiego Edmunda Piszcza, pod red. C. Rogowskiego, W. Nowaka, A. Kopiczki, M. Wojciechowskiego, Olsztyn 2004, s. 1128.
4 Ksiêga protoko³ów Rady Miasta Olsztyn. Uchwa³a nr XIV/219/03 Rady Miasta z 1 X
2003 r.; S³ownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Olsztyn 2004, s. 46.
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Góreckiego podkrelaj¹, ¿e na co dzieñ jest pe³en zaanga¿owania, pracowitoci,
rzeczowoci, otwartoci, argumentacyjnej uczciwoci, ufnoci i ¿yczliwoci5.
W roku 2004 Rada Miasta nada³a kolejnym piêciu osobom tytu³y Honorowych Obywateli Olsztyna. 23 czerwca tego roku w olsztyñskim ratuszu
odby³a siê uroczysta sesja powiêcona problematyce kultury fizycznej Olsztyna, podczas której, za wieloletni¹ i wytrwa³¹ pracê oraz wybitne osi¹gniêcia
sportowe wrêczono, nadane uchwa³¹ z 26 maja 2004 r., wyró¿nienia honorowych obywateli miasta  Zbigniewowi Lubiejewskiemu, Mieczys³awowi Doroszukowi i Marianowi Rapackiemu. Uroczystoci towarzyszy³a dyskusja na
temat raportu o stanie kultury fizycznej Olsztyna oraz kierunkach dalszego
rozwoju sportu w miecie6.
Zbigniew Lubiejewski (ur. 6 listopada w 1949 r. w Bartoszycach) w latach 1968-1973 by³ studentem Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Olsztynie. Jako
zawodnik AZS Olsztyn w latach 1973, 1976, 1978 zdobywa³ mistrzostwo
Polski w pi³ce siatkowej. By³ to okres, kiedy AZS nale¿a³ do najlepszych
zespo³ów w Polsce, a Olsztyn kojarzy³ siê kibicom sportowym przede wszystkim z siatkówk¹. W 1971 r. zosta³ powo³any do reprezentacji kraju, z któr¹
zdoby³ wicemistrzostwo Europy (1975) i najcenniejsze dla ka¿dego sportowca
trofeum  z³oty medal na XXI Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu (1976).
Nastêpnie jako zawodnik klubów belgijskich s³awi³ polsk¹ siatkówkê zdobywaj¹c mistrzostwo (1980) i puchar (1982) tego kraju, a w latach 19851988
pe³ni³ funkcjê trenera reprezentacji Belgii. W roku 1991 powróci³ na sta³e do
Olsztyna i rozpocz¹³ dzia³alnoæ spo³eczn¹ i zawodow¹. Nadal czynnie uczestniczy w pracach zarz¹du sekcji pi³ki siatkowej AZS Olsztyn. Ponadto od
jedenastu lat jest prywatnym przedsiêbiorc¹7.
Mieczys³aw Doroszuk (ur. 25 lutego 1921 r. w Bia³ej Podlaskiej) jest
olsztynianinem ju¿ od ponad pó³ wieku, a swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³
z Zespo³em Szkó³ Budowlanych, gdzie przez ponad trzydzieci lat pracowa³
jako wychowawca m³odzie¿y i trener siatkówki. Dru¿yny pod jego kierunkiem odnios³y wiele sukcesów, wród których najwa¿niejsze to Mistrzostwo
Polski w pi³ce siatkowej na Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach M³odzie¿y
Szkolnej (1965, 1974). Ponadto prowadzi³ zajêcia sekcji siatkarskiej AZS
w Wy¿szej Szkole Nauczycielskiej oraz by³ opiekunem dru¿yny MKS Juvenia. By³ tak¿e wieloletnim cz³onkiem zarz¹du Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki
Siatkowej w Olsztynie. Za swoj¹ dzia³alnoæ na rzecz sportu i m³odzie¿y
Mieczys³aw Doroszuk otrzyma³ szereg nagród i wyró¿nieñ, m.in. Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1981), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1972), Z³ot¹
5 Ksiêga protoko³ów Rady Miasta Olsztyn. Za³¹cznik do protoko³u nr XIV/219/03. Opinia
prof. J. A. Szczerbowskiego przewodnicz¹cego Rady Patronackiej UWM z 24 VI 2003 r.
o ca³okszta³cie osi¹gniêæ prof. R. Góreckiego w zwi¹zku z propozycj¹ nadania mu tytu³u Honorowego Obywatela Olsztyna.
6 Gazeta Olsztyñska (dalej: GO), 2004, nr 146 z 24 VI, s. 5.
7 Ksiêga protoko³ów Rady Miasta Olsztyn. Uchwa³a nr XXVI/373/04 Rady Miasta z 26 V
2004 r.; relacja Z. Lubiejewskiego z 23 II 2005 r., w zbiorach autora.
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Odznakê Zas³u¿onym dla Warmii i Mazur (1965), Z³ot¹ Odznakê Zas³u¿ony
Dzia³acz Kultury Fizycznej (1973), Medal Komisji Edukacji Narodowej
(1976)8.
Marian Tadeusz Rapacki (ur. 26 sierpnia 1919 r. w P³ocku) mieszka
w Olsztynie od 1945 r. z krótk¹ przerw¹, podczas której organizowa³ ¿ycie
sportowe w Gi¿ycku i Wêgorzewie. W 1954 r. zosta³ za³o¿ycielem pierwszej
na terenie Warmii i Mazur wyczynowej sekcji kajakarstwa. Po ukoñczeniu
Szko³y Trenerskiej przy Wy¿szej Szkole Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu od 1955 r. pe³ni³ funkcjê jednego z trenerów kadry narodowej, by w 1964 r.,
ju¿ jako pierwszy trener reprezentacji Polski, uczestniczyæ z ekip¹ kajakarzy
w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Ponadto by³ m.in. trenerem koordynatorem sekcji kajakowej, wiolarskiej i ¿eglarskiej Wojewódzkiego Zespo³u Metodyczno-Szkoleniowego w Olsztynie, kierownikiem dzia³u organizacyjnego
Wojewódzkiej Federacji Sportu, przewodnicz¹cym Rady Trenerów Polskiego
Zwi¹zku Kajakowego, cz³onkiem zarz¹du Olsztyñskiego Klubu Sportowego.
Nale¿y dodaæ, ¿e z jego inicjatywy powsta³ Wojewódzki Klub Olimpijczyka,
gdzie prowadzi³ szeroko zakrojon¹ dzia³alnoæ organizuj¹c spotkania
z m³odzie¿¹, podczas których propagowa³ ideê olimpijsk¹. By³ tak¿e inicjatorem i za³o¿ycielem Muzeum Sportu, które prowadzi³ w latach 19882000.
Marian Rapacki jest wychowawc¹ wielu pokoleñ kajakarzy, a jego podopieczni brali udzia³ w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach wiata i Europy
zdobywaj¹c wiele medali. Wszyscy oni zgodnie podkrelaj¹, ¿e jego zaletami
by³y zawsze fachowoæ, uczciwoæ i pe³ne zaanga¿owanie w pracy spo³ecznej
i zawodowej9.
Uchwa³¹ z 29 wrzenia 2004 r. nadano tytu³ Honorowego Obywatela
Olsztyna ksiêdzu infu³atowi dr. Julianowi ¯o³nierkiewiczowi (ur. 23 maja
1931 r. w Odcedzie, woj. nowogródzkie). Z Olsztynem ks. ¯o³nierkiewicz jest
zwi¹zany od 1951 r., kiedy rozpocz¹³ studia filozoficzne i teologiczne w Wy¿szym
Seminarium Duchownym Hosianum, by w piêæ lat póniej uzyskaæ wiêcenia
kap³añskie. Od 1959 r. pe³ni³ funkcjê wikariusza, a nastêpnie od 1968 r.
prefekta parafii Najwiêtszego Serca Pana Jezusa. W 1982 r. zosta³ mianowany dziekanem dekanatu Olsztyn-Po³udnie, natomiast trzy lata póniej
uzyska³ godnoæ archiprezbitera olsztyñskiego oraz dziekana dekanatu Olsztyn-ródmiecie. Przez wiele lat ks. ¯o³nierkiewicz pe³ni³ funkcjê duszpasterza akademickiego i wyk³adowcy w Instytucie Teologiczno-Historycznym
w Olsztynie. W 1980 r. ówczesny biskup warmiñski Józef Glemp powierzy³
mu pieczê duchow¹ nad powstaj¹cym obywatelsko-spo³ecznym ruchem Solidarnoæ, a w piêæ lat póniej zosta³ mianowany duszpasterzem ludzi pracy.
8 Ksiêga protoko³ów Rady Miasta Olsztyn. Uchwa³a nr XXVI/372/04 Rady Miasta z 26 V
2004 r.; J. Urnia¿, Sport na Warmii i Mazurach w latach 19451975, Olsztyn 2000, s. 89, 125130;
GO, 2005, nr 44 z 22 II, s. 21.
9 Ksiêga protoko³ów Rady Miasta Olsztyn. Uchwa³a nr XXVI/373/04 Rady Miasta z 26 V
2004 r.; J. Urnia¿, op. cit., s. 58, 90, 173, 182.
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By³ tak¿e jednym ze wspó³za³o¿ycieli olsztyñskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, a po zawieszeniu dzia³alnoci KIK w stanie wojennym pe³ni³ obowi¹zki duszpasterza inteligencji miasta. Warto zaznaczyæ, ¿e szczególne znaczenie mia³a pomoc, jakiej udziela³ represjonowanym i ich rodzinom w okresie
stanu wojennego. Nieobce s¹ mu tak¿e problemy najm³odszych mieszkañców
Olsztyna. Z tego wzglêdu w 1994 r. powo³a³ do ¿ycia Stowarzyszenie Pomoc
dzieciom i Dom Dziennego Pobytu Dziecka Arka. Od tego czasu pe³ni tak¿e
funkcjê archidiecezjalnego kapelana wiêziennictwa i stra¿y po¿arnej. Ponadto ks. dr Julian ¯o³nierkiewicz jest cz³onkiem m.in. Rady Kap³añskiej, Kolegium Konsultorów, Rady Duszpasterskiej oraz Archidiecezjalnej Komisji
Sztuki, opiekunem Warmiñskiego Ko³a Katolików, asystentem Rodziny Katyñskiej oraz wiatowego Zwi¹zku AK. Z pewnoci¹ jest cz³owiekiem wyj¹tkowym, a jego codzienn¹ dzia³alnoæ cechuje dobroæ, ¿yczliwoæ i szlachetnoæ10. Uroczystoæ wrêczenia ks. ¯o³nierkiewiczowi tytu³u Honorowego Obywatela Olsztyna odby³a siê podczas uroczystej XXXVI sesji Rady Miasta
1 grudnia 2004 r.11
Tego samego dnia olsztyñscy radni jednog³onie zadecydowali równie¿
o nadaniu tytu³u Honorowego Obywatela Olsztyna Jego wi¹tobliwoci Ojcu
wiêtemu Janowi Paw³owi II. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e propozycjê uhonorowania
tym zaszczytnym wyró¿nieniem ju¿ wczeniej przedstawi³ papie¿owi prezydent miasta Czes³aw Jerzy Ma³kowski przy okazji wizyty w Watykanie.
17 listopada 2004 r. podczas audiencji generalnej Ojciec wiêty wyrazi³ zgodê
i podziêkowania w³adzom Olsztyna. Akt nadania oraz miniaturowy odlew
drzwi bazyliki katedralnej w. Jakuba 1 marca 2005 r. przekaza³a grupa
olsztyñskich pielgrzymów z prezydentem Ma³kowskim, przewodnicz¹cym
Rady Miasta Zbigniewem D¹bkowskim i ks. Julianem ¯o³nierkiewiczem, na
rêce abpa Stanis³awa Dziwisza w rzymskiej klinice Gemelli, gdzie przebywa³
chory ju¿ papie¿ Jan Pawe³ II12.

10

Ksiêga protoko³ów Rady Miasta Olsztyn. Uchwa³a nr XXXIII/425/04 Rady Miasta z 29
IX 2004 r.; A. Kopiczko, J. ¯o³nierkiewicz, Dzieje kocio³a i parafii Najwiêtszego Serca Pana
Jezusa w Olsztynie 19032003, Olsztyn 2003, s. 108110; relacja ks. J. ¯o³nierkiewicza z 2 X
2004 r., w zbiorach autora.
11 GO, 2004, nr 270 z 18 XI, s. 5, nr 282 z 2 XII, s. 3.
12 GO, 2005, nr 51 z 2 III, s. 8. W miesi¹c póniej, 2 IV 2005 r. o godz. 21.37, z Watykanu
nadesz³a tragiczna wiadomoæ o mierci Ojca wiêtego Jana Paw³a II. Ze stolicy Warmii do
Rzymu wyruszy³y liczne grupy pielgrzymów, pragn¹cych towarzyszyæ naszemu Rodakowi
w Jego ostatniej drodze. Natomiast w Olsztynie mieszkañcy miasta oddawali ho³d Papie¿owi
uczestnicz¹c we mszach wiêtych, modlitwach, czuwaniach lub wpisuj¹c siê do ksi¹g kondolencyjnych, wype³niaj¹c tym samym wezwanie: Po mierci proszê o msze wiête i modlitwy. Cyt. za:
Testament Ojca wiêtego Jana Paw³a II, Pos³aniec Warmiñski (dalej: PW), 2005, nr 8, s. 1;
por. Rezonans, 2005, nr 4(437) z 28 IV, s. 4. Ju¿ podczas pogrzebu wierni wzywali do uznania
wiêtoci Jana Paw³a II (Santo subito). Nowo wybrany papie¿ Benedykt XVI w bazylice w.
Jana na Lateranie 28 VI 2005 r. dokona³ uroczystego otwarcia procesu beatyfikacyjnego Jana
Paw³a II; por. PW, 2005, nr 13, s. 2.
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Papie¿ Jan Pawe³ II (ur. 18 maja 1920 r. w Wadowicach) wielokrotnie
bywa³ w stolicy Warmii, m.in. latem 1958 r., podczas sp³ywu kajakowego
£yn¹, kiedy otrzyma³ wiadomoæ o nominacji na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. W nastêpnym roku uczestniczy³ w olsztyñskim posiedzeniu Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski. W 1965 r.  ju¿ jako
arcybiskup Krakowa  bra³ udzia³ w olsztyñskich uroczystociach dwudziestolecia polskiej organizacji ¿ycia katolickiego w diecezji warmiñskiej, natomiast w rok póniej podczas uroczystoci milenijnych celebrowa³ mszê w.
w konkatedrze w. Jakuba w Olsztynie. Z kolei w 1977 r. kardyna³ Karol
Wojty³a przewodniczy³ olsztyñskim obradom IV Kongresu Mariologicznego.
W 1978 r. uczestniczy³ te¿ w pogrzebie biskupa warmiñskiego Józefa Drzazgi. Jako papie¿ Jan Pawe³ II przebywa³ w Olsztynie 56 czerwca 1991 r.,
gdzie m.in. spotka³ siê z tysi¹cami wiernych podczas Mszy w. na placu przy
stadionie Stomilu, powiêci³ nowy gmach seminarium duchownego Hosianum, odwiedzi³ szpital dzieciêcy. Pobyt Ojca wiêtego na Warmii sta³ siê
wielkim wydarzeniem w licz¹cej 650 lat historii miasta13. Honorowe obywatelstwo nadane Janowi Paw³owi II przez w³adze samorz¹dowe Olsztyna to
przede wszystkim zaszczyt dla mieszkañców miasta, a zarazem wyraz szacunku, czci, uznania i wdziêcznoci dla Osoby Ojca wiêtego14.
Warto przypomnieæ, ¿e dotychczas wyró¿nieni tytu³em Honorowego
Obywatela Olsztyna, ustanowionym 10 wrzenia 1991 r. na XII sesji Rady
Miasta, zostali: Tadeusz Nowakowski-Olsztyñski (10 wrzenia 1991), Natalia
¯arska (23 maja 1995), Mieczys³aw Pimpicki (28 grudnia 1995), Jadwiga Lindner (22 lutego 1996), Jan Lubomirski (22 lutego 1996), Kazimierz Pacer (24
kwietnia 1996), Georg Dietrich (14 stycznia 1998), Andrzej Hopfer (14 stycznia 1998), Janusz Jasiñski (25 kwietnia 2001), W³adys³aw Ogrodziñski
(25 kwietnia 2001), Erwin Kruk (25 kwietnia 2001), Tadeusz Krzymowski
(25 kwietnia 2001) i Hieronim Skurpski (25 kwietnia 2001)15.
13 Ksiêga protoko³ów Rady Miasta Olsztyn. Uchwa³a nr XXXVII/470/04 Rady Miasta
z 1 XII 2004 r.; J. Wojtkowski, Karol Wojty³a na Warmii i Mazurach, Studia Warmiñskie,
1991, t. 28, s. 3745; J. Ros³an, Karol Wojty³a na Warmii i Mazurach, Pos³aniec Warmiñski,
1993, nr 12; J. Ch³osta, S³ownik Warmii (historyczno-geograficzny), Olsztyn 2002, s. 147;
W. Gieszczyñski, Olsztyn w III Rzeczypospolitej, [w]: Olsztyn 13532003. Praca zbiorowa pod
red. S. Achremczyka i W. Ogrodziñskiego, Olsztyn 2003, s. 516517.
14 Ksiêga protoko³ów Rady Miasta Olsztyn. Za³¹cznik nr 1 do protoko³u nr XXXVII/470/04.
Laudacja wyg³oszona przez JM Rektora UWM w Olsztynie prof. Ryszarda Góreckiego na uroczystym posiedzeniu Rady Miasta 1 XII 2004 r.
15 Zob. W. Gieszczyñski, Janusz Jasiñski i W³adys³aw Ogrodziñski  honorowymi obywatelami miasta Olsztyna, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie, 2001, nr 4, ss. 661663.
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Maria Korybut-Marciniak

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
UWM w Olsztynie

MIÊDZY IRREDENT¥ A KOLABORACJ¥.
POSTAWY SPO£ECZEÑSTWA POLSKIEGO
WOBEC ZABORCÓW. W KRÊGU SZTUKI I NAUKI
W dniach 23 grudnia 2004 r. w Miêdzynarodowym Centrum Kszta³cenia Ustawicznego  orodku Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Ostródzie  odby³a siê pi¹ta sesja naukowa z cyklu Miêdzy irredent¹ a kolaboracj¹. Postawy spo³eczeñstwa polskiego wobec zaborców. Kontynuuj¹c rozwa¿ania nad dziejami narodu w warunkach pozbawienia w³asnego pañstwa,
organizator  Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM  sprecyzowa³ jej tematykê, nadaj¹c podtytu³ W krêgu sztuki i nauki. Swoje wyst¹pienia zg³osi³y 24 osoby, co wiadczy o du¿ym zainteresowaniu postawami
spo³ecznymi ludzi sztuki i nauki oraz ich rzeczywist¹ rol¹ w d¹¿eniu do niepodleg³ego pañstwa. Sesjê otworzyli kierownicy konferencji: prof. dr hab. S³awomir Kalembka- g³ówny inicjator ca³ego cyklu konferencji oraz dr hab. Norbert Kasaparek, prof. UWM (Olsztyn), prodziekan Wydzia³u Humanistycznego UWM. Wyrazili oni zadowolenie z mo¿liwoci kolejnego spotkania, przywitali referentów i przyby³ych goci. Profesor Kasparek przypomnia³ historiê
konferencji Miêdzy irredent¹ a kolaboracj¹.
Po oficjalnym otwarciu sesji rozpoczê³y siê obrady plenarne, którym
przewodniczy³ prof. dr hab. Bohdan Ryszewski  dyrektor Instytutu Historii
i Stosunków Miêdzynarodowych UWM. Z pierwszym referatem Posiedzenia
publiczne na Uniwersytecie Wileñskim (1803-1832) form¹ popularyzacji nauki na Litwie wyst¹pi³a dr hab. Aldona Prasmanteite, prof. UWM. W swoim
wyst¹pieniu ukaza³a nastawienie spo³ecznoci wileñskiej do propagowanej
przez profesorów Uniwersytetu Wileñskiego wiedzy. Autorem kolejnego wyst¹pienia by³ dr Tomasz Nodzyñski (Zielona Góra), który w swoim referacie
przedstawi³ postawê Antoniego Radziwi³³a i Atanazego Raczyñskiego wobec
monarchii pruskiej i kultury niemieckiej.
Dr Andrzej Szmyt (Olsztyn) w swoim wyst¹pieniu podj¹³ siê oceny dzia³alnoci Tadeusza Czackiego, próbuj¹c odpowiedzieæ na pytanie czy postawa
za³o¿yciela Liceum Krzemienieckiego by³a oporem czy uleg³oci¹ wobec rosyjskiego zaborcy. W¹tek tematyczny ziem zabranych kontynuowa³a nastêpna
prelegentka, mgr Maria Korybut-Marciniak (Olsztyn), przedstawiaj¹c referat
Profesorowie Uniwersytetu Wileñskiego wobec problemu ubóstwa w latach
18031831.
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Autork¹ kolejnego wyst¹pienia by³a dr Maria Bieniek (Olsztyn), która
przeanalizowa³a i podda³a ocenie g³ówne tezy traktatu Aby oba narody,
Niemców i Polaków w Galicji w zgodzie i jednoci ze sob¹ ¿y³y Ignacego
Lubicz-Czerwiñskiego  popularyzatora dziejów Polski pierwszego trzydziestolecia XIX w., znanego ze swojej lojalistycznej postawy wobec monarchii
austriackiej. Po tym wyst¹pieniu nast¹pi³a dyskusja koñcz¹ca pierwsz¹ czêæ
obrad.
Po przerwie obrady rozpocz¹³ referat dr. Jerzego Kuzickiego (Rzeszów)
Wspó³pracownicy Bogdana Jañskiego w ¿yciu kulturalnym Wielkiej Emigracji
we Francji. Autor przedstawi³ w nim niew¹tpliwe zas³ugi rodowiska skupionego wokó³ Jañskiego, zwi¹zanego z odrodzeniem ruchu religijnego, w dziedzinie propagowania kultury polskiej poród emigrantów w Pary¿u i innych
regionach Francji. Kolejnym prelegentem by³ prof. dr hab. Stanis³aw Gajewski (Olsztyn). W wyst¹pieniu podda³ wszechstronnej krytycznej analizie pogl¹dy dotycz¹ce Kocio³a i religii  Izydora Kajetana Wys³oucha  polskiego
modernisty katolickiego zafascynowanego ide¹ postêpu. Referat profesora
Gajewskiego zakoñczy³ obrady plenarne pierwszego dnia konferencji, a zainicjowan¹ na sali obrad dyskusjê kontynuowano podczas uroczystej kolacji.
Prof. dr hab. Jan Sobczak (Olsztyn), jako kierownik sesji, otworzy³ obrady drugiego dnia konferencji. Pierwsza g³os zabra³a dr Ma³gorzata Dajnowicz
(Bia³ystok), która omówi³a wp³yw polskiej inteligencji z pó³nocno-wschodniej
czêci Królestwa Polskiego na kszta³towanie kierunków ¿ycia politycznego na
prze³omie XIX i XX w. Kolejny referat wyg³osi³a dr Urszula Oettingen (Kielce). Bazuj¹c na ród³ach legionowych omówi³a bardzo zró¿nicowany stosunek
polskiego spo³eczeñstwa do zaborcy rosyjskiego w Królestwie Polskim. Przeanalizowa³a czynniki maj¹ce wp³yw na nastawienie Polaków do Imperium
Rosyjskiego i Rosjan w okresie Wielkiej Wojny.
Dr Lidia Michalska-Bracha (Kielce) w swoim wyst¹pieniu zaprezentowa³a lwowskie kolekcjonerstwo pami¹tek z powstania styczniowego na prze³omie XIX i XX w. Omówi³a motywy gromadzenia i prezentowania pami¹tkowych przedmiotów oraz ich oddzia³ywanie na rozbudzenie patriotycznych
postaw. Prof. dr hab. Wies³aw Caban (Kielce) wyg³osi³ referat Ocaliæ od
zapomnienia. Twórczoæ historyczna Bronis³awa Zaleskiego. Po tym wyst¹pieniu wywi¹za³a siê dyskusja wokó³ problemów mitologizacji historii przez
rodowisko prowincjonalnej inteligencji Królestwa Polskiego. Pojawi³ siê
w niej równie¿ w¹tek dotycz¹cy postawy ch³opów wobec zaci¹gu do armii
carskiej  w nawi¹zaniu do wyst¹pienia dr Urszuli Oettingen.
Po przerwie g³os zabra³ dr Jaros³aw Cabaj (Siedlce). W swoim referacie
Zjazdy miêdzyzaborowe jako czynnik integracji polskich rodowisk naukowych i spo³eczno-zawodowych (18691914) podkreli³ istotn¹ rolê w utrzymaniu wiêzi, wymianie naukowej i wymianie dowiadczeñ zawodowych, zjazdów o zasiêgu ogólnopolskim. Zdaniem autora sta³y siê one form¹ wspó³pracy
rodowisk naukowych i spo³eczno-zawodowych, odgrywaj¹c wa¿n¹ rolê
w podejmowaniu inicjatyw ponad granicznymi podzia³ami w okresie zaborów.
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Referat Miejsce pracy kulturalno-owiatowej w dzia³alnoci Soko³a galicyjskiego wyg³osi³ dr Jan Snopko (Bia³ystok). Dr Janusz Hochleitner (Olsztyn) omówi³ wp³yw sztuki ludowej, reprezentowanej przez przydro¿ne obiekty kultu religijnego, na kszta³towanie wiadomoci ch³opów warmiñskich
w drugiej po³owie XIX w. Referat ten pobudzi³ dyskusjê na temat stosunku
Warmiaków wobec sprawy polskiej; wystêpowania symboliki narodowej
w dzie³ach sztuki ludowej oraz kwestii wyznaczników wiadomoci. Ostatnim
referentem przed przerw¹ by³ dr Roman Jurkowski (Olsztyn), który zaprezentowa³ postaæ Ignacego Korwin-Milewskiego.
Po przerwie obradom przewodniczy³ dr hab. Norbert Kasparek, prof.
UWM. Jako pierwszy g³os zabra³ dr Henryk Ba³abuch (Lublin) z referatem
Sztuka-policja-pornografia. Dwie ankiety: krakowska z 1902 i lwowska
z 1909 roku. Nastêpnie wyg³oszono referat Wp³yw teatru polskiego na
kszta³towanie wiadomoci narodowej Polaków na Bia³orusi na pocz¹tku XX
wieku. Autor, dr Dariusz Tarasiuk (Lublin), podj¹³ w nim tematykê obrony
polskiej wiadomoci narodowej w okresie nasilenia siê procesów narodotwórczych na ziemiach bia³oruskich. Prelegent krytycznie oceni³ efekty dzia³alnoci profesjonalnych i amatorskich grup teatralnych w krzewieniu polskiej kultury. Dr Mariusz Korzeniowski z Lublina omówi³ rolê prasy polskiej
w procesie kszta³towania postaw Polaków i jej znaczenie w zmieniaj¹cych siê
warunkach politycznych na Ukrainie w latach I wojny wiatowej. Podkreli³,
i¿ polskie czasopisma wiadczy³y o traktowaniu przez Polaków ziem ukraiñskich jako kraju rodzinnego. Kolejny referat wyg³oszony przez dr Krzysztofa
Latawca (Lublin), dotyczy³ stosunku polskiego spo³eczeñstwa do rosyjskich
inicjatyw spo³eczno-kulturalnych na prze³omie XIX i XX w. Ostatni prelegent
konferencji  dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM  podj¹³ siê krytycznej
analizy postawy Samuela Bogumi³a Linde wobec caratu. Przewodnim pytaniem wyst¹pienia by³ problem granicy miêdzy lojalizmem a kolaboracj¹. Zdaniem referenta Linde, po upadku powstania listopadowego, swoj¹ postaw¹
przekroczy³ granice lojalizmu wobec w³adzy.
Oficjalne zamkniêcie konferencji poprzedzi³a dyskusja. Podsumowania
pi¹tej sesji naukowej Miêdzy irredent¹ a kolaboracj¹ dokona³ dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM, który podziêkowa³ wszystkim prelegentom i s³uchaczom oraz zapowiedzia³ kolejn¹  szóst¹ ju¿ z tego cyklu sesjê, opatrzon¹
podtytu³em W obcym mundurze. Zapowiedzia³ równie¿ publikacjê wszystkich
wyg³oszonych referatów.
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Kinga Dorbach

III rok historii
UWM w Olsztynie

PIMIENNICTWO PRAGMATYCZNE W POLSCE DO KOÑCA
XVIII WIEKU. SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI,
OSTRÓDA 7 9 GRUDNIA 2004 ROKU
W dniach 79 grudnia 2004 r. w Orodku Konferencyjnym Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Ostródzie odby³a siê ogólnopolska konferencja na
temat: Pimiennictwo pragmatyczne w Polsce do koñca XVIII wieku, zorganizowana przez Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Przy jej organizacji udzia³ wziêli tak¿e cz³onkowie olsztyñskiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Ze wzglêdu na szeroki zakres problematyki i du¿¹ liczbê wyst¹pieñ,
obrady podzielono na cztery bloki tematyczne. Oficjalnego otwarcia dokona³
pomys³odawca konferencji prof. dr hab. Andrzej Wa³kówski (Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski), który stwierdzi³ m.in. ¿e bardzo ma³o uwagi powiêca
siê obecnie pimiennictwu pragmatycznemu. Jednak¿e wyrazi³ nadziejê, ¿e
w przysz³oci sytuacja ta ulegnie zmianie. Spotkanie mia³o na celu przedstawienie aktualnego dorobku badawczego pimiennictwa pragmatycznego,
a tak¿e problemów dotycz¹cych tego¿ zagadnienia.
Pierwszy dzieñ obrad przebiega³ pod has³em Pojêcie, twórcy i g³ówne
kierunki pragmatyczne pimiennictwa. Ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski) wyg³osi³ referat na temat: Organizacja Kocio³a w pañstwie zakonnym 12431525. Nastêpnie o pojêciu pimiennictwa
pragmatycznego mówi³ dr Edward Gigilewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski), która swoje rozwa¿ania opar³a na twórczoci l¹skich kanoników regularnych w redniowieczu. Omówione zagadnienia sta³y siê zagajeniem dyskusji, która pozwoli³a nakreliæ pojêcie pimiennictwa pragmatycznego
i jego elementy sk³adowe.
Drugiego dnia konferencji obrady skupi³y siê wokó³ problemów dotycz¹cych idei kroniki i kronikarzy. Poruszone zosta³o dziejopisarstwo cystersów.
Kronikê klasztoru cystersów w Stams przedstawi³ prof. dr hab. Marek
Cetwiñski (Akademia im. Jana D³ugosza w Czêstochowie). Referat, dotycz¹cy ideologii i literatury w Kronice Polskiej Mistrza Wincentego zwanego Kad³ubkiem, wyg³osi³a dr Katarzyna Chmielewska (Akademia im. Jana D³ugosza w Czêstochowie). Dr Jolanta Marszalska (Wy¿sze Seminarium Duchowne w Tarnowie) poruszy³a rolê kronik i dokumentacji gospodarczej
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w odtwarzaniu dziejów opactwa cystersów w Szczyrzycu. Tê czêæ obrad
zakoñczy³o wyst¹pienie mgr. Paw³a B³a¿ewicza (Muzeum Warmii i Mazur)
o Polonii Kromera w koncepcji kreacji XVI-wiecznej Rzeczypospolitej.
Nastêpny blok tematyczny  Kancelarie i ich twórczoæ rozpoczê³a dr
Agnieszka Gut (Uniwersytet Szczeciñski) referatem o kanclerzu ksiêcia
lubiszewsko-tczewskiego Sambora II  Janie de Lugendorf. O kancelarii biskupstwa lubuskiego do koñca XIII w. mówi³ dr Marek Golemski (Uniwersytet Gdañski). Dr Janusz Grabowski (Archiwum G³ówne Akt Dawnych)
przedstawi³ intytulacje w dokumentach ksi¹¿¹t mazowieckich (XIVXVI).
Dr Anna Odrzywolska-Kidawa (Akademia im. Jana D³ugosza w Czêstochowie) wyg³osi³a referat o podkanclerzym koronnym Piotrze Tomickim
i ni¿szym personelu kancelaryjnym. Dr Mariola Jarczyk (Uniwersytet l¹ski) poruszy³a zagadnienie Piotra Kochlewskiego jako sekretarza kancelarii
Krzysztofa II Radziwi³³a, a o personelu pomocniczym polskich kancelarii
miejskich okresu staropolskiego mówi³ dr Janusz £osowski (Uniwersytet
Marii Curie-Sk³odowskiej). Obrady zakoñczy³ mgr Marek Stawski (Muzeum Zamku Warszawskiego) referatem Dzia³alnoæ skryptorium klasztornego w Czerwiñsku w redniowieczu. W tej czêci spotkania przedstawiono
aktualny stan badañ dotycz¹cy kancelarii takich jak: mazowiecka, pomorska,
biskupia czy miejska oraz klasztornych skryptoriów. Podjêto tak¿e rozwa¿ania nt. personelu kancelaryjnego.
Przedostatni blok tematyczny Historia w literaturê przemieniona porusza³ tutaj osobliw¹ rolê pamiêtników, wynikaj¹c¹ z mo¿liwoci ukazania duchowoci uczestników wydarzeñ historycznych i problem stereotypów narodowociowych w literaturze politycznej. W tej czêci obrad referaty wyg³osili:
dr El¿bieta Bagiñska (Uniwersytet w Bia³ymstoku)  Publiczny i prywatny
wizerunek ksiêcia Bogus³awa Radziwi³³a w wietle jego pamiêtników,
dr Aleksandra Skrzypietz (Uniwersytet l¹ski) Mi³ostki Królewskie  Maria Kazimiera d Arquien z powieci Rousseau de la Valette. O wartoci pamiêtników w badaniach nad przesz³oci¹ czasów stanis³awowskich mówi³
dr Dariusz Rolnik (Uniwersytet l¹ski). Dr Maciej Kucharski (Uniwersytet l¹ski) poruszy³ zagadnienie literatury politycznej doby Sejmu Czteroletniego (ród³o do badañ nad stereotypami narodowociowymi polskich elit
politycznych), natomiast historiê Legionów Polskich we W³oszech pisan¹ pamiêtnikami legionistów omówi³ dr Dariusz Nawrot (Uniwersytet l¹ski).
Ostatnia czêæ konferencji by³a powiêcona dokumentacji, inwentarzom
i instrumentom gospodarczym. Dr Anna Ko³odziejczyk (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski) zajê³a siê problemem przydatnoci XVI-wiecznych inwentarzy dóbr gospodarczych dla rekonstrukcji gospodarczego wykorzystania
wód na Podlasiu. Referat dr. Zdzis³awa Janeczka (Akademia Ekonomiczna
w Katowicach) dotyczy³ gospodarstwa rachunkowego i dobrego gospodarowania na prze³omie XVIII i XIX w. w oparciu o dokumentacjê maj¹tków ks.
Ksawerego Lubomirskiego z Jurcewa. Ostatnia referentka, dr Barbara Pytlos (Uniwersytet l¹ski), przedstawi³a Inwentarz jako ród³o do badañ nad
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ksiêgozbiorami bibliotecznymi na przyk³adzie Biblioteki Wydzia³u Teologicznego US.
Trzydniowe obrady pokaza³y, ¿e istnieje liczna grupa badaczy, którzy
¿ywo interesuj¹ siê pimiennictwem pragmatycznym. Potwierdzi³y one potrzebê dalszych dociekañ w tym zakresie i wskaza³y na dalsze mo¿liwoci
badawcze.

Karol Sacewicz

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
UWM w Olsztynie

STAN BADAÑ NAD OBECNOCI¥ WOJSKA POLSKIEGO
NA WARMII I MAZURACH PO DRUGIEJ WOJNIE WIATOWEJ.
KONFERENCJA Z OKAZJI 60. ROCZNICY ZAKOÑCZENIA
DZIA£AÑ WOJENNYCH NA ZIEMI WÊGORZEWSKIEJ.
WÊGORZEWO 21 STYCZNIA 2005 ROKU
W dniu 21 stycznia 2005 roku w Wêgorzewie  na terenie jednostki
1. Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema  odby³a siê konferencja naukowa pt. Stan badañ nad obecnoci¹ Wojska Polskiego na Warmii
i Mazurach po drugiej wojnie wiatowej. (Z okazji 60. rocznicy zakoñczenia
dzia³añ wojennych na ziemi wêgorzewskiej). Organizatorem konferencji by³
Departament Wychowania i Promocji Obronnoci Ministerstwa Obrony Narodowej przy wspó³pracy Towarzystwa Przyjació³ 1. Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema. G³ównym celem, jaki stawiali przed sob¹ organizatorzy, by³a nie tylko ocena dotychczasowego stanu badañ, ale tak¿e popularyzacja problematyki obecnoci oraz dzia³alnoci zbrojnej, spo³ecznej, politycznej oraz gospodarczej Wojska Polskiego na Warmii i Mazurach po 1945 r.
oraz na promocjê najnowszej, de facto pierwszej w polskiej historiografii
publikacji powiêconej temu¿ zagadnieniu1.
Obradom przewodniczy³ pp³k dr Wies³aw B. £ach (Departament Wychowania i Promocji Obronnoci MON; IHiSM UWM Olsztyn), który w s³owie
wstêpnym przywita³ przyby³ych na konferencjê goci  s³uchaczy, jak równie¿
prelegentów  pracowników Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pierwszy w dyskusji zabra³ g³os gen. bryg. Wies³aw Pietrzak, by³y dowódca 1. MBArt., który
1 Por. Z dziejów Wojska Polskiego na Warmii i Mazurach po drugiej wojnie wiatowej, pod
red. Wies³awa B. £acha, Wêgorzewo 2004.
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podkreli³ ogromn¹ potrzebê prowadzenia badañ nad histori¹ wojskowoci,
zw³aszcza tego regionu. Mówca zwróci³ równie¿ szczególn¹ uwagê na rolê
Wojska Polskiego na Warmii i Mazurach, jako istotnego  czêsto jedynego 
czynnika rozwoju spo³eczno-gospodarczego tych ziem, jako przyk³ad podaj¹c
miasto Wêgorzewo.
Wyst¹pienie gen. Pietrzaka zapocz¹tkowa³o pierwsz¹ czêæ obrad, w której dr hab. Norbert Kasparek (IHiSM UWM Olsztyn) mówi³ o szczególnej roli
historii wojskowoci w badaniach nad najnowszymi dziejami Warmii i Mazur,
które  zdaniem mówcy  bez uwzglêdnienia w nich tak¿e roli armii, by³yby
niepe³nowartociowe, czy wrêcz upoledzone. Prelegent zaznaczy³, ¿e [...] historia wojskowa obejmuje wiele zjawisk spo³ecznych. [...] Nie trzeba przypominaæ, i¿ armia po 1945 roku odgrywa³a specyficzn¹ rolê w sensie politycznym,
(co dostrzega wielu), ale i w ¿yciu gospodarczym. Garnizony w ma³ych miastach by³y znacz¹cym pracodawc¹, pochopna, niekiedy nieprzemylan¹ ich
likwidacja w znacz¹cy sposób przyczyni³a siê do zubo¿enia owych miejscowoci. Liczne na Warmii i Mazurach garnizony [...] by³y szko³¹ ¿ycia kulturalnego i spo³ecznego. W dalszej czêci swojego wyst¹pienia prof. Kasparek podkreli³ szczególne znaczenie niniejszej konferencji, a przede wszystkim promowanej na niej publikacji w badaniach nad t¹ tematyk¹, w propagowaniu
ich wyników i tym samym popularyzowaniu dziejów Wojska Polskiego na
Warmii i Mazurach. Koñcz¹c wyrazi³ swe przekonanie, i¿ konferencja, jak
równie¿ publikacja nie zamykaj¹ badañ nad t¹ problematyk¹, a wrêcz przeciwnie stanowi¹ kolejny krok w rozwoju naukowych badañ nad zagadnieniami wojskowymi tego regionu.
Kolejny prelegent  dr Witold Gieszczyñski (IHiSM UWM Olsztyn)
 wyg³osi³ referat pt. Wojsko Polskie na Warmii i Mazurach, w którym przedstawi³ pocz¹tki obecnoci i dzia³alnoci Wojska Polskiego w tym regionie, jak
równie¿ jego rozwój i kolejne organizacyjne przeobra¿enia. Referent skoncentrowa³ siê przede wszystkim na jednostkach wojsk l¹dowych. Zapozna³ audytorium z czêsto zmieniaj¹c¹ siê na przestrzeni powojennej historii Warmii
i Mazur dyslokacj¹ zwi¹zków taktycznych i pododdzia³ów wojsk l¹dowych
oraz ich dziejami. Dr Gieszczyñski w swym referacie szczególnie skupi³ siê
na omówieniu najwiêkszych zwi¹zków taktycznych, tj. 15. DP (od jesieni
1954 r. przeniesiona na etaty dywizji zmechanizowanej), której siedziba dowództwa znajdowa³a siê w Olsztynie, elbl¹skiej 16. DP (od czerwca 1949 r. do
czerwca 1950 r. Dywizja Pancerna, nastêpnie do wrzenia 1956 r. Dywizja
Zmechanizowana, póniej znów Dywizja Pancerna) oraz na 18. DP, której
siedzib¹ dowództwa by³ Bia³ystok. Prelegent podkrela³ zmiany w strukturach podporz¹dkowania jednostek Wojska Polskiego z Warmii i Mazur
w ramach okrêgów wojskowych, jak równie¿ akcentowa³ obecnoæ i rozwój
szkolnictwa wojskowego w tym regionie.
Pierwsz¹ czêæ obrad zakoñczy³ referat pt.: Z dziejów Wojska Polskiego
na Warmii i Mazurach po drugiej wojnie wiatowej  bibliografia selektywna,
wyg³oszony przez mgr. Karola Sacewicza (IHiSM UWM Olsztyn). Przybli¿y³
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on zgromadzonemu audytorium kwestiê dotychczasowego dorobku historiografii polskiej oraz publicystyki powiêconemu dziejom Wojska Polskiego po
1945 r. Referent stwierdzi³, i¿ pod tym wzglêdem Warmia i Mazury na tle
innych regionów Polski (m.in. Pomorza Gdañskiego oraz Zachodniego, Mazowsza czy te¿ l¹ska) wypada bardzo skromnie. Owa dysproporcja uwidacznia siê szczególnie przy porównaniu iloci monografii poszczególnych jednostek stacjonuj¹cych na Warmii i Mazurach z publikacjami powiêconymi
jednostkom WP w innych regionach kraju. Prelegent zauwa¿y³, ¿e pozytywnym wyj¹tkiem s¹ monografie 1.MBArt. im. gen. Józefa Bema, która zdaje
siê byæ, jak dotychczas, najlepiej opisan¹ w historiografii jednostk¹ wojskow¹
stacjonuj¹c¹ na Warmii i Mazurach po 1945 r.
Po krótkiej przerwie obrady wznowi³ przewodnicz¹cy konferencji, pp³k dr
Wies³aw B. £ach, który wyg³osi³ referat pt.: Wykorzystanie fortyfikacji niemieckich na Warmii i Mazurach w latach 19451956. Autor referatu skoncentrowa³ siê na dwóch kwestiach: rozminowania niektórych obiektów i rejonów
oraz na problemie wykorzystania poniemieckich fortyfikacji w polskich za³o¿eniach strategicznych. Referent szczegó³owo przeanalizowa³ zarówno miejsca, które zosta³y poddane akcji rozminowywania, jak równie¿ jednostki saperskie WP bior¹ce w nich udzia³ (5. Mazurska Brygada Saperów, 20, 46, 47
i 51 batalion saperów) ich straty osobowe oraz sprzêt, którym w swojej pracy
pos³ugiwali siê saperzy. Nastêpnie dr £ach zreferowa³ wykorzystanie wczeniej przejêtych i rozminowanych fortyfikacji poniemieckich w systemie
obronnym powojennej Polski. Niejako wprowadzaj¹c do omówienia tej tematyki autor referatu przybli¿y³ zagadnienie kszta³towania siê koncepcji wykorzystania fortyfikacji w systemie obronnym Polski. Referent podkreli³, ¿e
owe koncepcje stanowi³y wypadkow¹ analiz sposobów prowadzenia wojny.
Stwierdzi³ on m.in., ¿e o ile okres pierwszej po³owy lat 50. charakteryzowa³
siê znacznym wzrostem zainteresowania problematyk¹ fortyfikacyjn¹ ze
wzglêdu na zaostrzenie siê sytuacji miêdzynarodowej i mo¿liwoæ zastosowania broni masowego ra¿enia. Od tego czasu zaczê³y przewa¿aæ teorie, i¿
przysz³e pole walki nie bêdzie posiada³o stabilnego charakteru [...], lecz
cechowaæ siê bêdzie wyj¹tkow¹ dynamik¹ i manewrowoci¹, w której to nie
fortyfikacje sta³e, ale polowe bêd¹ rozwi¹zaniem rozs¹dnym i realnym.
Czynniki te  co podkreli³ prelegent  determinowa³y tak¿e kwestiê wykorzystania przez wojsko obiektów fortyfikacyjnych na Warmii i Mazurach.
Jako ostatni wyst¹pi³ p³k dr Dariusz Radziwi³³owicz (IHiSM UWM
w Olsztynie), który wyg³osi³ referat pt.: Tradycje i symbole wspó³czesnych
jednostek Wojska Polskiego na Warmii i Mazurach. Na pocz¹tku prelegent
zaprezentowa³ s³uchaczom fragment materia³u filmowego ukazuj¹cego obchody wiêta 15. Dywizji Zmechanizowanej im. Króla W³adys³awa Jagie³³y.
Nastêpnie referent pokrótce scharakteryzowa³ rolê i ogromne znaczenie pielêgnowania tradycji bojowych przez poszczególne jednostki. Dr Radziwi³³owicz zaprezentowa³ i omawia³ symbole jednostek Wojska Polskiego stacjonuj¹cych na Warmii i Mazurach po 1945 r. wskazuj¹c na charakterystyczne dla
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danego rodzaju broni elementy symboli oraz odznak, jak równie¿ na historyczne i heraldyczne uwarunkowania ich wygl¹du.
Obrady konferencji zakoñczy³ jej przewodnicz¹cy pp³k dr Wies³aw B. £ach,
który wyrazi³ pogl¹d, ¿e konferencja ta nie stanowi³a ostatecznego koñcowego efektu prac badawczych na dziejami Wojska Polskiego na Warmii i Mazurach po drugiej wojnie wiatowej, a wrêcz przeciwnie ich kontynuacjê, podbudowan¹ zbiorow¹ publikacj¹ powiêcon¹ temu¿ zagadnieniu, która  zdaniem mówcy  pozwoli wszelkim mi³onikom historii wojskowoci znaleæ
w niej pe³nowartociowy, naukowy punkt wyjciowy do dalszych badañ naukowych w tym zakresie.

Irena Makarczyk

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
UWM w Olsztynie

MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
HEREDITATEM COGNOSCERE. KANONICY REGULARNI
LATERAÑSCY W POLSCE DAWNIEJ I DZI
KRAKÓW 1214 MAJA 2005 ROKU
I UDZIA£ W NIEJ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU HISTORII
I STOSUNKÓW MIÊDZYNARODOWYCH
WYDZIA£U HUMANISTYCZNEGO UWM W OLSZTYNIE
Szeæset lat historii opactwa Bo¿ego Cia³a na Kazimierzu w Krakowie
sta³o siê okazj¹ do wiêtowania tego wspania³ego jubileuszu na dwu p³aszczyznach: w wymiarze naukowym i religijnym. Ten pierwszy realizowa³ siê
podczas konferencji zorganizowanej w dniach od 1214 maja 2005 r., natomiast wyrazem wdziêcznoci i uznania dla pos³annictwa ksiê¿y kanoników
laterañskich by³o podniesienie przez Stolicê Apostolsk¹ kocio³a Bo¿ego Cia³a
do rangi Bazyliki Mniejszej. Ta uroczystoæ mia³a miejsce w niedzielê 15 maja
2005 r. i koñczy³a obchody jubileuszowe.
Konferencja naukowa odbywa³a siê w murach krakowskiego opactwa
kanoników laterañskich przy ul. Bo¿ego Cia³a 26, w dawnej bibliotece klasztornej, w której uczestnicy sympozjum mieli okazjê obejrzeæ bogate zbiory
inkunabu³ów i starodruków. Organizatorem konferencji by³ zakon kanoników
regularnych laterañskich w Krakowie. Patronat honorowy nad obchodami
jubileuszowymi obj¹³ metropolita krakowski ks. Franciszek Kardyna³ Ma-
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charski, natomiast komitet honorowy stanowili: ks. opat prymas Konferencji
Kanoników Regularnych Maurice Bitz z Francji, ks. opat Bruno Giuliani
opat generalny kanoników regularnych laterañskich z Rzymu, prof. dr hab.
Franciszek Ziejka rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego, ks. prof. dr hab. Jan
Dyduch rektor Papieskiej Akademii Teologicznej i prof. dr hab. Jacek Majchrowski prezydent Miasta Krakowa.
Konferencjê naukow¹ otworzy³ prowincja³ prowincji polskiej kanoników
regularnych w Polsce ks. Tomasz Ratajczak. Pokrótce nawi¹za³ do pocz¹tków
historii kanoników laterañskich w Krakowie, przypominaj¹c datê królewskiego aktu fundacyjnego 26 marca 1405 r. i datê 16 maja tego roku jako
dzieñ zatwierdzenia królewskiej fundacji przez biskupa krakowskiego Piotra
Wysza i przekazania parafii kanonikom laterañskim. Te daty, jak kontynuowa³ ksi¹dz prowincja³, da³y pocz¹tek dzia³alnoci kanoników w Krakowie,
a nam w roku 2005 stworzy³y okazjê do naukowego poznania ich 600-letniego dziedzictwa. Ksi¹dz prowincja³ z³o¿y³ podziêkowania osobom, które przyczyni³y siê do zorganizowania konferencji, mianowicie prof. dr hab. Annie
Pobóg-Lenartowicz z Uniwersytetu Opolskiego, ks. prof. dr hab. Kazimierzowi £atakowi z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego jednoczenie cz³onkowi zakonu kanoników laterañskich i ksiêdzu przeorowi krakowskiego domu
Andrzejowi Oleksemu. Nastêpnie ks. prowincja³ przywita³ prelegentów, dostojnych goci w osobach ksiê¿y opatów, wspó³braci z W³och, Austrii, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Anglii, Republiki Dominikany, Brazylii,
Argentyny, Puerto Rico, a tak¿e wspó³braci z domów polskich: Gietrzwa³du,
E³ku, Drezdenka, Mstowa i Rudnika. Sk³adaj¹c ¿yczenia owocnych obrad ks.
prowincja³ wyrazi³ nadziejê, ¿e refleksje naukowe nad przesz³oci¹ kanoników pozwol¹ na lepsze zrozumienie ich powo³ania i miejsca w dzisiejszym
Kociele.
Jako kolejny wyst¹pi³ delegat w³adz miejskich Krakowa, który odczyta³
adres prezydenta miasta. Mielimy okazjê us³yszeæ, ¿e 600-letnia rocznica
dzia³alnoci kanoników laterañskich zajmuje niepolednie miejsce w historii
miasta, jest jego bogactwem, a zarazem okazj¹ do dumy. Prezydent ¿yczy³
wszystkim przyby³ym do Krakowa na konferencjê, aby sta³a siê ona przypomnieniem bogatego dziedzictwa kanoników laterañskich, skupionych przy
kociele Bo¿ego Cia³a.
Na konferencji naukowej prelegenci reprezentowali zarówno orodki naukowe z zagranicy: Uniwersytet w Bordeaux, Litewski Instytut Historyczny
w Wilnie, Litewsk¹ Akademiê Nauk w Wilnie, Instytut Historyczny Akademii w Brnie, Uniwersytet Caxias do Sul i Uniwersytet w Kurytybie  w
Brazylii, jak i z Polski: Polsk¹ Akademiê Nauk w Warszawie, Uniwersytet
Wroc³awski, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Papieski Wydzia³ Teologiczny we Wroc³awiu, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyñskiego w Warszawie,
Uniwersytet Jagielloñski, Uniwersytet Opolski, Akademiê Bydgosk¹, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akademiê Pedagogiczn¹ w Krakowie, Instytut Ksiê¿y Misjonarzy w Krakowie, Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu, Bibliotekê
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Wy¿szego Seminarium w Tarnowie, ponadto wyst¹pili przedstawiciele ksiê¿y
kanoników laterañskich z Rzymu i Krakowa. Konferencja trwa³a trzy dni,
podzielona zosta³a w sumie na piêæ sesji (przedpo³udniowych i popo³udniowych), na których zosta³o wyg³oszonych trzydzieci szeæ referatów, natomiast jeden, z powodu choroby prelegenta, nie by³ prezentowany. Tê mnogoæ
referatów mo¿na uj¹æ w kilka bloków tematycznych, które  patrz¹c z perspektywy czasu  podyktowa³o ¿ycie, powo³anie i dzia³alnoæ kanoników.
W takim te¿ ujêciu zostan¹ one poni¿ej pokrótce omówione.
Konferencjê otworzy³ dr Wojciech Mrozowicz z Uniwersytetu Wroc³awskiego, który przedstawi³ referat: Kronika Stefana Ranatowicza o fundacji
klasztoru Bo¿ego Cia³a na krakowskim Kazimierzu. Na podstawie tej¿e rêkopimiennej kroniki prelegent zaprezentowa³ pocz¹tki fundacji w ujêciu klasztornego kronikarza z XVII w. Stefana Ranatowicza. S³usznie dr Mrozowicz
ju¿ na wstêpie zauwa¿y³, ¿e poprzez poznawanie róde³ lepiej poznajemy bieg
historii, a autohistoria, jak¹ jest kronika, dla poznania dziejów klasztoru ma
znaczenie niebagatelne. Ponadto prelegent zwróci³ uwagê na fakt, ¿e pisanie
takich historii z pewnej perspektywy czasowej mo¿e do tych¿e dziejów wprowadzaæ elementy fikcji, a nawet pewnych cudownych wydarzeñ, zwi¹zanych
zw³aszcza z pocz¹tkami fundacji. Te ostatnie w¹tki wprowadzaj¹ do tej¿e
historii elementy sacrum. Kronika winna zawieraæ uporz¹dkowane wiadomoci. Czy posiada je kronika Ranatowicza? Pokrótce prelegent przedstawi³
osobê i dzia³alnoæ kronikarza. Nadmieni³, ¿e Ranatowicz nie mia³ poprzedników, a sam podejmuj¹c siê spisania dziejów klasztoru nie przeprowadzi³
kwerendy archiwalnej. W kronice zamieci³ szeroki wachlarz tematów nie
zwi¹zanych bezporednio z histori¹ klasztoru, opieraj¹c siê przy tym na
historii Jana D³ugosza i powtarzaj¹c za s³ynnym dziejopisem niektóre b³êdne
informacje. Prelegent wyrazi³ ¿yczenie, czy raczej postulat krytycznego wydania tej¿e kroniki. O jej jêzyku ³aciñskim mia³ mówiæ prof. dr hab. Mieczys³aw Mejor z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Nast¹pi³a jednak zmiana tematu i mielimy okazjê wys³uchaæ referatu: £aciñski tekst Psa³terza
floriañskiego. Prelegent nawi¹za³ do przygotowywanego aktualnie, krytycznego wydania psa³terza. Podkreli³, ¿e ustalenie kodeksu, na podstawie którego powsta³ Psa³terz floriañski bêdzie bardzo trudne, a jedyn¹ drog¹ do tego
s¹ ¿mudne badania tekstologiczne. Wykaza³, ¿e pewne wp³ywy na tekst ³aciñski psa³terza floriañskiego mia³y psa³terze karoliñskie, ponadto wczesna
tradycja Wulgaty, a tak¿e tekst biblii paryskiej.
Wracaj¹c ponownie do historii kanoników laterañskich, zawartych
w kronikach, prof. dr hab. Aldona Pramantaitë, reprezentuj¹ca Litewski
Instytut Historyczny w Wilnie i Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, w referacie: Dzieje kanoników
laterañskich w kronice antokolskiej przedstawi³a historiê kanoników wileñskich. S¹ to dzieje znacznie póniejsze, gdy¿ dzia³alnoæ kanoników w Wilnie
rozpoczyna siê dopiero w XVII w. Kronika antokolska, jak poda³a prelegentka, to dzie³o posiadaj¹ce ponad tysi¹c stron, spisane w latach 19161937,
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którego autorem jest bratanek ostatniego wileñskiego kanonika laterañskiego, Franciszka Rogali-Zawadzkiego (18291915), ks. Tadeusz Rogala-Zawadzki. Dziêki temu dzie³u zaznaczy³ on swoj¹ obecnoæ w historiografii.
Obecnie istniej¹ jedynie dwa egzemplarze tej¿e kroniki (Pañstwowe Archiwum w Wilnie i Litewska Biblioteka Narodowa), i to nieco ró¿ni¹ce siê
treci¹. Kronika zawiera historiê Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ale najwiêcej wiadomoci znajdujemy w niej o klasztorze na Antokolu. Prelegentka
przedstawi³a niektóre z nich, te bardziej charakterystyczne. Podkreli³a te¿
walory zaprezentowanej narracji, w której autor pierwszeñstwo daje jêzykowi ród³a. Wa¿ny dla wartoci badawczych kroniki jest te¿ fakt, ¿e w odrêcznie sporz¹dzonych przypisach autor poda³ noty z wykorzystanych rêkopisów.
Ponadto, jak zauwa¿y³a prelegentka, podanie w kronice tych samych faktów
w kilku miejscach oznaczaæ mo¿e, ¿e mamy do czynienia z tekstem oryginalnym, nie redagowanym w okresie póniejszym. Podkrelona zosta³a te¿
szczególna wartoæ zamieszczonych w kronice dwóch spisów zakonników, od
po³owy XVII do XIX w., przy których znajduj¹ siê obszerne biogramy. Mamy
zatem, jak kontynuowa³a, do czynienia ze ród³em pierwszorzêdnym, posiadaj¹cym bogactwo informacji do dziejów kocio³a w. Piotra i Paw³a i klasztoru kanoników laterañskich na Antokolu.
W referacie Dzieje prepozytury kanoników regularnych w Sobótce-Górce,
ks. prof. dr hab. Mieczys³awa Koguta z Papieskiego Wydzia³u Teologicznego
we Wroc³awiu przedstawione zosta³y trudnoci badaczy historyków z ustaleniem nie tylko konkretnej daty powstania tej fundacji, ale tak¿e w¹tpliwoci
co do osoby fundatora i jego motywów ustanowienia owej fundacji. Zatem,
jak us³yszelimy, temat ten wymaga dalszych badañ.
Spo³ecznoæ zakonna do realizacji swej misji i dzia³alnoci potrzebuje
dwóch podstawowych miejsc: klasztoru i kocio³a. Te dwie budowle w poszczególnych zakonach czy zgromadzeniach posiadaj¹ od strony architektury
pewne w³asne rozwi¹zania. Jakie posiadaj¹ kanonicy laterañscy, na to pytanie w swym wyst¹pieniu: Za³o¿enia architektoniczne klasztorów kanonickich
kongregacji krakowskiej odpowiedzia³ prof. dr hab. Zbigniew Bania z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Swój wyk³ad prelegent popar³ prezentacj¹ fotograficzn¹ rozwi¹zañ architektonicznych poszczególnych klasztorów, m.in. we Wroc³awiu na Piasku, w Kraniku, Trzemesznie, Mstowie, Krzepicach, Wolbromiu i S³onimiu. Podsumowuj¹c wyk³ad
stwierdzi³, ¿e kanonicy nie wypracowali w³asnych zasad, st¹d te¿ architektura klasztorów kanonickich nie posiada swoich charakterystycznych cech.
Kontynuacj¹ w¹tku architektonicznego by³y dwa nawzajem siê uzupe³niaj¹ce
referaty, mianowicie dra Mindaugasa Paknysa z Litewskiej Akademii Nauk
w Wilnie, Budowa klasztoru wileñskiego kanoników regularnych laterañskich
w II po³owie XVII wieku i wiêzi z Krakowem oraz mgr Anny Czy¿ z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, W¹tki kanonickie w dekoracji kocio³a pw. w. Piotra i Paw³a na Antokolu w Wilnie. Pierwszy z prelegentów przedstawi³ m.in. osobê pierwszego architekta i budowniczego klasz-
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toru wileñskiego. By³ nim Jan Zaor rodem z Krakowa, natomiast co do osoby
kontynuatora rozpoczêtego przez niego dzie³a, referent podkreli³, ¿e na ten
temat ród³a milcz¹. Klasztor budowany by³ w latach 16681696. Przy nim
powsta³ równie¿, wspominany ju¿, koció³ w. Piotra i Paw³a, konsekrowany
w 1701 r. Fundatorem obu budowli by³ Micha³ Kazimierz Pac. Referent
przedstawi³ te¿ artystów dekoratorów i malarzy, którzy zadbali o wystrój
wewnêtrzny wi¹tyni. Doskonale w¹tek wystroju tego¿ kocio³a uzupe³ni³a,
wspomniana wy¿ej, Anna Czy¿. Prelegentka prezentuj¹c na materiale fotograficznym poszczególne elementy i rozwi¹zania dekoracyjne kocio³a omówi³a nie tylko ich symboliczn¹ treæ, ale przede wszystkim ich zwi¹zek z histori¹ kanoników regularnych i ich duchowym przes³aniem. Do tej tematyki
nawi¹za³ równie¿ dr Aleksander Jankowski w referacie: Geneza regu³y zakonnej w nowo¿ytnej katechezie obrazowej kanoników regularnych z Trzemeszna. Referent prezentuj¹c fotografie malowide³ w kociele w G¹sawie przedstawi³ historiê zakrycia ich niegdy deskami i niespodziewanego obecnie
odkrycia, zinterpretowa³ ich bogat¹ treæ, w której dominuje postaæ w. Augustyna i wydarzenia z jego ¿ycia, nawi¹zuj¹ce do kanoników regularnych,
jak np. przekazanie przez Augustyna regu³y kanonikom.
Do elementów symbolicznych i wyra¿anych przez nich treci nawi¹za³
te¿ mgr Wac³aw Szetelnicki z Uniwersytetu Opolskiego, w referacie: Apokaliptyczny symbol wê¿a-smoka w twórczoci kanoników regularnych. Prelegent
zauwa¿y³, ¿e ¿adna z ksi¹g nie by³a tak bogato zdobiona jak Apokalipsa.
W swym wyst¹pieniu przedstawi³ wp³yw tej ksiêgi na twórczoæ iluminatorsk¹ kanoników regularnych. Ich bogato iluminowane zbiory z XV w. znajduj¹
siê w ¯aganiu. Wizerunek wê¿a-smoka, jak kontynuowa³, to si³y demoniczne
wyra¿aj¹ce z³o. Smok jest synonimem szatana, zmierzaj¹cego do unicestwienia planu Boga. Prelegent nawi¹za³ te¿ do symbolicznego znaczenia kolorów
nadawanych postaciom smoka. Kolejna prelegentka, dr Katarzyna Brzezina
z Uniwersytetu Jagielloñskiego, w swoim wyst¹pieniu: Dzia³alnoæ rzebiarza Wojciecha Maciejowskiego dla kanoników regularnych przedstawi³a postaæ i dokonania ma³o jeszcze znanego twórcy z prze³omu XIX i XX w., który
od 1923 r. pracowa³ w Krakowie, a przez pewien czas mia³ nawet pracowniê
przy kociele Bo¿ego Cia³a. Podkreli³a, ¿e by³ on nie tylko doskona³ym rzebiarzem, ale te¿ dobrym dekoratorem wnêtrz wi¹tynnych. Potwierdzeniem
jego kunsztu s¹ np. dzie³a wykonane dla kocio³a Bo¿ego Cia³a w Krakowie.
Wszelkie instytucje, w tym i zakonne, funkcjonuj¹ w oparciu o ustanowione prawa, statuty i przywileje. Wspólnoty zakonne swe pos³annictwo wype³niaj¹ kieruj¹c siê regu³¹ i konstytucjami. Kanonicy regularni ¿yj¹ wed³ug
regu³y w. Augustyna, natomiast prawa i obowi¹zki okrelaj¹ konstytucje.
Kszta³towanie siê tych ostatnich w kongregacji krakowskiej na przestrzeni
dziejów przedstawi³ ks. dr Stanis³aw Wiêzik, kanonik regularny domu krakowskiego w referacie: Konstytucje zakonne kanoników regularnych kongregacji krakowskiej dawniej i dzi. Wp³yw na zmiany i reformy konstytucji, jak
zauwa¿y³ prelegent, mia³y wydarzenia zarówno natury organizacyjnej w za-
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konie, jak utworzenie kongregacji, czy wydarzenia w Kociele powszechnym,
jak sobór trydencki, czy nawet wydarzenia polityczne, jak zabory. Zakon
reagowa³ na nie, uwzglêdnia³ i dostosowywa³ do aktualnej sytuacji. Wydaje
siê zasadne w tym miejscu przytoczenie s³ów opata prymasa, ks. Maurice
Bitza, który podczas kazania w kociele Bo¿ego Cia³a 13 maja 2005 r. wypowiedzia³ m.in. takie s³owa: kanonicy laterañscy zawsze potrafili odpowiedzieæ na wyzwania chwili.
Nawi¹zuj¹c ponownie do s³ów ksiêdza opata, z pewnoci¹ tak¹ odpowiedzi¹ na wyzwanie chwili by³a reakcja na now¹ pobo¿noæ, czyli ruch devotio
moderna i podjête w zwi¹zku z tym próby reform. Jak one przebiega³y w klasztorach kanonickich przedstawi³a prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz
z Uniwersytetu Opolskiego w referacie: Próby reform w klasztorach kanoników regularnych w Polsce i na l¹sku w XV wieku, natomiast dr Rafa³ Witkowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu skonfrontowa³
reakcje na now¹ pobo¿noæ kanoników regularnych i kartuzów w referacie:
Kanonicy regularni i kartuzi: dwa zakony pónego redniowiecza i ruch devotio moderna. Prelegentka zauwa¿aj¹c, ¿e reforma jest odpowiedzi¹ na pewien
kryzys przedstawi³a, jak te odpowiedzi kszta³towa³y siê w poszczególnych
domach kanonickich. Jako pierwszy próbê reform podj¹³ klasztor ¿agañski,
a zaraz po nim opactwo wroc³awskie na Piasku. Reformy nie ominê³y te¿
domów w Kaliszu, Mstowie i Czerwiñsku. Prelegentka przypomnia³a postaæ
Piotra Klarety i jego traktaty, a tak¿e wp³yw kongregacji roudnickiej na ruch
nowej pobo¿noci. Z kolei dr Rafa³ Witkowski, analizuj¹c ruch devotio moderna nawi¹za³ do s³awnych postaci z nim zwi¹zanych, m.in. Milièa, Groota czy
Eggera, twórcê dwóch krótkich dzie³, stanowi¹cych swego rodzaju podrêczniki
nowej pobo¿noci. Wy³o¿y³ w nich istotê ¿ycia chrzecijañskiego, które winno
byæ naladowaniem Chrystusa. Tê ideê wspaniale rozwin¹³ Tomasz à Kempis
w swym s³ynnym dziele O naladowaniu Chrystusa. Jak podkreli³ prelegent,
osoby te stara³y siê daæ odpowied na instytucjonalny kryzys Kocio³a.
Innym rodzajem reakcji na sytuacjê chwili by³ udzia³ ksiê¿y kanoników
w zrywie narodowociowym w okresie zaborów. Ten temat przedstawi³ prof.
dr hab. Eugeniusz Niebelski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w referacie: Kanonicy regularni laterañscy w powstaniu styczniowym. Mielimy
okazjê dowiedzieæ siê o czynnym uczestnictwie kanoników, m.in. Filipowicza,
Denisowicza, Chmurskiego, Rogali-Zawadzkiego czy Pajdowskiego, po upadku powstania aresztowanych i zes³anych w g³¹b Rosji. Niektórzy z nich tam
zakoñczyli swoje ¿ycie. W sumie, jak zaznaczy³ prelegent, czynny udzia³
w powstaniu wziê³o dwunastu kanoników, ze wszystkich zaborów.
Jednym z elementów pos³annictwa kanoników regularnych jest dba³oæ
o piêkno liturgii. Podczas konferencji mielimy okazjê wys³uchaæ dwóch
przed³o¿eñ na ten temat. Ksi¹dz prof. dr hab. Kazimierz £atak, kanonik
laterañski a jednoczenie pracownik Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, wyg³osi³ referat pt. Kult
eucharystyczny w parafii i klasztorze Bo¿ego Cia³a w Krakowie. Prelegent
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w kontekcie swego tematu podj¹³ refleksjê nad dwoma aktualnymi wydarzeniami, mianowicie nad rokiem 2005, który og³oszony zosta³ jako rok Eucharystii oraz nad faktem podniesienia kocio³a Bo¿ego Cia³a do rangi Bazyliki
Mniejszej. Ponadto przedstawi³ rozwój form kultu eucharystycznego na przestrzeni dziejów i czynniki nañ wp³ywaj¹ce, akcentuj¹c przy tym sprawowanie
rytu przedtrydenckiego, potrydenckiego i wspó³czesnego (od soboru watykañskiego II). Z kolei ks. dr hab. Franciszek Wolnik w referacie: Liturgia w
konwentach l¹skich kanoników regularnych w redniowieczu przedstawi³ nie
tylko formy sprawowania kultu, ale te¿ ród³a bezporednie, jak np. ksiêgi
Liber ordinarius, czy ród³a porednie jak kroniki i konstytucje, z których
czerpaæ mo¿emy informacje na ten temat. Podkreli³ ponadto, ¿e u kanoników regularnych na pierwszym miejscu akcentowany jest chrystocentryzm,
na drugim kult maryjny i na trzecim kult wiêtych. Niejako w konfrontacji
z formami kultu kanoników laterañskich ks. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, w referacie: ¯ycie religijne miêdzy wzgórzem Na Ska³ce a dolin¹ Bo¿ego Cia³a ukaza³ formy pobo¿noci poszczególnych zakonów le¿¹cych w tym obrêbie, tzn.
augustianów, paulinów, trynitarzy i augustianek.
Innym pos³annictwem kanoników regularnych by³o i jest nauczanie. Ten
temat przedstawili mgr Ireneusz Podedworny z Uniwersytetu Opolskiego,
w referacie: Nauczanie w klasztorze kanoników regularnych w Mstowie na
prze³omie redniowiecza i czasów nowo¿ytnych oraz ks. dr Waldemar Graczyk
z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, w referacie:
Opaci kanoników regularnych z Czerwiñska w kapitule kolegiaty w. Micha³a
w P³ocku. Pierwszy z prelegentów pokrótce przypomnia³ historiê szko³y
mstowskiej, program nauczania, podkrelaj¹c w nim wa¿ne miejsce historii,
która u kanoników zawsze sta³a na wysokim poziomie. Szko³a w Mstowie
ogólnie prezentowa³a doæ wysoki poziom nauczania, czego potwierdzeniem
by³y studia m³odzie¿y tej szko³y na uczelni krakowskiej. Prelegent przedstawi³ ponadto wiele osób, wywodz¹cych siê z tej szko³y, które póniej zajmowa³y eksponowane stanowiska, jak choæby kierowników szkó³, a jeden z nich,
niejaki Jan, zosta³ nawet dziekanem Wydzia³u Filozofii Akademii Krakowskiej. Ks. Graczyk natomiast mówi³ o szkole funkcjonuj¹cej przy kolegiacie
p³ockiej. Szeroko omówi³ historiê szko³y i jej funkcjonowanie. Opaci kanoników regularnych z Czerwiñska byli opiekunami tej szko³y i na nich te¿
spoczywa³a odpowiedzialnoæ za jej prawid³owe funkcjonowanie. Tê funkcjê
opaci czerwiñscy wype³niali do czasu przejêcia tej szko³y przez jezuitów,
którzy utworzyli tam swoje kolegium. W omawianym okresie, jak zaznaczy³
prelegent, funkcjê opiekunów szko³y kolegiackiej pe³ni³o 23 opatów, w tym
dwóch komendatoryjnych.
Kanonicy, prowadz¹c nauczanie, sami musieli wpierw zdobyæ wykszta³cenie. Jak ono przebiega³o u kanoników laterañskich krakowskich od czasu
zamkniêcia Wydzia³u Teologicznego Akademii Krakowskiej w 1953 r. przedstawi³ ks. dr Stanis³aw Rospond z Instytutu Teologicznego Ksiê¿y Misjonarzy
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w Krakowie, w referacie: Studia kanoników regularnych laterañskich w Instytucie Teologicznym XX. Misjonarzy w Krakowie. Prelegent przedstawi³ historiê tworzenia siê tego zak³adu a¿ do dnia 8 lipca 1910 r., kiedy misjonarskie studium filozoficzno-teologiczne przekszta³ci³o siê w Instytut Teologiczny. Od 1950 r. w Instytucie studia rozpoczêli alumni kanoników laterañskich.
Pierwszym z nich by³ Aleksander Szymborski. Prelegent zaprezentowa³ ponadto wybitne postaci wyk³adowców, jak wspomnieæ choæby tylko ksiêdza
Józefa Tischnera. Obecnie w Instytucie, jak poda³ ks. Rospond, kszta³ci siê
148 studentów z ró¿nych zakonów i zgromadzeñ.
Kanonicy prowadz¹c duszpasterstwo i nauczanie w szko³ach musieli na
bie¿¹co pog³êbiaæ i uzupe³niaæ swoj¹ wiedzê. St¹d m.in. w poszczególnych
swoich placówkach gromadzili ksiêgozbiory. Jaki posiada³y one charakter?
Odpowied na to pytanie stara³o siê daæ kilku prelegentów. Dr Arvydas
Pacevièius z Uniwersytetu Wileñskiego, w referacie: Kanonickie marginalia
i proweniencje w zbiorach bibliotecznych Litwy przedstawi³ ¿mudne poszukiwania i ustalanie dawnych ksiêgozbiorów na podstawie zamieszczanych
w ksiêgach najró¿niejszych znaków pozwalaj¹cych na identyfikacjê w³acicieli, w tym wypadku kanoników laterañskich. Prelegent podkreli³, ¿e w porównaniu z innymi zakonami, kanonicy pozostawiali bardzo ma³o znaków
w formie exlibrisów, wpisów czy not, które dzisiaj mog³yby byæ pomocne
w identyfikacji. Niemniej, jak zauwa¿y³, owe marginalia s¹ bardzo przydatne
równie¿ do badañ nad histori¹ ksi¹¿ki, a na podstawie ju¿ rozpoznanych
znaków i odczytanych not mo¿na w tej chwili przygotowaæ piêtnacie biogramów kanoników laterañskich jako w³acicieli ksiêgozbiorów. Z kolei dr Iwona
Pietrzkiewicz z Akademii Pedagogicznej w Krakowie, w referacie: Biblioteki
kanoników regularnych laterañskich na ziemiach Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego przedstawi³a zbiory w poszczególnych placówkach kanonickich litewskich, podaj¹c nie tylko ich wielkoci w poszczególnych latach, ale zaprezentowa³a te¿ materia³y ród³owe, z których owe dane mo¿emy uzyskaæ. Prelegentka pokrótce przedstawi³a analizê treciow¹ owych ksiêgozbiorów, podkrelaj¹c, ¿e zbiory mia³y typowy kszta³t zbiorów zakonnych, a wiêc przy
nacisku po³o¿onym na kaznodziejstwo ten dzia³ by³ reprezentowany najszerzej. W dalszej kolejnoci znajdowa³y siê dzie³a z teologii moralnej, pisma
Ojców Kocio³a, egzegeza Pisma w., teologia kontrowersyjna, historia Litwy
Koja³owicza, s³owniki i niewiele literatury piêknej. Ksiêgozbiory, oprócz zakonnych, gromadzili te¿ profesorowie i studenci. Ciekawy problem zwi¹zany
z ksi¹¿k¹ i bibliotekami podjê³a dr Aldona Chlewicka z Akademii Bydgoskiej,
a mianowicie: Darowizny dla bibliotek kanoników regularnych na ziemiach
polskich. Prelegentka ów temat analizowa³a w kilku aspektach: po pierwsze,
jaka jest rola darów ksi¹¿kowych dla tworzenia bibliotek, nastêpnie, kto je
darowa³, z jakich motywów i jaki charakter mia³y owe dary. Zwróci³a te¿
uwagê na fakt, ¿e prac o zbiorach bibliotek klasztornych jest zaledwie kilka,
dlatego te¿ dopiero prowadzenie ¿mudnych badañ nad zbiorami jeszcze nie
opracowanymi pozwoli na ustalenie zbiorów z darowizn.
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Zakon ksiê¿y kanoników laterañskich, jak ju¿ wspomniano, od pocz¹tku
sw¹ dzia³alnoæ prowadzi w wiecie, nie jest zakonem zamkniêtym. Te
kontakty na zewn¹trz mo¿na by jeszcze podzieliæ na kilka kategorii: kontakty z swymi wspó³braæmi z innych konwentów, z innymi zakonami, ale te¿
uczestnictwo kanoników laterañskich w ¿yciu publicznym. O tej pierwszej
kategorii mówi³ Pawel Krafl z Instytutu Historycznego Akademii w Brnie,
w referacie: Pocz¹tki konfraterni zakonu kanoników w. Augustyna na Kazimierzu z konwentami z Czech i Moraw. Prelegent podkreli³, ¿e zawieranie
owych wspó³braterstw by³o podkreleniem nie tylko wspólnych korzeni, ale
s³u¿y³o te¿ umocnieniu bie¿¹cych kontaktów i przyjani miêdzy konwentami.
Owe najwczeniejsze kontakty kanoników krakowskich z czeskimi i morawskimi datowane s¹ na lata 1407 i 1412. Prelegent obszernie omówi³ tê dwustronn¹ korespondencjê. Nieco inny rodzaj kontaktów, ale te¿ w ramach
zakonu kanoników laterañskich omówi³ ks. Giuseppe Cipolloni kanonik
z Rzymu, w referacie: I Canonici Regolari italiani visitano e reccontano
i Confratelli polacchi. Owe kontakty dotycz¹ W³ochów, którzy jaki czas przebywali w Krakowie. Na podstawie zachowanych dzienników prelegent omówi³ wizytacjê z 1898 r. opata Santiniego, któremu towarzyszy³ wspó³brat Pio
Mortara. Wizytacja, jak zauwa¿y³ prelegent, zawsze jest okazj¹ do pewnej
rewizji. Równie¿ i podczas tej poruszono sprawy ¿ycia wewnêtrznego, sprawy
natury ekonomicznej i administracji. Nieco d³u¿sz¹ chwilê prelegent powiêci³ osobie Mortary, przybli¿aj¹c ciekawe koleje jego ¿ycia. Po wizytacji Mortara pozosta³ jeszcze czas jaki w Krakowie. Prelegent wspomnia³ te¿ o innym
W³ochu, który przebywa³ w Krakowie w latach 19221924. By³ nim Stefano
Mancini, postaæ bardzo ciekawa. W Krakowie by³ rektorem seminarium.
Z wielkim zaanga¿owaniem wype³nia³ powierzone mu zadania, ponadto uczy³
siê jêzyka polskiego, a mi³oæ do Polski ¿ywi³ do koñca ¿ycia. W Watykanie
by³ t³umaczem jêzyka polskiego przy papie¿u Piusie XI. Mancini pisa³ poezje,
nawet w jêzyku polskim. Tadeusz Breza w Spi¿owej bramie powiêci³ Manciniemu ca³y rozdzia³.
Kolejny rodzaj kontaktów dotyczy innych zakonów. Na konferencji mielimy okazjê dowiedzieæ siê o kontaktach zaledwie z dwoma zakonami, ale
jestemy wiadomi, ¿e by³o ich o wiele wiêcej. Dr Jolanta Marszalska z Biblioteki Seminarium Duchownego w Tarnowie, w referacie: ród³a do badañ nad
dziejami klasztoru kanoników regularnych Bo¿ego Cia³a w Krakowie w zbiorach archiwum ojców cystersów w Szczyrzycu przedstawi³a zachowany tam,
jak zaznaczy³a, niewielki zbiór dokumentów, wiadcz¹cy o raczej skromnych
kontaktach obu zakonów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ to ród³a obrazuj¹ce
zwi¹zki porednie. Wynika to z faktu, ¿e opat kanoników Bo¿ego Cia³a,
Marcin K³oczyñski, jako prawnik by³ przez pewien czas sêdzi¹ s¹du krakowskiego i w tym czasie s¹dzi³ sprawy, jakie cystersi prowadzili z dominikanami, st¹d jego nazwisko widnieje na dokumentach procesowych. Niemniej, jak
zauwa¿y³a prelegentka, owe dokumenty dla zakonu kanoników laterañskich
mog¹ byæ pewnym dope³nieniem ich historii lub biografii Marcina K³oczyñ-
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skiego. Z kolei dr Lena Komaryñska, reprezentuj¹ca Archiwum Bonifratrów
w Krakowie, przedstawi³a Kontakty kanoników regularnych z zakonem bonifratrów w wietle dokumentów z Archiwum Bonifratrów w Krakowie. W tym
przypadku mo¿emy mówiæ zarówno o dwu okresach, jak i o dwu rodzajach
kontaktów. Archiwalia z pierwszego okresu, czyli od 16091812 r., jak podkreli³a prelegentka, s¹ skromne, a zatem i kontakty by³y ograniczone.
Przedstawiciele obu zakonów spotkali siê w 1670 r., ale na procesie s¹dowym, na którym kanoników reprezentowa³ prepozyt Jacek Liberiusz. Kontakty o¿ywi³y siê w XIX w., kiedy bonifratrzy przenieli siê na Kazimierz
i tam prowadzili szpital. W szpitalu tym kanonicy laterañscy pe³nili obowi¹zki
kapelanów. Kanonicy bywali te¿ sami pacjentami szpitala. Mo¿na zatem powiedzieæ, jak zauwa¿y³a prelegentka, ¿e kontakty obu zakonów skupia³y siê
wokó³ dzia³alnoci leczniczej ze strony bonifratrów i pos³ugi duchowej kanoników laterañskich wobec bonifratrów.
Wspomniano ju¿, ¿e do kontaktów zewnêtrznych kanoników laterañskich
zaliczyæ nale¿y ich dzia³alnoæ publiczn¹. Do takiej z pewnoci¹ zaszeregowaæ
mo¿na pos³ugê biskupów, wywodz¹cych siê z zakonu kanoników regularnych
laterañskich. Temat ten podjê³a dr Irena Makarczyk i przedstawi³a w referacie: Biskupi polscy z zakonu kanoników regularnych laterañskich. Prelegentka ustali³a, ¿e w dziejach polskiego Kocio³a by³o ich dziesiêciu: piêciu ordynariuszy i piêciu biskupów pomocniczych. Najwczeniejsza nominacja pochodzi z XII w., kolejne dwie z XV, piêæ z XVII i dwie z XVIII w. Ponadto
podkrelono, ¿e grono biskupów mog³o siê zwiêkszyæ do trzynastu, ale z ró¿nych przyczyn nominacje nie dosz³y do skutku. Dzia³alnoæ publiczna biskupów ordynariuszy przejawia³a siê g³ównie z tej racji, ¿e byli oni jednoczenie
senatorami Rzeczpospolitej i uczestniczyli w ¿yciu politycznym. Jak zauwa¿y³a prelegentka, biskupi z zakonu kanoników laterañskich byli aktywnymi
senatorami, uczestniczyli w obradach sejmu, a jako ordynariusze byli gorliwymi pasterzami swoich diecezji.
Innym rodzajem pos³ugi by³y misje. Udzia³ w nich kanoników z Polski
by³ przedmiotem wyst¹pieñ dwóch prelegentów. Pracê w Zairze przedstawi³
ks. prof. dr Michel Maurille, kanonik laterañski i jednoczenie pracownik
uniwersytetu w Bordeaux, w referacie: Chanoines Réguliers Polonais en Mission au Zaire. Z wyst¹pienia prelegenta mielimy okazjê poznaæ trudy pracy
misyjnej w tym kraju, jak¹ wród innych misjonarzy podjê³o trzech kanoników z Polski, w tym ksi¹dz Kazimierz £atak, któremu na konferencji prof.
Maurille osobicie dziêkowa³ za podjêty przez niego wysi³ek na rzecz misji.
Prelegent przedstawi³ pokrótce sylwetki Polaków tam pracuj¹cych i problemy, na jakie napotkali w Zairze. Ten okres nazwa³ okresem prób, by³ to
bowiem czas rewolucji, czas zniesienia wszystkich szkó³ chrzecijañskich
i narzucenia pañstwu laickiego charakteru. Mimo wszystkich trudnoci prowincje w³oska i polska dawa³y przyk³ad pracy misyjnej. Misjonarze z tych
krajów do³¹czali w Zairze do zakonu kanoników francuskich. Jednak ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo i ochronê ¿ycia misjonarzy misja ksiê¿y kanoni-
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ków laterañskich w 2000 r. zosta³a zamkniêta. Swoje wyst¹pienie prelegent
zakoñczy³ akcentem g³êboko duchowym, mówi¹c, ¿e celem wspólnego ¿ycia
jest ¿ycie w obecnoci. Z kolei ks. prof. Alfredo Miccinilli, kanonik laterañski
z Brazylii, pracownik uniwersytetu w Caxias do Sul, w referacie: D. Arcangelo Sysk CRL, un polacco del sec. XX nel Nuovo Mondo przedstawi³ sylwetkê
Polaka, kanonika laterañskiego Syska (ur. 1902 r.), jego losy podczas drugiej
wojny wiatowej i jego pracê w Brazylii. Po wojnie nie móg³ on powróciæ do
Polski, zwi¹za³ siê zatem z prowincj¹ w³osk¹. W 1947 r., za pozwoleniem
prowincja³a, wyjecha³ do Brazylii, aby tam za³o¿yæ wspólnotê. Prelegent omówi³ ponad piêcioletni¹ pracê Polaka w Brazylii, jego starania o utworzenie
seminarium ni¿szego i za³o¿enie ¿eñskiej wspólnoty kanoniczek. Na koniec
poinformowa³, ¿e historiê tê móg³ przedstawiæ na podstawie zachowanej,
obszernej korespondencji.
Dwa wyst¹pienia uznaæ mo¿emy za syntetyczne. Ks. prof. dr hab. Józef
Mandziuk z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie,
w referacie: Kanonicy regularni w. Augustyna na l¹sku da³ syntezê dziejów
kanoników l¹skich poczynaj¹c od ich przybycia, omówi³ z³oty okres kanoników, próby reform, klasztory kanonicze w dobie reformacji, w dobie dominacji katolicyzmu, ich sytuacjê po zaborze pruskim i sekularyzacjê l¹skich
opactw w 1810 r. Prelegent wspomnia³ równie¿ o badaniach naukowych nad
kanonikatem zarówno historyków niemieckich, jak i polskich. Ci ostatni
dzia³aj¹ w orodkach: wroc³awskim, opolskim, krakowskim oraz warszawskim, w którym tworzy siê syntezê dziejów. Prelegent zwróci³ jeszcze uwagê
na to, ¿e ostatnimi czasy badaniami dziejów monastycyzmu zajmuje siê
du¿a grupa osób wieckich, w której doæ liczny udzia³ maj¹ panie. Z kolei
prof. dr hab. Henryk Gapski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
w referacie: Zakony kanonicze w Europie rodkowo-Wschodniej w XVIXVIII
wieku. Ci¹g³oæ i zmiana przestrzeni zakonnej dokona³ syntezy dziejów
wszystkich zakonów kanoniczych, nie tylko laterañskich, mówi¹c o ich zarówno renesansie, jak i dokonuj¹cej siê zmianie, która jednak nie wiadczy
o kryzysie.
Ostatni¹ grupê wyst¹pieñ mo¿na by potraktowaæ jako zachêtê do dalszych badañ nad bogat¹ histori¹ kanoników laterañskich w Polsce. By³y to
bowiem referaty, w których prelegenci przedstawili b¹d stan badañ, b¹d
zasoby archiwalne kanoników laterañskich w archiwach polskich i archiwum
rzymskim domu generalnego. Referaty dotycz¹ce tej problematyki wyg³osili:
mgr Mariusz Woskowski z Uniwersytetu Opolskiego, Stan badañ nad klasztorem kanoników regularnych w ¯aganiu; dr Roman Stelmach z Archiwum
Pañstwowego we Wroc³awiu, Dokumenty do dziejów kanoników regularnych
na l¹sku zachowane w zbiorach Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu; ks.
mgr Wies³aw Martuszewski, kanonik laterañski z Rzymu, Archiwalia dotycz¹ce polskich kanoników regularnych laterañskich w Archiwum Generalnym
Zakonu w Rzymie i ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko z Uniwersytetu War-
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miñsko-Mazurskiego, Archiwalia dotycz¹ce kanoników regularnych laterañskich w Archiwum Metropolitalnym w Olsztynie. W wiêkszoci archiwalia
dotycz¹ historii redniowiecznej kanoników. Z kolei w archiwum generalnym
w Rzymie pierwsze dokumenty dotycz¹ce polskich kanoników pochodz¹
z XVI w., natomiast archiwalia znajduj¹ce siê w Olsztynie dotycz¹ historii
kanoników po 1945 r. Jak podkreli³ ks. prof. Kopiczko, ksiê¿a kanonicy
laterañscy jako jedni z pierwszych (po franciszkanach) zdecydowali siê na
utworzenie placówek duszpasterskich w diecezji warmiñskiej. Pierwsi dwaj
kanonicy: W³adys³aw Borowski i Jan Tokarz przybyli na Warmiê ju¿ w lecie
1945 r. Na mocy porozumienia ksiêdza Emila Klenarta, ówczesnego wizytatora kanoników laterañskich z Krakowa z administratorem diecezji warmiñskiej ks. Teodorem Benschem, ksiê¿a kanonicy laterañscy zorganizowali parafie w E³ku i Gietrzwa³dzie. St¹d archiwalia olsztyñskie dotycz¹ tych dwóch
placówek. Jak podkreli³ prelegent, ogólnie s¹ to zbiory niewielkie, a wród
nich najbogatsze materia³y zwi¹zane s¹ z uroczystociami gierzwa³dzkimi,
takimi jak koronacja obrazu, uroczystoci obchodów stulecia objawieñ, nadanie kocio³owi tytu³u Bazyliki Mniejszej czy IV Ogólnopolski Kongres Mariologiczny i Maryjny.
Jak sygnalizowano we wstêpie, jeden referat nie zosta³ zaprezentowany.
Wyg³osiæ go mia³ ks. prof. dr hab. Józef Swastek, a tytu³ brzmia³: Kanonicy
regularni na Piasku we Wroc³awiu do roku 1810.
Bogatego dziedzictwa szeæsetletniej historii nie sposób zaprezentowaæ
na jednej konferencji. I chocia¿ mielimy okazjê wys³uchaæ tak ró¿norodnej
problematyki dotycz¹cej pos³annictwa i dzia³alnoci ksiê¿y kanoników laterañskich, to zdajemy sobie sprawê, ¿e to zaledwie czêæ tej historii. Dla
zainteresowanych ni¹ doskona³ym uzupe³nieniem winna byæ praca ks. prof.
dr hab. Kazimierza £ataka, jak ju¿ wspominalimy, kanonika laterañskiego,
uznanego badacza dziejów kanonikatu regularnego1. Ksi¹dz profesor z racji
jubileuszu przygotowa³ a¿ dwie pozycje ksi¹¿kowe2, które uczestnicy sympozjum
otrzymali w prezencie. Wiemy te¿, ¿e w najbli¿szym czasie, równie¿ autorstwa
ks. £ataka, uka¿e siê praca przedstawiaj¹ca dzieje poszczególnych placówek
polskich kanoników laterañskich. ¯yczymy zatem ks. Profesorowi dalszych
owocnych badañ naukowych, ukazuj¹cych bogaty wk³ad kanoników laterañskich do polskiego dziedzictwa kulturowego. Podczas konferencji prezentowane
te¿ by³y prace autorstwa dwóch innych ksiê¿y kanoników: Stefana Ry³ki3
1 K. £atak, Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterañskich na przestrzeni
dziejów, Kraków 2002.
2 Ten¿e, Poczet rz¹dców opactwa Bo¿ego Cia³a kanoników regularnych laterañskich w
Krakowie, Kraków 2005; ten¿e, La vocazione e missione dei canonici regolari della prevostura
del Corpus Christi di Cracovia nel periodo pretridentino alla luce delle consuetudines e dei
trattati di Pietro Clareta di Roudnice, Roma 2005.
3 S. Ry³ko, Patron Kazimierza B³. Stanis³aw So³tys zwany Kazimierczykiem, Kraków 1997;
ten¿e, Regu³a w. Augustyna z klasztoru kanoników regularnych w czeskim Rudniku (XIV w.),
Kraków 1993.
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i Zbigniewa Jakubowskiego4 oraz praca zbiorowa, powiêcona osobie i dzia³alnoci opata Stanis³awa Dominika S³otwiñskiego5.
Trzydniowe obrady konferencji swoim wyst¹pieniem podsumowa³ opat
generalny kanoników regularnych laterañskich, ks. Bruno Giuliani, który
podziêkowa³ organizatorom za przygotowanie konferencji, natomiast prelegentom za zainteresowanie histori¹ kanoników regularnych laterañskich
i za wysi³ek badawczy, w³o¿ony w przygotowanie podjêtych tematów. Opat
podkreli³ ponadto, ¿e dla wspó³braci z zagranicy, uczestnicz¹cych w konferencji, przedstawiona tu tak bardzo bogata przesz³oæ polskich kanoników
okaza³a siê wrêcz zdumiewaj¹ca. Na zakoñczenie ksi¹dz opat ¿yczy³, aby
prowadzone badania owocowa³y kolejnymi tak po¿ytecznymi konferencjami
naukowymi.
Wyrazy podziêkowañ za udzia³ w konferencji z³o¿y³ te¿ przeor domu
krakowskiego, ks. Andrzej Oleksy.
W najbli¿szym czasie materia³y konferencyjne zostan¹ opublikowane.

Izabela Socka, Maria Korybut-Marciniak
Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
UWM w Olsztynie

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ
STAN BADAÑ NAD DZIA£ANIAMI MILITARNYMI
W PRUSACH WSCHODNICH W OKRESIE
I WOJNY WIATOWEJ,
OLSZTYN 2829 WRZENIA 2005 ROKU
W dniach 2829 wrzenia 2005 r. mia³a miejsce ogólnopolska konferencja
naukowa Stan badañ nad dzia³aniami militarnymi w Prusach Wschodnich
w okresie I wojny wiatowej. Organizatorzy spotkania  Instytut Historii
i Stosunków Miêdzynarodowych UWM w Olsztynie, Olsztyñski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Historycznego, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
oraz Wojskowe Biuro Badañ Historycznych  dokonali podzia³u konferencji
na dwie czêci. Czêæ pierwsza (roda, 28 wrzenia 2005 r.) odby³a siê
w Muzeum Warmii i Mazur  w sali kromerowskiej zamku olsztyñskiego,
druga natomiast (czwartek, 29 wrzenia 2005 r.) zosta³a po³¹czona z objaz4

Z. Jakubowski, Dzia³alnoæ Ks. F. Fabera CRL w Krakowie 18531868.
By czas nie zaæmi³ i niepamiêæ  materia³y z sesji powiêconej opatowi Stanis³awowi
Dominikowi S³otwiñskiemu CRL w stuletni¹ rocznicê mierci, Kamieñ 2005.
5
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dem naukowym szlakiem dzia³añ militarnych i miejsc pamiêci z okresu
I wojny wiatowej.
Inspiracj¹ dla organizatorów sesji by³a 90. rocznica wybuchu I wojny
wiatowej i jednoczenie bitwy pod Tannenbergiem  jednej z najwiêkszych
operacji militarnych ubieg³ego stulecia. Celem konferencji by³o przypomnienie wydarzeñ militarnych z lat 1914-1915 rozgrywaj¹cych siê na terenach
Prus Wschodnich, popularyzowanie tradycji zbrojnych regionu oraz przedyskutowanie problematyki dotycz¹cej sztuki wojennej tego okresu.
Na pierwsz¹ czêæ konferencji zaplanowano kilkanacie referatów. Uroczystego otwarcia konferencji dokona³ gospodarz olsztyñskiego zamku  dyrektor Muzeum Warmii i Mazur, mgr Janusz Cygañski, który przywita³ licznie zgromadzonych goci zaprezentowa³ znajduj¹ce siê na zamku zbiory, dotycz¹ce okresu I wojny wiatowej, które mo¿na by³o ogl¹daæ na wystawie
zorganizowanej przez muzeum (widokówki, pieni¹dze zastêpcze, mapy). Kierownik naukowy konferencji, dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM, dziekan
Wydzia³u Humanistycznego UWM, podziêkowa³ wszystkim wspó³organizatorom za przygotowanie sesji i da³ krótki zarys problematyki dzia³añ militarnych w Prusach Wschodnich.
Obradom przedpo³udniowej czêci konferencji przewodniczy³ dr Dariusz
Radziwi³³owicz (UWM). Jako pierwszy z referatem pt. Olsztyñskie rodowisko
naukowe w badaniach wojskowoci wyst¹pi³ dr hab. Norbert Kasparek, prof.
UWM. W swoim wyst¹pieniu scharakteryzowa³ g³ówne orodki, czasopisma
i rodowiska, które podejmowa³y problematykê dzia³añ zbrojnych na terenie
Prus Wschodnich. Prof. dr hab. Jan Sobczak (Wy¿sza Szko³a Humanistyczna
w Pu³tusku, Elbl¹ska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna) przedstawi³
dyplomatyczne uwarunkowania ofensywy rosyjskiej na Mazurach w sierpniu
1914 r., rozpoczynaj¹c swoje wyst¹pienie od zarysowania tej problematyki
w rosyjskiej historiografii. Kolejny referent, dr Zbigniew Palski (Wojskowe
Biuro Badañ Historycznych), zaprezentowa³ rosyjskie plany kampanii
wschodniopruskiej w 1914 r. Niemieckie plany militarne dotycz¹ce Prus
Wschodnich, a konkretnie plany operacyjne Alfreda von Schlieffena i Helmuta von Moltke m³., by³y przedmiotem wyst¹pienia mgr. Bart³omieja Bydonia
(Wojskowe Biuro Badañ Historycznych).
Dr Grzegorz Nowik, zastêpca dyrektora Wojskowego Biura Badañ Historycznych oraz redaktor naczelny kwartalnika Przegl¹d Historyczno-Wojskowy, omówi³ problematykê ³¹cznoci radiowej i wywiadu w kampanii wschodniopruskiej, zwracaj¹c uwagê na s³aboæ rosyjskich wojsk ³¹cznoci, nieefektywnoæ rosyjskich radiostacji oraz fakt ³amania przez Austriaków i Niemców
rosyjskich szyfrów. Kolejny referent, mgr Jan Bañbor (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), dokona³ prezentacji zasobów Archiwum Akt Nowych
dotycz¹cych bitwy pod Tannenbergiem oraz walki wywiadów rosyjskiego
i niemieckiego. Wyst¹pienie Erazma Domañskiego (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) dotyczy³o zasobów Muzeum Wojska Polskiego z okresu
I wojny wiatowej. Dr Stanis³aw Czerep z Uniwersytetu w Bia³ymstoku
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wyst¹pi³ z referatem Fina³ wschodniopruskiej operacji  bitwa zimowa w Puszczy Augustowskiej 715 lutego 1915 roku.
Po przerwie popo³udniowym obradom sesji przewodniczy³ prof. dr hab.
Jan Sobczak. Pierwszym referentem by³ dr Wies³aw Boles³aw £ach (UWM),
który mówi³ nt. niemieckich planów wojennych i konsekwencji bitew pod
Sto³pianami i G¹binem. Los jeñców rosyjskich, którzy dostali siê do niewoli
w Prusach Wschodnich w okresie I wojny wiatowej by³ przedmiotem wyst¹pienia dr Jana Snopko (Uniwersytet w Bia³ymstoku). Mgr Miros³aw Zientarzewski (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie) szczegó³owo omówi³ rosyjsk¹ i niemieck¹ broñ strzeleck¹ z okresu I wojny wiatowej. Kolejny prelegent, dr Miros³aw Hoffman (UWM), przedstawi³ referat pt. Archeologia, propaganda, wojna  Bogatzewen  Kulluabrucke, Kr. Lotzen, 1915.
Mgr Jerzy £apo z Muzeum Kultury Ludowej w Wêgorzewie, posi³kuj¹c
siê pokazem multimedialnym, omówi³ formy pamiêci poleg³ych w I wojnie
wiatowej na Mazurach. Zwróci³ uwagê s³uchaczy na ró¿norodnoæ architektoniczn¹ pomników wystawianych dla uczczenia poleg³ych ¿o³nierzy, jak równie¿ ich mnogoæ. Dr Izabela Lewandowska (UWM) przedstawi³a problematykê wiadomoci historycznej m³odzie¿y naszego regionu na podstawie badañ dotycz¹cych znajomoci wydarzeñ z 1914 r. w Prusach Wschodnich. Jako
ostatnia prelegentka pierwszego dnia konferencji wyst¹pi³a dr Halina £ach
(UWM) z referatem Postawy ludnoci cywilnej na Warmii i Mazurach w latach
19141915. Zamkniêcia i podsumowania pierwszego dnia obrad dokona³
dr Dariusz Radziwi³³owicz.
Drugi dzieñ konferencji (czwartek, 29 wrzenia) obejmowa³ podró¿ historyczn¹ po obszarze dzia³añ wojennych tras¹: Olsztyn  Dorotowo  Olsztynek
 Waplewo  Nidzica  Or³owo  Muszaki  Wielbark  Jedwabno  Olsztyn.
Podczas podró¿y Bogumi³ Kuniewski (Towarzystwo Przyjació³ Olsztynka) wyst¹pi³ z referatem Dzieje Osztynka. Tannenbergdenkmal  cmentarze z okresu I wojny
wiatowej. Trasa wiod³a przez tereny dzia³añ XX Korpusu gen. F. Scholtza,
I. Korpusu gen. H. Francois; walk o Uzdowo; I. Korpusu Rezerwowego i XVI.
Korpusu Piechoty przeciw VI. Korpusowi rosyjskiemu w rejonie Biskupca.
Mgr Hubert Domañski (Archiwum Pañstwowe w Olsztynie, Oddzia³
w Nidzicy) zaprezentowa³ zbiory nidzickiego archiwum (uczestnicy wycieczki
obejrzeli wystawê powiêcon¹ I wojnie wiatowej), przedstawi³ historiê walk
o Nidzicê oraz oprowadzi³ uczestników konferencji po cmentarzu w Or³owie,
miejscu pochówku ¿o³nierzy niemieckich i rosyjskich, poleg³ych w pierwszej
fazie walk w Prusach Wschodnich. Ostatnim punktem objazdu by³ obelisk
upamiêtniaj¹cy mieræ gen. Samsonowa w miejscowoci Przedziêk. Tutaj te¿
dokonano podsumowania konferencji. Dr Dariusz Radziwi³³owicz podziêkowa³ wszystkim referentom i uczestnikom, zapewni³ o wydaniu drukiem materia³ów pokonferencyjnych oraz zwróci³ uwagê na potrzebê aktualizowania
i poszerzania badañ w zakresie I wojny wiatowej w Prusach Wschodnich,
a przede wszystkim popularyzacjê wiedzy z tego zakresu, co  jak przypomnia³  by³o g³ównym zamierzeniem organizatorów konferencji.
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Izabela Lewandowska

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
UWM w Olsztynie

PROFESOROWIE
MA£GORZATA SZOSTAKOWSKA I TADEUSZ FILIPKOWSKI
ZARYS SYLWETEK NAUKOWYCH

Ma³gorzata Szostakowska i Tadeusz Filipkowski w gronie wspó³pracowników
Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM w Olsztynie

Ka¿dy z nas chcia³by odchodziæ na emeryturê zadowolony ze swojej pracy naukowej, swojego ¿ycia spêdzonego nad ksi¹¿k¹, pras¹, ród³ami, z dni
i miesiêcy w bibliotekach i archiwach. Z radoci¹ móc dzieliæ siê sw¹ wiedz¹
i dowiadczeniem z innymi, przekazywaæ dobre wzory naukowe nastêpnemu
pokoleniu, wychowywaæ m³odych adeptów nauki, mieæ swoich uczniów,
a zarazem nastêpców.
W duchu takiego refleksyjnego spotkania 18 maja 2005 r. w klubie pracowników UWM Baccalarium odby³o siê po¿egnanie dwóch profesorów-emerytów, odchodz¹cych z naszego Instytutu. Prof. Ma³gorzata Szostakowska oraz
prof. Tadeusz Filipkowski, który na spotkanie przyby³ wraz z Ma³¿onk¹, zostali po¿egnani przez pracowników Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM w Olsztynie, z którymi byli zwi¹zani przez wiele lat swojego ¿ycia.
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S³owo wstêpne wyg³osi³ ks. prof. Alojzy Szorc, który podkreli³, ¿e emerytura nie musi byæ koñcem pracy zawodowej, a jedynie jej nowym etapem. Nie
ma siê wówczas zajêæ dydaktycznych, obowi¹zków organizacyjnych, tej codziennej, mozolnej rutyny. Ale za to ma siê wewnêtrzny spokój i ogrom
dowiadczeñ nagromadzonych przez wiele lat naukowej pracy. Emerytura to
czas refleksji, ponownych przemyleñ, mo¿e weryfikacji g³oszonych wczeniej
tez; czas uzupe³nienia luk badawczych, które kiedy, w nat³oku innych spraw
i obowi¹zków, zosta³y przez nas zaniechane. To czas na drobne przyczynki,
na ma³e prace naukowe, bez których jednak ko³o nauki nie toczy³oby siê do
przodu, a tryby naukowego poznania nie zazêbia³yby siê.
Na spotkaniu oprócz refleksji, przypomniano tak¿e zabawne historie
i wyra¿ono s³owa podziêkowania. Szczególnie barwnie o wspólnej pracy
z prof. M. Szostakowsk¹ opowiada³ dr Andrzej Szmyt wspominaj¹c, jak bêd¹c
jeszcze studentem zdawa³ u Pani Profesor egzaminy, jak pisa³ kolokwia.
O wspó³pracy z prof. Filipkowskim, wówczas dyrektorem Instytutu Historii,
opowiedzia³ dr Witold Gieszczyñski. Zwróci³ on g³ównie uwagê na okres przekszta³cania Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski i trudnoci, z jakimi wówczas boryka³ siê nasz Instytut. G³os zabra³a tak¿e
dr Izabela Lewandowska, która podziêkowa³a obu Profesorom za przekazan¹
wiedzê oraz wielk¹ ¿yczliwoæ w stosunku do m³odszych wspó³pracowników.
Uroczystoæ zakoñczy³ bankiet, bukiety kwiatów, upominki i pami¹tkowe
zdjêcia. Bêdziemy d³ugo wspominaæ wspólnie spêdzone chwile, tym bardziej ¿e
wraz z obojgiem Profesorów odesz³o z pracy zawodowej pewne pokolenie
 pokolenie nauczycieli-naukowców. Dzisiaj m³odzi adepci nauki wywodz¹ siê
g³ównie ze studiów doktoranckich. Po studiach magisterskich zostaj¹ na uczelni
i bardzo szybko, skupiaj¹c siê na badaniach pokonuj¹ kolejne szczeble kariery
naukowej. W tym miejscu nale¿y przypomnieæ, ¿e droga zawodowa Ma³gorzaty
Szostakowskiej i Tadeusza Filipkowskiego by³a podobna, choæ nie identyczna.
Ma³gorzata Szostakowska urodzi³a siê 10 lutego 1931 r. w Starogardzie
Gdañskim jako córka Franciszka i Teodory Galickich. Po ukoñczeniu szko³y
powszechnej uczêszcza³a do gimnazjum i liceum ogólnokszta³c¹cego, które
ukoñczy³a w 1949 r. Jeszcze w tym samym roku rozpoczê³a pracê jako nauczycielka w Rychlikach, a roku nastêpnym w Pas³êku. Z kolei Tadeusz
Filipkowski urodzi³ siê 16 stycznia 1933 r. we wsi Grzymki w ówczesnym
powiecie ³om¿yñskim. Jego rodzice Czes³aw i Zofia z Karwowskich byli rolnikami. W czasie wojny uczêszcza³ na tajne komplety, potem ukoñczy³ szko³ê
powszechn¹ w Jedwabnem (1948 r.), liceum ogólnokszta³c¹ce w Piszu (1952 r.),
a nastêpnie studia historyczne w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Gdañsku.
W trakcie studiów pasjonowa³a go zw³aszcza historia wieku XVIII, czego
efektem by³a praca magisterska pt. Sprawa ch³opska w powstaniu kociuszkowskim, której promotorem by³ dr Adam Dygda³a. Po ukoñczeniu studiów
(1956 r.) otrzyma³ nakaz pracy i skierowanie do Olsztyna.
Tak¿e Ma³gorzata Szostakowska szybko uzupe³nia³a wykszta³cenie
i kwalifikacje zawodowe. Ju¿ w 1950 r. zdoby³a uprawnienia pedagogiczne,
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a w roku nastêpnym przenios³a siê do Ostródy, gdzie przez trzynacie lat
pracowa³a w Liceum Pedagogicznym, a nastêpnie (19641966) w Technikum
Ekonomicznym. Jednoczenie prowadzi³a szko³ê æwiczeñ dla studentów, przysz³ych nauczycieli historii, a w latach 19611966 studiowa³a historiê w toruñskim Uniwersytecie im. Miko³aja Kopernika. Studia zakoñczy³a obron¹
pracy magisterskiej nt. Andrzej Maksymilian Fredro jako pisarz i dzia³acz
polityczny, której promotorem by³ doc. dr Jan Gerlach.
Nastêpnie w 1966 r. przeprowadzi³a siê do Olsztyna, gdzie rozpoczê³a
pracê w Orodku Metodycznym przy Kuratorium Okrêgu Szkolnego. Najpierw wykonywa³a tam obowi¹zki instruktora, a póniej kierownika sekcji
historii. Tam te¿ po raz pierwszy spotka³a Tadeusza Filipkowskiego. Odt¹d
ich drogi zawodowe zaczê³y siê ze sob¹ przeplataæ.
Tadeusz Filipkowski, wówczas jeszcze magister, mieszka³ i pracowa³
w Olsztynie ju¿ od 10 lat. Pocz¹tkowo by³ nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 3 (19561957), nastêpnie w Technikum Ekonomicznym i Technikum
Mechaniczno-Energetycznym (19571965). Od 1965 r. pracowa³ w Orodku
Metodycznym, gdzie zajmowa³ siê zagadnieniami owiaty doros³ych. Pracuj¹c
jako metodyk, nie tylko pomaga³ nauczycielom, ale tak¿e zbiera³ materia³y
do dziejów owiaty na Warmii i Mazurach, uzupe³niaj¹c jednoczenie swoj¹
wiedzê historyczn¹ o elementy socjologii, demografii i etnologii. Nawi¹za³
wówczas wspó³pracê z Orodkiem Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñskiego.
Bra³ udzia³ w organizowanych tam sesjach i publikowa³ cz¹stkowe rezultaty
swoich poszukiwañ badawczych. W roku 1969 T. Filipkowski rozpocz¹³ stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Historii PAN w Warszawie, które
ukoñczy³ w 1973 r. Jego opiekunem naukowym by³ prof. Franciszek Ryszka.
Tytu³ rozprawy doktorskiej brzmia³ Rola szko³y w przeobra¿eniach spo³ecznych na Warmii i Mazurach w latach 19451960, a recenzentkami by³y: prof.
Irena Pietrzak-Paw³owska i doc. dr hab. Krystyna Kersten. W 1974 r. uzyska³ stopieñ doktora nauk humanistycznych i zosta³ adiunktem w Instytucie
Nauk Spo³eczno-Politycznych Akademii Rolniczo-Technicznej, a w 1977 r.
rozpocz¹³ pracê w Orodku Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñskiego.
Kiedy T. Filipkowski odbywa³ studia doktoranckie, M. Szostakowska prowadzi³a ju¿ wyk³ady z dydaktyki historii w Studium Nauczycielskim, pracuj¹c jednoczenie (1967-1970) w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Olsztynie.
Pani Profesor niezmiennie, przez lat z gór¹ 35, prowadzi³a zajêcia z dydaktyki historii, mimo ¿e uczelnie, w których pracowa³a, zmienia³y swoje nazwy
i ewoluowa³y. Najpierw by³o to Studium Nauczycielskie (19661970), potem
Wy¿sza Szko³a Nauczycielska (19701974), nastêpnie Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna (19741999) i ostatnio Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski (19992003).
W miêdzyczasie zdobywa³a kolejne stopnie naukowe. Efektem kilkuletnich
badañ naukowych by³a rozprawa doktorska nt. Emilia Sukertowa-Biedrawina i jej rola w walce o polskoæ Mazur i Warmii, której promotorem by³ prof.
Witold £ukaszewicz. Na jej podstawie w 1974 r. M. Szostakowska uzyska³a
stopieñ doktora nauk humanistycznych.
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W nastêpnym okresie zainteresowania naukowe Pani Profesor skupi³y
siê wokó³ dwóch dziedzin: 1) Dziejów polskiego i litewskiego ruchu mniejszociowego w Prusach Wschodnich w latach 19181939 oraz 2) historii niemieckiej prasy w Prusach Wschodnich, ze szczególnym uwzglêdnieniem lat
19181945. Zebranie materia³u ród³owego do tych zagadnieñ wymaga³o wyjazdów zagranicznych. Kilkukrotnie odbywa³a sta¿e naukowe w Niemczech
 w Berlinie na Uniwersytecie Humboldta, w Bremie i Dortmundzie, podczas
których prowadzi³a kwerendy biblioteczne i archiwalne. W 1990 r. na podstawie rozprawy zatytu³owanej Konsulaty polskie w Prusach Wschodnich w latach 19201939 uzyska³a tytu³ doktora habilitowanego. Efektem pracy naukowej s¹ ksi¹¿ki autorskie oraz artyku³y w pracach zbiorowych i czasopismach, m.in. Komunikatach Mazursko-Warmiñskich i Studiach Niemcoznawczych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ prace samodzielne: Emilia Sukertowa-Biedrawina. Zarys biograficzny 18871970, Olsztyn 1978; Konsulaty
polskie w Prusach Wschodnich w latach 19201939, Olsztyn 1990 oraz Stanis³aw Srokowski (1872-1950): polityk, dyplomata, geograf, Olsztyn 1999,
a tak¿e ksi¹¿kowe edycje ród³owe: Stanis³aw Srokowski, Z krainy Czarnego
Krzy¿a, Olsztyn 1980 oraz Adam Uziemb³o. Walka o Mazury, Olsztyn  Bia³ystok 1981. Równoczenie z prac¹ naukow¹ M. Szostakowska popularyzowa³a
wiedzê o Warmii i Mazurach w Gazecie Olsztyñskiej, czasopismach Warmia i Mazury oraz Mówi¹ Wieki, a tak¿e w licznych audycjach radiowych.
Tak¿e Tadeusz Filipkowski w 1993 r. habilitowa³ siê na podstawie dwóch
ksi¹¿ek na temat nauczycieli polskich w Niemczech w okresie miêdzywojennym. Publikowa³ na ³amach Kwartalnika Historycznego, Dziejów Najnowszych, Zapisków Historycznych, Przegl¹du Historyczno-Owiatowego,
Rocznika Olsztyñskiego oraz Komunikatów Mazursko-Warmiñskich. By³
tak¿e autorem rozdzia³ów w monografiach i syntez, a tak¿e prac doktorskich
i artyku³ów. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ prace: Owiata na Warmii
i Mazurach w latach 19451960, Warszawa 1978; W obronie polskiego trwania. Nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powilu w latach miêdzywojennych, Olsztyn 1989 oraz Nauczyciele polscy w Niemczech 19191939. Portret zbiorowy, Olsztyn 1992. Du¿e znaczenie mia³a redakcja kilku wydawnictw naukowych (m.in. Dzieje Warmii i Mazur w zarysie. T. 2. Od 1871 do
1975 roku, Warszawa 1983) i czasopism (m.in. Zeszyty Naukowe WSP. Prace
Historyczne, z. 1 i 2, Olsztyn 1997-1998) oraz opracowanie (wraz z Z. Lietzem) Kroniki szko³y polskiej w Worytach na Warmii 19301939, Olsztyn 1979.
Równoczenie z prac¹ naukow¹ popularyzowa³ wiedzê o Warmii i Mazurach
w prasie oraz podczas licznych prelekcji.
Los ponownie po³¹czy³ zawodowe ¿ycie obu profesorów w 1993 r., kiedy
zaczêli wspólnie pracowaæ w Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie. Na
kierunku historia, a potem tak¿e stosunki miêdzynarodowe, prowadzili æwiczenia, wyk³ady, seminaria. Jednoczenie nie stronili od dzia³alnoci organizacyjno-spo³ecznej. Oboje s¹ cz³onkami Polskiego Towarzystwa Historycznego,
Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie, a w prze-
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sz³oci przez wiele lat tak¿e Rady Naukowej Instytutu Historii, Rady Wydzia³u Humanistycznego, cz³onkami Senatu WSP, a nastêpnie UWM. Nale¿y
dodaæ, ¿e Profesor Szostakowska by³a pierwszym i jednoczenie ostatnim
kierownikiem Zak³adu Dydaktyki Historii (19922001), mo¿na powiedzieæ
jego twórc¹ i swoistym motorem napêdowym. By³a tak¿e cz³onkiem Senackiej Komisji Dydaktyki UWM. Z kolei Profesor Filipkowski w latach 19961999 by³ dyrektorem Instytutu Historii, a tak¿e (19962004) kierownikiem
Katedry Historii Najnowszej w Instytucie Historii. Od 1999 do 2002 r. pe³ni³
funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego Senackiej Komisji Nauki UWM, by³ tak¿e
cz³onkiem Kolegium Wydawniczego naszego uniwersytetu i nieprzerwanie
przez 30 lat wchodzi w sk³ad Rady Redakcyjnej Komunikatów MazurskoWarmiñskich.
Po przejciu na emeryturê Ma³gorzata Szostakowska i Tadeusz Filipkowski wcale nie pozostali bierni. W Instytucie Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM nadal prowadzili seminaria magisterskie. Profesor Filipkowski
podj¹³ te¿ pracê w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Nadal pracuje naukowo, zbieraj¹c materia³y do biografii W³adys³awa Gêbika. Natomiast Profesor Szostakowska przygotowa³a kolejn¹ monografiê: Spo³eczno-polityczna prasa Prus Wschodnich. Praca jest ju¿ ukoñczona i czeka na wydanie. Za wieloletni¹ pracê, zas³ugi w dziedzinie owiaty,
dzia³alnoæ na rzecz regionu, byli wielokrotnie nagradzani i odznaczani. Oboje otrzymali Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody rektorskie.
M. Szostakowska otrzyma³a ponadto Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski i Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, a T. Filipkowski Srebrny Krzy¿ Zas³ugi oraz
odznakê Zas³u¿onym dla Warmii i Mazur. Wci¹¿ s¹ blisko nas, blisko spraw
uniwersytetu, instytutu, swoich katedr i pracowni, blisko ludzi, z którymi
przepracowali wiele lat ¿ycia.
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Irena Makarczyk

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
UWM w Olsztynie

KOLOKWIA HABILITACYJNE
I OBRONY DOKTORSKIE W DYSCYPLINIE HISTORIA
W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005
Praca nauczycieli akademickich przebiega na dwu p³aszczyznach: pierwsza, bardziej widoczna, to zajêcia dydaktyczne na uczelni, druga to osobista
praca naukowa, opieraj¹ca siê na ¿mudnej kwerendzie w archiwach i bibliotekach. Wynikiem tej drugiej jest zarówno dorobek w postaci publikacji, jak
te¿ osobisty rozwój naukowy pracownika akademickiego, przek³adaj¹cy siê
na uzyskane stopnie i tytu³y naukowe. W omawianym tu okresie dwie osoby
z Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Wydzia³u Humanistycznego UWM, na podstawie przygotowanych prac, uzyska³y stopieñ doktora
habilitowanego nauk humanistycznych, a kolejnych dwóch pracowników Instytutu uzyska³o stopieñ naukowy doktora.
Kolokwia habilitacyjne:
1. Dr ZOJA JAROSZEWICZ-PIERES£AWCEW, Druki cyrylickie
z oficyn Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, Olsztyn 2003.
Praca stanowi obszerny, systematycznie zbudowany i syntetyczny obraz
dziejów drukarstwa cyrylickiego, tak wa¿nego dla zrozumienia historii zró¿nicowanych etnicznie, kulturowo i wyznaniowo terenów Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego. Swoje wnioski autorka opar³a na zbadanych de visu 336 egzemplarzach druków (174 wydañ), znajduj¹cych siê w kilkudziesiêciu bibliotekach, muzeach i zbiorach prywatnych nie tylko polskich, ale i zagranicznych.
¯mudne badania identyfikacyjne zdefektowanych egzemplarzy, odkryty materia³ archiwalny pozwoli³y dr Z. Jaroszewicz-Pieres³awcew sprostowaæ mylne ustalenia, wprowadziæ do obiegu naukowego wydania nieznane bibliografom i uzupe³niæ historiê typografii.
Powy¿sza rozprawa by³a podstaw¹ w staraniach o uzyskanie stopnia
naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych.
Kolokwium odby³o siê 28 wrzenia 2004 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego. Recenzentami pracy dr Z. Jaroszewicz-Pieres³awcew
byli: prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa, prof. zw. w Uniwersytecie Warszawskim, prof. dr hab. Aleksander Naumow, prof. zw. w Uniwersytecie Jagielloñskim i prof. dr hab. Telesfor Poniak, em. prof. zw. Uniwersytetu Wroc³awskiego.
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Zakres kolokwium obejmowa³ historiê ksi¹¿ki polskiej, wschodnio- i po³udniowos³owiañskiej. Temat wyk³adu habilitacyjnego brzmia³: Ksi¹¿ka a polityka. Ksi¹¿ka bia³oruska w latach 19391944.
Rada Wydzia³u przyjê³a kolokwium habilitacyjne i wyk³ad, natomiast
dnia 28 lutego 2005 r. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytu³ów Naukowych zatwierdzi³a uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia naukowego
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie bibliologii  historii ksi¹¿ki.
2. Dr GRZEGORZ JASIÑSKI, Koció³ ewangelicki na Mazurach
w XIX wieku (18171914), Olsztyn 2003.
Praca przedstawia ca³ociowe opracowanie organizacji i funkcjonowania
Ewangelickiego Kocio³a Unijnego na terenie Mazur w XIX w. Chocia¿ Koció³ ewangelicki na tym obszarze nie tworzy³ odrêbnej struktury administracyjnej, jednak z uwagi na znaczenie kwestii religijnych dla samookrelenia ludnoci mazurskiej oraz zró¿nicowanie jêzykowe, jego historia stanowi
przedmiot osobnych badañ. Na odrêbnoæ Kocio³a na Mazurach rzutowa³y
równie¿ lokalne obyczaje religijne miejscowej ludnoci, historycznie uwarunkowany kszta³t sieci parafialnej oraz specyficzna dzia³alnoæ organizacji kocielnych w wiejskim i ma³omiasteczkowym rodowisku. Dwujêzycznoæ parafii wywiera³a wp³yw tak¿e na duchowieñstwo, ograniczaj¹c mo¿liwoci rekrutacji i narzucaj¹c okrelone, odmienne od obowi¹zuj¹cych na terenach
monojêzycznych metody pracy. Niezale¿nie od wype³niania normalnych funkcji duszpasterskich, duchowni musieli odnosiæ siê do polityki jêzykowej kreowanej przez pañstwo pruskie i zwierzchnie w³adze kocielne wobec ludnoci
nieniemieckiej.
Powy¿sza rozprawa by³a podstaw¹ w staraniach o uzyskanie stopnia
doktora habilitowanego nauk humanistycznych.
Kolokwium habilitacyjne odby³o siê w dniu 26 padziernika 2004 r. na
Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
Recenzentami pracy dr. Grzegorza Jasiñskiego byli: prof. dr hab. Tadeusz
Stegner z Uniwersytetu Gdañskiego, prof. Bohdan Wachowiak z Instytutu
Historii PAN w Poznaniu i prof. dr hab. Kazimierz Wajda z Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu. Temat wyk³adu habilitacyjnego brzmia³: Polscy czy niemieccy ewangelicy? Koció³ ewangelicko-augsburski i jego wierni
w diecezji mazurskiej w latach 19451956.
Rada Wydzia³u Nauk Historycznych przyjê³a kolokwium habilitacyjne
i wyk³ad, natomiast Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytu³ów Naukowych zatwierdzi³a uchwa³ê Rady Wydzia³u o nadaniu stopnia naukowego
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii Polski
i Niemiec XIX i XX wieku.
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Obrony prac doktorskich:
Od 1 padziernika 2003 r. przewodnicz¹cym Komisji Rady Wydzia³u Humanistycznego do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia jest
ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc, prof. zw., natomiast sekretarzem dr Irena
Makarczyk.
Mgr ANNA KORZENIEWSKA, ¯ycie spo³eczne i religijne Ukraiñców na Warmii i Mazurach w latach 19471970.
Promotor:
ks. dr hab. Andrzej Kopiczko, prof. UWM
Recenzenci: dr hab. Roman Drozd, prof. Pomorskiej Akademii Pedagicznej
w S³upsku
Prof. dr hab. Stanis³aw Gajewski, UWM
Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Korzeniewskiej odby³a siê w dniu
5 padziernika 2004 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr MIRON WOLNY, Uwarunkowania sukcesów Hannibala
w Italii na pocz¹tku konfliktu z Rzymem 218217 p.n.e. (do bitwy nad
Jeziorem Trazymeñskim).
Promotor:
prof. dr hab. Serhiy Sharypkin, prof. zw. (filia Akademii wiêtokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim)
Recenzenci: Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, prof. zw. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Jan Iluk (Uniwersytet Gdañski)
Obrona pracy doktorskiej mgr. Mirona Wolnego odby³a siê 20 maja 2005 r.
w Instytucie Historii Wydzia³u Nauk Filologiczno-Historycznych Uniwersytetu Gdañskiego.
Decyzj¹ Rady Naukowej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdañskiego rozprawa zosta³a wyró¿niona.

