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ARTYKU£Y I ROZPRAWY

Miron Wolny

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

WIÊTOKRADZTWO PYRRUSA W WI¥TYNI
PERSEFONY W LOKROI EPIZEPHYRIOI*
Lokroi Epizephyrioi, stara grecka kolonia Lokrydy po³o¿ona w Bruttium
wpisywa³a siê w kulturowy krajobraz rejonu wiata antycznego1, który okrelano mianem Magna Grecia. W tym miejscu w³adca Epiru Pyrrus, po swoim
powrocie z Sycylii w koñcu 276 roku p.n.e.2 mia³ dopuciæ siê zbrodni wiêtokradztwa, poprzez z³upienie wi¹tyni Persefony. Jak g³osi dalej przytaczana
przez ród³a opowieæ, kiedy ju¿ odp³ywa³ ze zdobycz¹, zerwa³a siê nag³a
burza, w wyniku której jego statki uleg³y zniszczeniu, za zrabowane dary
morze mia³o wyrzuciæ z powrotem na l¹d. Pyrrus widz¹c w tym rêkê boskiej
opatrznoci mia³ ukaraæ winnych, którzy doradzali mu wiêtokradztwo. Epizod ten zapamiêtany zosta³ przez kilku autorów z Dionizjuszem, Diodorem
i Appianem na czele3. Relacje te wykazuj¹ subtelne zró¿nicowania. Odmiennoci te przywodz¹ jednak na myl jedynie zabiegi stylistyczne, którym autorzy mogli poddawaæ swoje relacje, redukuj¹c elementy ich zdaniem niepotrzebne. Tego rodzaju mo¿liwoæ poci¹ga za sob¹ dosyæ powa¿n¹ konsekwencjê, prowadz¹c do podejrzenia, i¿ ród³em wszystkich wspomnianych relacji
* W tekcie zastosowano nastêpuj¹ce skróty tytu³ów czasopism i opracowañ naukowych:
CAH  Cambridge Ancient History; DNP  Der Neue Pauly; RE  Realencyclopädie der classischen Altertumwissenschaft; EP  Echa Przesz³oci; KP  Der Kleine Pauly.
1 H. P. Drögemüller, Lokroi, KP 3, Stuttgart 1979, kol. 721725; M. Lombardo, Brutti,
Bruttium (Brttioi), DNP 2, Stuttgart 1997, kol. 803804.
2 Datê podajê za P. Garoufalias, Pyrrhus, King of Epirus, London 1979; por. J. Carcopino,
Pyrrhus, conquérant ou aventurier?, [w:] Profils de conquérants, ed. J. Carcopino, Paris 1961,
s. 80. Precyzyjnie o jesieni 276 p.n.e. mówi P. Lévêque, Pyrrhos, Paris 1957, s. 506. Rok 275 p.n.e.
podaje L. M. Günther, Pyrros (P?rroj), DNP 10, Stuttgart 2001, kol. 647.
3 Dion. Hal., XX, 910; Val. Max., 1, 1 ext 1; Diod., XXVII, 4, 3; App., Samn., 12, 56;
Dio Cass., fr. 40, 48; Auct. An., vir ill., XXXV, 9.
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mog³a byæ wspólna tradycja. Zasadniczym problemem jest wiêc ustalenie czy
tradycja ta mia³a jak¹ podstawê historyczn¹. Pewnego rodzaju komplikacj¹
wydaje siê to, ¿e odmalowany przez ród³a epilog przywo³anego wydarzenia
jest dosyæ znamienny, albowiem stanowi go swoista opowieæ o nawróceniu,
w którym ¿al powsta³y na skutek przewinienia stara siê kontrowaæ owoce
wystêpku. Mo¿e to wiêc prowadziæ do wniosku, i¿ mamy tutaj do czynienia z
jakim wariantem historii moralnej, która albo jest wytworem w istocie
wy³¹cznie apokryficznym, albo jedynie mitologizuje w¹tek historyczny, poprzez dodanie do niego elementów cudownych. Droga do wyjanienia zasugerowanych w¹tpliwoci wiedzie poprzez dwojakiego rodzaju zabiegi badawcze. W pierwszej kolejnoci polega na analizie kontekstu historycznego,
w drugiej za na odmitologizowaniu samego epizodu poprzez dokonanie
próby usuniêcia pow³oki tworzonej przez historiê moraln¹, co winno odbyæ
siê na drodze analizy ród³owej.
Punktem wyjcia dla badañ kontekstu historycznego jest wyprawa Pyrrusa na Sycyliê. Teksty ród³owe zawieraj¹ przes³anki uzasadniaj¹ce decyzjê
w³adcy Epiru. Wedle Plutarcha Pyrrusowi wydawa³o siê, ¿e wiêksze mo¿liwoci kryj¹ siê za wypraw¹ na Sycyliê, tym bardziej, i¿ stamt¹d bli¿ej by³o do
Afryki: eÍta toÈj SikelikoÈj meizÒnwn ÚpokeÈsqai pragm|twn diko?ntwn, Lib?hj
gg/j eÍnai doko?shj4. Inne teksty ród³owe daj¹ w tym wzglêdzie równie
ogólne, co te¿ mgliste informacje5. D. Kienast zwróci³ uwagê, ¿e z tekstów
ród³owych wynika, i¿ na Sycylii chciano pos³u¿yæ siê Pyrrusem w walce
przeciwko Kartagiñczykom6. Ustalenie to nie rozwiewa jednak w¹tpliwoci
zwi¹zanych z ekspedycj¹ sycylijsk¹. Kwestia celów, dla których Pyrrus opuci³ Italiê i odby³ swoj¹ ekspedycjê na wyspê jest przedmiotem o¿ywionej
dyskusji w nauce7. Nie próbuj¹c w tym miejscu rozwik³aæ owego sporu,
chcia³bym zwróciæ uwagê na jeden tylko aspekt sycylijskiej ekspedycji Pyrrusa. By³o nim poszukiwanie nowych baz zaopatrzeniowych. G. Nenci s³usznie
zwróci³ uwagê na aspiracje Pyrrusa w d¹¿eniu do roszczenia swoich wp³ywów o Kartaginê8. D¹¿enia te wymaga³y organizacji odpowiedniego zaplecza
logistycznego, którego nie móg³ zapewniæ Epir z uwagi na swoje odleg³e
4 Plut., Pyrrh., 22, 4. Przypomina to niemal¿e zdobywcze pragnienie Aleksandra (pÒqoj),
przez które wyjania siê jego wyprawê do Indii, por.N. G. L. Hammond, Dzieje Grecji, Warszawa 1994, s. 728.
5 Diod., XXII, 7, 3; Paus., I, 12, 5; Dion. Hal., XX, 8, 1; App., Samn., 11, 1; Just., XVIII, 2, 11;
Oros., IV, 1, 23, 6, 33; Zon., VIII, 5.
6 D. Kienast, Pyrrhos von Epeiros, RE Hlbd 47, Stuttgart 1963, kol. 146. Na temat
przymierza rzymsko-kartagiñskiego przeciwko Pyrrusowi zob. D. Flach, Das römisch-karthagische Bündnisabkommen im Krieg gegen Pyrrhos, Historia 27, 1978, s. 615-617.
7 L. M. Hans, Karthago und Sizilien. Die Entstehung und Gestaltung der Epikratie auf
dem Hintergrund der Beziehungen der Karthager zu den Griechen und den nichtgriechischen
Völkern Sizliens (VI.  III. Jahrhundert), Hildesheim-Zürich-New York 1983, s. 85 n., 204205;
W. Huss, Geschichte der Karthager, München 1985, s. 209; T. J. Cornell, The Beginnings of
Rome, London 1997, s. 364.
8 G. Nenci, Pirro, aspirazioni egemoniche ed equilibro mediterraneo, Torino 1953, s. 132.
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po³o¿enie. Ponadto z utrzymaniem wojska najemnego wi¹za³y siê okrelone
koszta9. To bêd¹ce truizmem stwierdzenie pozwala na wyci¹gniêcie wniosku,
wedle którego motywy powtórnego skierowania siê Pyrrusa do Italii s¹ analogiczne z motywami jego wyjazdu na Sycyliê. Pyrrus wróci³ z Sycylii, poniewa¿ nie móg³ utrzymaæ tam swojej w³adzy i wówczas jego ostatnim przyczó³kiem z koniecznoci sta³a siê Italia. Appian wspomina, ¿e Pyrrus powróci³
Sycylii wzbogacony za spraw¹ swojej surowej polityki ekonomicznej: ²dh ka[
toÈj Sikeliètaij bar/n p{ te xen{aij ka[ corhg{aij10.
Wydaje siê, i¿ P. Lévêque zbyt dos³ownie potraktowa³ dane ród³owe
mówi¹ce, ¿e Pyrrus wzbogaci³ siê na wyprawie sycylijskiej, a mimo to jednak
potrzebowa³ z³ota na wyp³atê ¿o³du11. Moim zdaniem kwestie tê nale¿a³oby
zaakcentowaæ ostrzej i to bez potrzeby godzenia siê ze sfabrykowanymi danymi Appiana. Wyprawa na Sycyliê mog³a oczywicie przynieæ ³upy, ale nie
przes¹dza to jeszcze o bilansie dodatnim, czyli wzbogaceniu siê Pyrrusa. Przeciwnie ekspedycja w znacznej mierze przyczyni³a siê do os³abienia podstaw
funkcjonowania wojennej ekonomiki przybysza z Epiru12. Cytowany powy¿ej
passus z dzie³a Appiana stoi w wyranej sprzecznoci z inn¹ dan¹, odnosz¹c¹
siê do strat okrêtów w wyniku bitwy z Kartagiñczykami13. To wyranie
demaskuje intencje Appiana, b¹d ród³a z którego autor ten korzysta³. Przytoczona fraza grecka mia³a wyranie konfirmowaæ wiêtokradczy zamys³ Pyrrusa:
oto bowiem w³adca Epiru, który ju¿ siê wzbogaci³, mia³ pokusiæ siê o wiête
skarby Persefony. To ewidentnie propagandowe ujêcie Appiana nie mog³o pozostaæ bez odpowiedniego epilogu, jaki oczywicie zaistnia³ w postaci moralnego
zakoñczenia tej opowieci, za tego historyk z Aleksandrii wiadomie nie wyeliminowa³14. Konstrukcja narracyjna, któr¹ znajdujemy w dziele Appiana
wyranie wskazuje, ¿e jej autor nie by³ przychylnie nastawiony do postaci
Pyrrusa. Wynika to ewidentnie z tradycji rzymskiej, która mog³a ukszta³towaæ
siê pod wp³ywem wspomnienia strachu przed Pyrrusem (metus Pyrrhicus)15.
9

Pocz¹tkowo Pyrrus otrzyma³ poparcie finansowe i wojskowe ze strony innych w³adców
hellenistycznych  zob. Just., XVII, 2, 12 n.; N. G. L. Hammond, Which Ptolemy Gave Troops
and Stood as Protector of Pyrrhus Kingdom, Historia 1988, 405 n. Trzeba jednak zwróciæ
uwagê, i¿ pomimo dzia³añ ofensywnych i prób porozumienia siê z Rzymianami (por. A. Passerini, Sulle trattative dei Romani con Pirro, Athenaeum 1943, s. 92 n.) dzia³alnoæ w³adcy Epiru
nie przynosi³a wymiernych rozstrzygniêæ. Musia³o to mieæ wp³yw na os³abienie zainteresowania
poczynaniami Pyrrusa ze strony jego wczeniejszych protektorów, a tym samym wp³ywa³o na
os³abienie poparcia materialnego planowanej ekspedycji.
10 App., Samn., 12, 1.
11 P. Lévêque, Pyrrhos, s. 499.
12 T. Frank, Pyrrhus, CAH VII, Cambridge 1954, s. 652.
13 App., Samn., 12, 2; Plut., Pyrrh., 24, 1. Oprócz owej bitwy ród³a wspominaj¹ tak¿e
o tak zwanej zasadzce Mamertynów, która równie¿ wi¹za³a siê ze stratami wojsk Pyrrusa, zob.
Plut., Pyrrh., 24, 26; Zon., VIII, 6; por. P. Lévêque, Pyrrhos, s. 497499.
14 App., Samn., 12, 5.
15 H. Sonnabend, Pyrrhos und die Furcht der Römer vor dem Osten, Chiron 19, 1989,
319 n.; J. Seibert, Invasion aus dem Osten: Trauma, Propaganda oder Erfindung der Römer,
[w:] Rom und der Griechische Osten. Festschrift für Hatto H. Scmitt zum 65. Geburtstag, hrsg.
K. Bordersen, U. Huttner, Stuttgart 1995, s. 238.
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Badaj¹c kontekst historyczny z³upienia wi¹tyni przez w³adcê Epiru nale¿a³oby równie¿ postawiæ pytanie, które w czasach Pyrrusa by³oby równie
wiêtokradcze co jego czyn, a mianowicie czy wi¹tynia Persefony w Lokroi
Epizephyrioi by³a w istocie na tyle bogatym miejscem kultu, ¿e jej obrabowanie mog³o wydaæ siê op³acalne? Twierdz¹c¹ odpowied nale¿y wnosiæ ju¿
z przes³anek historycznych. F. Bräuninger przedstawi³ szczegó³owy wykaz
miejsc w których sprawowany by³ kult Persefony. Zauwa¿y³ jednoczenie, ¿e
Lokroi Epizephyrioi obok odleg³ego Kyzikos by³o jednym z g³ównych miejsc
sprawowania kultu Persefony16. Naturaln¹ konsekwencj¹ tego stanu rzeczy
by³o wiêc eksponowanie bogactwa sanktuarium. A. Oldfather w swoim dosyæ
wyczerpuj¹cym opracowaniu wskaza³, ¿e Persefona by³a g³ównym bóstwem
Lokroi Epizephyrioi17. Do istotnych informacji nale¿y zaliczyæ takie usytuowanie wi¹tyni. Jak wynika z planu, który zamieci³ w swoim artykule
A. Oldfather sanktuarium po³o¿one by³o oko³o 2,5 km od linii brzegowej18.
Mo¿na zatem przyj¹æ hipotezê, i¿ ¿o³nierze Pyrrusa, którzy wyl¹dowali
w Lokroi Epizephyrioi, spl¹drowali ca³e miasto, a nastêpnie dotarli do wi¹tyni, której tak¿e nie oszczêdzili.
Za takim ustaleniem przemawia tekst Appiana. Jak podaje historyk
z Aleksandrii Pyrrus mia³ pod¹¿yæ do Lokroi, aby zemciæ siê na mieszkañcach tego miasta za to, ¿e ci wymordowali pozostawion¹ przez niego za³ogê
wraz z dowódc¹. Aby nie pozostawiaæ w¹tpliwoci Appian wyjania, ¿e za³oga
Pyrrusa zosta³a zg³adzona z powodu nadu¿yæ, jakich mia³a dopuszczaæ siê
wzglêdem mieszkañców Lokroi Epizephyrioi19. Nie ma potrzeby pow¹tpiewaæ w historycznoæ przekazanej informacji, albowiem wiadomo, ¿e plemiona
po³udnia Italii dosyæ chêtnie uczestniczy³y w mezaliansach z obcymi najedcami, czego przyk³adem jest chocia¿by druga wojna punicka, podczas której
poszczególne spo³ecznoci dotychczasowych sprzymierzeñców Rzymu przechodzi³y na stronê Hannibala20. Tradycja tego rodzaju zachowañ mia³¹ d³u¿szy rodowód. Ostatnio L. Cappelletti wskaza³a na sojusz plemion Bruttyjczyków i Lukanów, zawarty z Pyrrusem przeciwko Rzymianom21. W tym kon16

F. Bräuninger, Persephone, RE Hlbd 37, Stuttgart 1937, kol. 959-966.
A. Oldfather, Lokroi, RE XIII, Stuttgart 1927, kol. 1356; D. Kienast, Pyrrhos von
Epeiros, kol. 153; P. Garoufalias, Pyrrhus, King of Epirus, s. 115: In the Locri there was the
temple of Persephone, where remarkable treasures had accumulated over the years. Warto nadmieniæ, ¿e wspomniana wi¹tynia zosta³a okradziona równie¿ w czasie drugiej wojny punickiej,
zob. D. A. Kukofka, D. A., Süditalien im Zweiten Punischen Krieg, Frankfurt am Main 1990,
s. 133140.
18 A. Oldfather, Lokroi, kol. 13051306.
19 App., Samn., 12, 3. Pozostawienie za³óg Pyrrusa w Italii wydaje siê koniecznoci¹
strategiczn¹, ponadto jasno wynika ze wskazówki, jak¹ zapamiêta³ Plutarch (Pyrrh., 22, 6).
Wynika z niej, ¿e Pyrrus zobowi¹za³ siê do powrotu na Pó³wysep. Fakt przybycia Pyrrusa do
Lokroi zosta³ potwierdzony w relacji Zonarasa (VIII, 6).
20 J. Briscoe, The Second Punic War, CAH 2 VIII, Cambridge 1989, s. 76.
21 L. Cappelletti, Lucani e Brettii. Ricerche sulla storia politica e instituzionale di due
popoli dellItalia antica (VII sec. a.C.). Frankfurt am Main 2002, s. 116127.
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tekcie sprawa Lokroi Epizephyrioi jest klasycznym przyk³adem pacyfikacji
niepokornego miasta. Jednoczenie w pe³ni wiarygodne wydaj¹ siê doniesienia wedle których Pyrrus mordowa³ (kte{nwn) mieszkañców Lokroi w sposób
niezwykle okrutny, nieomal wstrêtny (ëmèj)22.
Za³o¿enie to jest oczywicie mo¿liwe do przyjêcia, tym bardziej ¿e
w obliczu wspomnianego wy¿ej deficytu finansowego Pyrrus by³ zdecydowany podj¹æ kroki uznawane za wiêtokradcze. Ponadto wydaje siê, ¿e charakter kultu Persefony w Lokroi Epizephyrioi mo¿e rzucaæ nieco wiêcej wiat³a
na czyn Pyrrusa. Sposób sprawowania czynnoci religijnych przez mieszkañców Lokroi by³ dosyæ z³o¿ony, warto jednak zwróciæ uwagê na jeden jego
aspekt, a mianowicie stanowisko kap³añskie zwane fialhfÒroj. Do kompetencji osoby sprawuj¹cej ow¹ funkcjê kultow¹ nale¿a³o noszenie czaszy. Jak
zawiadcza Polibiusz, Lokrowie mieli przej¹æ ten zwyczaj od Sykulów. Lud
ten mia³ zostaæ usuniêty przez Lokrów z tych terenów Italii, które ci zamierzali zaj¹æ. Wedle zwyczajów Sykulów funkcjê fialhfÒroj pe³ni³ ch³opiec
z najs³awniejszego i najznakomitszego rodu. Ch³opiec ten rozpoczyna³ sk³adanie ofiar. Jak informuje dalej Polibiusz, Lokrowie przejêli tradycje Sykulów, a wiêc równie¿ i tê funkcjê kap³añsk¹. Do przyswojonego zwyczaju
wprowadzili jednak pewn¹ modyfikacjê, wedle której kompetencje w³aciwe
fialhfÒroj sprawowa³a panna. Polibiusz podkrela, ¿e Lokrowie zdecydowali
siê na tê zmianê z uwagi na fakt, ¿e w ich spo³eczeñstwie szlachectwo
wywodzone by³o od kobiet23. Wskazówka ta wyranie sugeruje arystokratyczny charakter kultu Persefony w Lokroi. Na podstawie niniejszej informacji Polibiusza, z du¿¹ doz¹ ostro¿noci mo¿na za³o¿yæ nastêpuj¹c¹ hipotezê:
je¿eli Pyrrus dostrzega³ swoj¹ szansê w realizacji polityki spo³ecznej w ugodzeniu w arystokracjê greck¹ zamieszkuj¹c¹ po³udnie Pó³wyspu Apeniñskiego, to jego czyn móg³ mieæ nie tylko pragmatyczne, ale równie¿ i polityczne
znaczenie. Pyrrus zyskiwa³ bowiem nie tylko dodatkowe zasoby materialne,
ale i wyzyskiwa³ mo¿liwe niezadowolenie ni¿szych warstw spo³eczeñstwa
Lokroi przeciwko arystokracji. W ten sposób na bazie utrwalania podzia³ów
spo³ecznych móg³ wzmacniaæ swoj¹ w³adzê.
Pierwotne ród³o informacji mówi¹cej o wiêtokradztwie Pyrrusa nie jest
pewne. Dionizjusz mówi o pamiêtnikach Pyrrusa oraz udziale Proksenosa24.
22 App., Samn., 12, 4. We frazie: ëmíj d# aÙto/j ka[ pikríj kte{nwn te ka[ sulín Ô P?rroj
przyjmujê, mo¿e dosyæ dowolnie, translacjê s³owa ëmíj jako nieomal wstrêtny, co moim zdaniem mo¿na zbli¿yæ pod wzglêdem znaczenia do t³umaczenia ëmíj jako ordynarny, por. S³ownik
grecko-polski, oprac. O. Jurewicz, tom II, Warszawa 2001, s. 539. Ponadto dosyæ nonym pod
wzglêdem znaczeniowym wydaje siê s³owo pikríj, które poza zaproponowanym powy¿ej znaczeniem nieub³agany mo¿na rozumieæ tak¿e jako mciwy, por. S³ownik grecko-polski, tom II,
s. 198. Tym samym przywo³ane znaczenie s³owa pikríj sugeruje, ¿e akcja Pyrrusa by³a zemst¹
za niewiernoæ mieszkañców Lokroi. W sensie konceptualnym cytowana fraza nawi¹zuje do
wczeniejszego passusu z dzie³a Appiana, zob. App., Samn., 12, 4.
23 Pol., XII, 5, 11.
24 Dion. Hal., XX, 10, 11.
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Dosyæ znacz¹c¹ pozycjê zyska³a hipoteza R. Schuberta wedle której Dionizjusz z Halikarnasu zaczerpn¹³ swoj¹ wiedzê na temat wiêtokradztwa od
Proksenosa. Mia³ to jednak uczyniæ nie bezporednio, ale za pomoc¹ dzie³a
Timajosa. Klasyk badañ nad dziejami Pyrrusa, P. Lévêque, odniós³ siê do tej
teorii sceptycznie25. Mimo to podejrzenie, które pojawi³o siê w nauce za
spraw¹ Schuberta, bêdzie mia³o dosyæ istotny wp³yw na kierunek moich
dalszych rozwa¿añ.
Wedle wiadectwa Dionizjusza, Pyrrus pierwotnie nie wa¿y³ siê okradaæ
wi¹tyni, obawiaj¹c siê, ¿e zbezczeszczenie sanktuarium mo¿e staæ siê przyczyn¹ szkodliwych konsekwencji. Na dokonanie zbrodni wiêtokradztwa mia³
siê jednak zdecydowaæ za spraw¹ namowy trzech przyjació³. S¹ to sk¹din¹d
nieznane osoby: EÙªgoroj Qeodérou ka[ B|lakroj Nik|ndrou ka[ De{narcoj
Nik{ou26. Prezentacja Dionizjusza s³u¿¹ca wprowadzeniu we w³aciw¹ opowieæ o czynie Pyrrusa jest dosyæ charakterystyczna z uwagi na fakt, i¿
zawiera w sobie elementy, które wskazuj¹ na udzia³ tradycji wyranie sprzyjaj¹cej Pyrrusowi. W ujêciu prezentowanym przez Dionizjusza ciê¿ar winy za
wiêtokradztwo nie obarcza wy³¹cznie wodza, przeciwnie, wrêcz zdejmuje
z niego ciê¿ar przewinienia. Tym samym wskazanie na udzia³ Proksenosa
w wykreowaniu pierwotnej wersji tej historii nie mo¿e byæ wykluczony27.
Trzeba przy okazji zauwa¿yæ, i¿ zabiegi literackie, zmierzaj¹ce do wybielenia danej postaci, by³y stosowane w historiografii antycznej. Dosyæ dobr¹
analogi¹ obrazuj¹c¹ celowoæ takiego zabiegu jest rada, jakiej mia³ udzieliæ
jeden z cz³onków kartagiñskiego sztabu Hannibal z przydomkiem Monomachos naczelnemu wodzowi wojsk punickich Hannibalowi podczas jego wyprawy na Italiê w 218 roku p.n.e. W trakcie narady sztabu Monomachos mia³
doradzaæ Hannibalowi rozwi¹zanie problemów aprowizacyjnych za pomoc¹
stosowania kanibalizmu28. Z³y doradca wodza kartagiñskiego u Polibiusza
zostaje okrelony mianem przyjaciela: tín f{lwn #Ann{baj Ô Monom|coj, podobnie jak nikczemni doradcy Pyrrusa o których mówi Dionizjusz: oÄ k|kistoi
ka[ nosiétatoi tín f{lwn29. O ile jednak Polibiusz w sposób pomys³owy
skontrowa³ tradycjê usi³uj¹c¹ odci¹¿yæ Hannibala30, o tyle Dionizjusz raczej
nieznacznie zniekszta³ci³ swój wzorzec lub te¿ przedstawi³ wersjê, która zosta³a ju¿ wczeniej zniekszta³cona. Z tego powodu, wbrew wspomnianemu
25 R. Schubert, Geschichte des Pyrrhos, Königsberg 1894, s. 47, cyt. za: P. Lévêque,
Pyrrhos, s. 500: Mais lopinion de Schubert, selon laquelle Proxénos naurait été connu de Denys
que par lintermédiaire de Timée, me semble une simple hypothèse (podkr. moje). Na temat
Proksenosa, zob. J. Perret, Les origines de la légende troyenne de Rome, Paris 1942, s. 438-439;
D. Kienast, Pyrrhos von Epeiros, kol. 109; P. Lévêque, Pyrrhos, s. 28-30; P. Garoufalias, Pyrrhus,
King of Epirus, s. 153 n.; G. Dobesch, Proxenos no. 5, KP 4, Stuttgart, 1979, kol. 1202.
26 Dion. Hal., XX, 9, 9.
27 Ma to swoje uzasadnienie ród³owe, por. przypis 24.
28 Pol., IX, 24, 48; Liv., XXIII, 5, 1213; Dio Cass., fr. 57, 3; G. Brizzi, Pol., IX, 24, 48:
Annibale e il suo doppio?, w: Studi di Storia Annibalica, ed. G. Brizzi, Faenza 1984, s. 932.
29 Pol., IX, 24, 5; Dion Hal., XX, 9, 9.
30 Pol., IX, 24, 8.
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wczeniej sceptycyzmowi Lévêquea mo¿na jednak mieæ na myli poredni¹
rolê Timajosa, jak¹ mia³ odegraæ w transferze informacji pomiêdzy Proksenosem a Dionizjuszem.
Rozwa¿ania na temat porad Pyrrusowych false friends nie maj¹ jednak
na celu zanegowania autentycznoci osób, które poucza³y wodza. Zawarty
w ród³ach topos nie musia³ powstawaæ na skutek uciekania siê do wykreowania nierzeczywistych postaci. Wracaj¹c do rozwa¿anej powy¿ej analogii
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie ma podstaw, aby uwa¿aæ Hannibala Monomachosa
za owoc mistyfikacji ród³owej. Th. Lenschau sk³onny jest identyfikowaæ tê
postaæ z trierarch¹ Hannibalem, wymienionym w innym miejscu dzie³a Polibiusza31. Byæ mo¿e wymienione przez Dionizjusza osoby te¿ mog¹ byæ postaciami historycznymi, za apokryficzna jest jedynie sama sytuacja, czyli pocz¹tkowe wahania i póniejsza uleg³oæ Pyrrusa wobec rady przyjació³32.
Widoczna stronniczoæ pierwotnej tradycji mia³a przede wszystkim nawi¹zywaæ do idealistycznego obrazu Pyrrusa, za pomoc¹ którego kreowano
wizerunek wodza wykazuj¹cego nale¿ny szacunek wzglêdem bogów33. Poza
przekazaniem elementów wyranie schlebiaj¹cych Pyrrusowi, opowieæ
o jego wyczynie przemyca równie¿ pierwiastki tradycji wrogiej tej postaci.
Z omawianym wiêtokradztwem ³¹cz¹ siê wyranie pejoratywne okrelenia.
Chocia¿by u Dionizjusza znajdujemy terminologiê, za pomoc¹ której czyn
Pyrrusa klasyfikowany jest jako wystêpek (k|kh), czyn zbrodniczy (nÒsioj)
i bezbo¿ny (qeoj), przy czym elementy tej oceny ³¹czone s¹ ze wspomnian¹
grup¹ filo?j34. Waleriusz Maksymus w swojej skomasowanej wersji mówi
o gwa³cie (violentas) oraz nieprawoci, czy te¿ hañbie (sordes)35. Appian
zapamiêtuje natomiast swoisty wzorzec ßbrij Pyrrusa. Wódz podczas rabowania wi¹tyni mia³ ¿artowaæ, ¿e pobo¿noæ nie w porê jest zabobonem
(deisidaimon{a), za zabieranie bogactwa bez trudu jest pomys³owoci¹36.
Dzieje Hannibala znowu podsuwaj¹ tutaj pewnego rodzaju analogiê. Cyceron w swoim dziele De divinatione, powo³uj¹c siê na Celiusza Antypatra
przekaza³ historiê o próbie obrabowania wi¹tyni Junony, której mia³ podj¹æ
siê wódz punicki przebywaj¹cy na przyl¹dku Lacinium: Hannibalem Coelius
scribit, cum columnam auream, quae essem in fano Junonis Laciniae, auferre
31

2351.

32

Pol., VII, 2, 3  6, IX, 24, 5; Th. Lenschau, Hannibal no. 9, RE 7, Stuttgart 1912, kol.

App., Samn., 12, 6 mówi o straceniu grupy osób odpowiedzialnych za poddawanie
Pyrrusowi pomys³u dotycz¹cego obrabowania wi¹tyni. Wiêcej wiat³a na te kwestie mog³yby
rzuciæ badania nad sztabem Pyrrusa, które podobnie jak badania nad sztabami innych dowódców s¹ jak dot¹d raczej rzadko podejmowane. Na temat tej kwestii zob. M. Wolny, Maharbal
 poddowódca kartagiñski w wojsku Hannibala (219216/15 p.n.e.), EP VI, Olsztyn 2005, s. 7 n.
33 Przyk³adem jest uczczenie Heraklesa w intencji powodzenia wyprawy na Sycyliê, zob.
Plut., Pyrrh., 22, 8.
34 Dion Hal., XX, 9, 9.
35 Val. Max., 1, 1 ext 1.
36 App., Samn., 12, 4.
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vellet dubitaretque. Cytowany passus wskazuje, i¿ celem Hannibala by³o zabranie z³otej kolumny. Jak informuje dalej pisarz rzymski, Punijczyk mia³
wydaæ rozkaz przewiercenia kolumny, w celu sprawdzenia, czy nie jest ona
jedynie poz³acana. Gdy próba wypad³a pomylenie, zdecydowa³ siê zabraæ
kolumnê. Wkrótce jednak we nie ukaza³a siê wodzowi Junona, która zagrozi³a, i¿ w przypadku dokonania kradzie¿y Hannibal straci tak¿e to oko,
którym jeszcze dobrze widzi. Bystry wódz nie zlekcewa¿y³ ostrze¿enia: idque
ab homine acuto non esse neglectum. Z wydobytego za spraw¹ odwiertu z³ota,
kaza³ sporz¹dziæ krówkê, któr¹ umieszczono na szczycie kolumny37.
Zarówno informacja o dokonanym wiêtokradztwie Pyrrusa w sanktuarium Persefony, jak i doniesienie o planowanym przez Hannibala ograbieniu wi¹tyni Junony, wykazuj¹ wspólny motyw, jakim jest element wahania
siê dowódców. Hannibal, jak przysta³o na roztropnego mê¿a, ma wiadomoæ,
i¿ gniew bogów jest w stanie wywo³aæ okrutne konsekwencje. Wie to równie¿
Pyrrus, który  jak wynika z wymowy zapamiêtanej przez Dionizjusza historii  nigdy nie mia³by posun¹æ siê do kradzie¿y skarbów wi¹tynnych, oczywicie gdyby nie rada wspomnianych przyjació³. Obydwie historie wyrastaj¹ zatem z podobnego modelu propagandowego, który konfirmuje skrupu³y
wodzów wzglêdem bogów. Podstawa ta wywodzi siê z tradycji, która rodzi³a
siê w najbli¿szym otoczeniu wodzów: w przypadku Hannibala by³ to najprawdopodobniej Silenos38, za w przypadku Pyrrusa  Proksenos.
Zwieñczeniem opowieci o wiêtokradztwie w Lokroi Epizephyrioi jest
przekazany przez pisarzy antycznych szczegó³ mówi¹cy o gwa³townej burzy,
która mia³a zniszczyæ statki Pyrrusa. ¯ywio³ stanowi tutaj wyrane nastêpstwo ßbrij w³adcy Epiru. Statki po wyp³yniêciu z portu mia³y udaæ siê do
Tarentu. Pocz¹tkowo nic nie zapowiada³o, ¿e zerwie siê sztorm, dlatego te¿
wedle intencji opowieci zdecydowano siê wyruszyæ w morze. Burza rozpêta³a siê nagle39, niczym ¿ywio³ pchniêty do dzia³ania za spraw¹ boskiego zrz¹dzenia. Literatura antyczna stara siê pokazaæ, ¿e za swój wiêtokradczy czyn
Pyrrus poniós³ karê dwojakiego rodzaju. Nastêpstwami wykroczenia by³y
bowiem zarówno skutki krótkofalowe, to jest zniszczenie floty, jak i nastêpstwa d³ugofalowe, czyli ostateczne niepowodzenie zachodniej kampanii,
a mo¿e nawet tragiczna mieræ Pyrrusa w Grecji. W takim ujêciu zakoñczenie historii o wiêtokradztwie to dobudowana, wybitnie apokryficzna puenta
o wyranym zabarwieniu moralnym. Zarysowana atmosfera niesamowitoci
opisu nagle zrywaj¹cego siê sztormu w istocie przywodzi na myl koncepcjê
pisarsk¹ Timajosa, w której interwencje boskiej opatrznoci s¹ wielokrotnie
37

Cic., De div., I, 48.
Wynika to, miêdzy innymi, z kontynuacji w¹tku snów Hannibala podjêtej przez Cycerona, zob. Cic, De div., I, 49; por. M. Wolny, Uwarunkowania sukcesów Hannibala w Italii na
pocz¹tku konfliktu z Rzymem 218217 p.n.e.(do bitwy nad Jeziorem Trazymeñskim), Gdañsk
2005 (diss.), s. 332.
39 Dion. Hal., XX, 9, 10; App., Samn., 12, 5; obrazowo wyra¿a siê te¿ Val. Max., 1, 1 ext 1:
ui subitae tempestatis tota cum classe vicinis deae litoribus inlisus est (podkr. moje).
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podkrelane40. Nie nale¿y równie¿ wykluczaæ, ¿e Timajos móg³ tym ³atwiej
dobudowaæ swoj¹ historiê, jeli wiedzia³ o dotkliwych stratach we flocie Pyrrusa. wiat³o na to zagadnienie mog³aby rzuciæ analiza przekazów dotycz¹cych bitwy morskiej stoczonej z Kartagiñczykami oraz tak zwanej zasadzki
Mamertynów41.
wiêtokradztwo Pyrrusa w wi¹tyni Persefony w Lokroi Epizephyrioi
w kontekcie przebogatych dziejów w³adcy Epiru jest jedynie ledwo wzmiankowanym epizodem. Niemniej jednak przeprowadzone powy¿ej rozwa¿ania pozwalaj¹ na wyci¹gniêcie wniosków, które wydaj¹ siê istotne z uwagi na bardziej pogl¹dowe spojrzenie na sytuacjê Pyrrusa w Italii przed bitw¹ pod
Beneventum (275 p.n.e.). Analiza uwarunkowañ historycznych wskazuje bowiem, ¿e obrabowanie sanktuarium jest wydarzeniem stanowi¹cym próbê
ratowania zasobów finansowych Pyrrusa, tote¿ w jego autentycznoæ nie
nale¿y pow¹tpiewaæ. Historiograficzne ujêcie omawianego epizodu prezentuje jednak wersjê dostosowan¹ do standardów historii moralnej, st¹d pierwotnej informacji przydaje wiele elementów wyolbrzymiaj¹cych skalê wykroczenia religijnego. Wedle tych historiograficznych za³o¿eñ, wiêtokradztwo nie
mo¿e pozostawaæ bez kary, dlatego pojawia siê motyw burzy, który jest odwetem bogów. Morski epilog historii nale¿y wiêc potraktowaæ ahistorycznie.
Rzeczywiste straty we flocie Pyrrusa mog³y powstaæ w trakcie jego odwrotu
z Sycylii, kiedy wi¹tynia Persefony nie zosta³a jeszcze obrabowana. W tym
sensie nie by³y one skutkiem, ale  jak stara³em siê wskazaæ  jedn¹
z przyczyn owej kradzie¿y. Poza ekonomicznym czynnikiem warunkuj¹cym
obrabowanie wi¹tyni, mo¿emy upatrywaæ jeszcze elementów realizacji polityki Pyrrusa w Italii. Napiêtnowanie Lokroi mia³o byæ odstraszaj¹cym przyk³adem dla innych orodków, które zechcia³yby sprzeniewierzyæ siê Pyrrusowi. W obliczu deficytu zasobów militarnych móg³ Pyrrus szukaæ swojej bazy
logistycznej jedynie na terenie Italii. Kiedy zawiod³a ta sposobnoæ, w³adca
Epiru skazany by³ ju¿ tylko na swoje przys³owiowe zwyciêstwo.

40 W trafny sposób na temat celów pisarstwa Timajosa wypowiedzia³ siê S. nie¿ewski,
Salustiusz i historia Rzymu. Studia porównawcze na tle historiografii greckiej i rzymskiej,
Kraków 2003, s. 124: Wród wielu pisarzy hellenistycznych dominowa³o przekonanie, ¿e przes³aniem historii jest wskazywanie ludziom walorów moralnych, jak te¿ odstrêczanie ich od czynienia z³a, które poci¹ga za sob¹ zgubne konsekwencje. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ Timajos, który
twierdzi³ z ca³ym przekonaniem, ¿e klêskê wyprawy ateñskiej na Sycylii nale¿y przypisaæ okaleczeniu pos¹gów Hermesa w nocy, która poprzedzi³a wyp³yniêcie floty. Sytuacja podnoszona
w niniejszym artykule jest niemal analogiczna. Na temat pisarstwa Timajosa zob. H. R. Breitenbach, Timaios no. 4, KP 5, Stuttgart 1979, kol. 835-837.
41 Zagadnienie to analizowa³em w swoim referacie zatytu³owanym Pojedynek Pyrrusa
z wojownikiem mamertyñskim  przyczynek do rozwa¿añ nad wizerunkiem w³adcy Epiru zapamiêtanym w dziele Plutarcha, wyg³oszonym podczas konferencji naukowej Spotkania Dawnych
Kultur: Etos Wojownika  Honor  Pojedynek w Warszawie w dniach 23-25 listopada 2006
(publikacja w przygotowaniu).
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SUMMARY
The sacrilege committed by Pyrrus, the ruler of Epirus, in the temple of Persephone located in Lokroi Epizephyrioi is an episode mentioned only briefly in the
sources. Moreover, the historiographical perspective on the story in question was
adjusted to the standards of a moral story, hence, the original information is accompanied by a number of elements designed to magnify the scale of this religious
offence. According to these model assumptions, sacrilege may not go unpunished,
hence, the motive of a thunderstorm as a divine retaliation. Although the author is
rather sceptical towards the marine epilogue of the story as was remembered, he
does not disassociate himself from the historical treatment of the losses in Purrus'
fleet. In his opinion, the actual losses may have been incurred as early as during the
withdrawal from Sicily, when the temple of Persephone had not yet been robbed. In
this sense, they would not have been a consequence, but rather one of the causes, of
the robbery. The author's analysis of the historical determinants indicates that the
robbery of the sanctuary was a factual event. Apparently, Pyrrus' deed was an
attempt to save his financial resources. However, it cannot be excluded that there
was a deeper, political motive, which may have inspired Pyrrus to resort to what was
widely regarded as a sacrilege. The author has reached this conclusion on the basis
of his analysis of the cult of Persephone in Lokroi Epizephyrioi. The cult was
aristocratic in nature and, what is more, by stigmatising the city in this way, Pyrrus
could deter other cities from betraying him. In view of a deficit in military resources,
Pyrrus was only able to look for a logistical base in Italy and, for this reason, such
increased attention to social policy seems justified.
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Z BADAÑ NAD SKRYPTORIUM KLASZTORU
CYSTERSÓW W ELDENIE DO KOÑCA XIII WIEKU*
Dzia³alnoæ pimiennicza i kancelaryjno-notarialna stanowi³y wa¿ny
aspekt w ¿yciu redniowiecznych wspólnot cysterskich i benedyktyñskich jak
w ¿adnej innej formacji zakonnej, z drugiej strony ta sfera dzia³alnoci obu
zakonów doczeka³a siê ju¿ sporej liczby opracowañ na gruncie polskim i europejskim. W historiografii polskiej po ukazaniu siê bardzo wa¿nych pod wzglêdem warsztatowo-metodycznym prac K. Ja¿d¿ewskiego1 i A. Koterwy2 nast¹pi³o du¿e o¿ywienie badañ nad skryptoriami klasztornymi, zw³aszcza cysterskimi, od pocz¹tku lat 90. ub. stulecia. Najwiêkszy udzia³ w tym zakresie
maj¹ dwaj autorzy bior¹c pod uwagê liczne, a zarazem ¿yczliwie przyjête
w nauce studia A. Wa³kówskiego nad skryptoriami cystersów filiacji portyjskiej
na l¹sku do koñca XIII w.3 oraz K. Bobowskiego na temat zachodniopomorskich monastycznych orodków pimiennictwa4.
Wybór klasztoru cystersów w Eldenie, dzi dzielnicy Greifswaldu, w wieku XIIXIII w ramach pañstwowoci ksi¹¿¹t zachodniopomorskich, a jedno* Niniejszy komunikat jedynie sygnalizuje wyniki badañ obszernej rozprawy naukowej,
która jest obecnie przygotowywana przez autora do druku.
1 K. K. Ja¿d¿ewski, Lubi¹¿. Losy i kultura umys³owa l¹skiego opactwa cystersów (1163
1642), Wroc³aw 1992, s. 174239.
2 A. Koterwa, Dzia³alnoæ dyplomatyczna skryptorium klasztornego w Tyñcu. Ze studiów
nad dokumentem redniowiecznym w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 683, Historia XLII: 1984, s. 101154.
3 A. Wa³kówski, Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na l¹sku do koñca XIII wieku,
Zielona Góra  Wroc³aw 1996, passim.
4 K. Bobowski, Domy cysterskie w Dargunie i Eldenie (oddzia³ywania gospodarcze i kulturalne), [w:] Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie zwi¹zki, Poznañ 1987,
red. J. Strzelczyk, s. 211224; idem, Skryptorium dokumentowe klasztoru cystersów w Dargunie
do koñca XIII wieku, Wroc³aw 1991, passim.
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czenie opactwa, które mia³o liczne kontakty z ksi¹¿êtami Rugii, podyktowany by³ rol¹ tego konwentu jako filii duñskiego klasztoru w Esrom w ekspansji Danii na Pomorzu Zachodnim w XII i XIII w., wreszcie jego znacz¹c¹
pozycj¹ gospodarcz¹, spo³eczn¹ i kulturaln¹. redniowieczne skryptoria
klasztorne by³y zarówno wiod¹cymi orodkami kultury, w których spisywano
ró¿ne rêkopimienne kodeksy, jak równie¿ dokumentacjê gospodarcz¹,
przede wszystkim dotycz¹c¹ obrotu ziemi¹ i ró¿nymi dochodami5. W tym
uk³adzie szczególne znaczenie dla poznania formularza dokumentów ksi¹¿¹t
zachodniopomorskich do XIV w. ma praca A. Gut6.
Podstawê ród³ow¹ stanowi materia³ dokumentowy do 1300 r., zarówno ten, który klasztor eldeñski jako odbiorca otrzymywa³ od ró¿nych wystawców Pomorza Zachodniego i Rugii, jak i dokumenty wystawione przez klasztor na rzecz ró¿nych odbiorców. £¹cznie jest to liczba 54 dokumentów, w tym
26 ksi¹¿êcych7, 2 biskupich8, 12 rycerskich9, 1 instytucji kocielnej10, 6 miasta Gryfii11 oraz 7 opackich Eldeny dla innych odbiorców12. Sporód 54 zachowanych dokumentów, 26 przetrwa³o w postaci oryginalnej13, które przechowywane s¹ g³ównie w Landesarchiv landu Vorpommern  Meklemburg
w Greifswaldzie oraz w archiwach miejskich w tym miecie i w Stralsundzie.
Wyniki szczegó³owe rozbioru dyktatu i pisma dokumentów opieraj¹ siê
przede wszystkim na dokumentacji zachodniopomorskiej, która w wystarczaj¹cym stopniu ilustruje charakter i skalê czynnoci kancelaryjnych mnichów
eldeñskich w badanym okresie tak¿e w odniesieniu do terytoriów s¹siaduj¹cych z ksiêstwami zachodniopomorskimi i Rugi¹. Jednak metoda badañ porównawczych dyktatu, pisma i detali zdobniczo-dekoracyjnych dokumentów
wystawców zachodniopomorskich dla Eldeny wymaga³a uwzglêdnienia tak¿e
licznych dyplomów dla tego opactwa, kierowanych od wystawców z terytoriów s¹siaduj¹cych z Pomorzem Zachodnim i Rugi¹, tj. wystawców meklem5

Por. A. Wa³kówski, op. cit. s. 37122.
A. Gut, Formularz dokumentów ksi¹¿¹t zachodniopomorskich do po³owy XIV w., Szczecin 2002, passim.
7 Pommersches Urkundenbuch (dalej: P.Urkb.), Bd. I. 786-1253, 2. Aufl., Neu bearb. von
Klaus Conrad, Köln-Wien 1970 i nast. tomy Bd. II, III, Stettin 1868-1883 (dalej skrót: P. Urkb. I)
nr 145, 148, 187, 188, 190, 207, 260, 380, 394, 450, 457, 478, 492, 499, 548, 551, 559, II 752,
753, 777, 846, 1076, 1238, III 1956, 1957.
8 Codex Pomeraniae diplomaticus, wyd. F. Hasselbach, Greifswald 1862 (dalej skrot:
Hass.), s. 272, P. Urkb. I 395.
9 P. Urkb. I 491, 500, 501, II 1257, 1361, III 1479, 1480, 1505, 1709, 1837, 1847, Hass.,
s. 404.
10 P. Urkb. II 1121.
11 P. Urkb. II 1086, III 1553, 1693 A, 1693 B, 1694; K. Bobowski, Dokumenty i kancelarie
ksi¹¿êce na Pomorzu Zachodnim do koñca XIII w., Wroc³aw 1998, Dodatek II, nr 3.
12 P. Urkb. II 766, 1162, III 632 b, 1557, 1693 a, 1963 a; Mecklenburgisches Urkundenbuch, hrsg. von G.F. Lesch, Bd3. III, Schwerin 1872 (dalej skrót: M III) nr 165.
13 P. Urkb. I 145, 148, 187, 188, 190, 260, 380, 382, 392, 450, 478, 492, 499, 538, 551, 559,
II 1162, 1209, 1218 (2 red.), 1257, III 1479, 1547, 1557, 1693 a; K. Bobowski, Dokumenty
i kancelarie [...], Dodatek II, nr 3.
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burskich, brandenburskich oraz duñskich. Nie zachowa³y siê, niestety, ¿adne
ród³a kodykologiczne proweniencji eldeñskiej. Wynik kwerendy, któr¹ podj¹³em w tym kierunku w zbiorach rêkopimiennych w Danii (Archiwum Królewskie w Kopenhadze) i Szwecji (Biblioteka Uniwersytecka, Zbiory Rêkopimienne w Uppsali), a tak¿e w Berlinie (Staatsbibliothek) jest negatywny.
W zwi¹zku z tym mo¿liwe by³o podjêcie badañ wy³¹cznie nad skryptorium
dokumentowym, których wyniki pozwoli³y tak¿e sformu³owaæ pewne wnioski, dotycz¹ce równie¿ eldeñskiego skryptorium kodykologicznego.
Jeli chodzi o ramy chronologiczne, to pocz¹tek badañ wyznacza data
najstarszego zachowanego dokumentu proweniencji eldeñskiego skryptorium
z 1207 r.14 Koniec pracy wyznacza schy³ek XIII stulecia, poniewa¿ zgodnie
z ustaleniami literatury naukowej w tym okresie spada aktywnoæ dyplomatyczna skryptoriów klasztornych, a kancelarie ksi¹¿êce wypieraj¹ dokument
zakonnego odbiorcy15.
Aktywnoæ gospodarcza cystersów eldeñskich w zakresie produkcji rolno-hodowlanej, rybo³óstwa, m³ynarstwa i w innych dziedzinach, a tak¿e dzia³alnoæ charytatywna i spo³eczno-ekonomiczna, zw³aszcza w dziedzinie osadnictwa16, wymaga³y sprawnej organizacji i zarz¹dzania. Aby temu sprostaæ musia³ funkcjonowaæ wewnêtrzny orodek kancelaryjny, w którym rejestrowano
i powiadczano wszelkie czynnoci prawne zwi¹zane z codzienn¹ rzeczywistoci¹, m. in. gospodarcz¹17. Skryptorium by³o rzeczywistym orodkiem kancelaryjno-notarialnym wytwarzaj¹cym dokumenty kierowane dla klasztoru od
ró¿nych wystawców z zewn¹trz18, jak równie¿ wystawiane przez klasztor dla
innych odbiorców19. Nie jest przesadne stwierdzenie, ¿e sprawne skryptorium dokumentowe w du¿ym stopniu warunkowa³o aktywn¹ i owocn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ konwentu20.
Analiza elementów formularza oraz pisma pozwoli³a na sformu³owanie
spostrze¿eñ i wniosków dotycz¹cych faz rozwojowych skryptorium dokumentowego w Eldenie, tj. stopniowego wzrostu jego aktywnoci w redagowaniu
i spisywaniu dokumentów w³asnych dla ró¿nych odbiorców, a tak¿e od ró¿nych wystawców dla klasztoru. Wystawcy z zewn¹trz, nie wy³¹czaj¹c ksi¹¿¹t,
do ok. po³owy XIII w. nie dysponowali jeszcze w³asnymi orodkami kancelaryjnymi b¹d ich mo¿liwoci by³y o wiele s³absze ani¿eli skryptorium klasz14

P. Urkb. I 145.
M. Bieliñska, Dyplomatyka wieków rednich, Warszawa 1971, s. 277; por. A. Wa³kówski
op. cit. s. 4142, 50.
16 Th. Pyl, Geschichte des Cistercienserklosters Eldena, Bd. I, Greifswald 18801882,
s. 545549; F. Winter, Die Cisterienser des nordöstlichen Deutschlands bis zum Auftreten des
Bettekordens, Bd. II, Gotha 1869, s. 266.
17 Por. A. Wa³kówski, Z badañ nad skryptoriami cystersów filiacji portyjskiej na l¹sku do
koñca XIII wieku (próba ich klasyfikacji pod k¹tem aktywnoci kancelaryjnej), Res Historica,
z. 3: 1998, s. 187188, 190192, 194.
18 Ibidem, s. 195.
19 Por. K. Bobowski, Domy cysterskie w Dargunie i Eldenie..., s. 222.
20 Por. A. Koterwa, op. cit., s. 151.
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tornego21. Zastosowana w rozbiorze czêci formularza i dyktatu dokumentów
metoda badawcza jest metod¹ klasyczn¹. Opiera siê ona na za³o¿eniu, ¿e
stwierdzenie identycznego zwrotu w protokole na dokumentach jednego wystawcy dla ró¿nych odbiorców prowadziæ musi do przyjêcia wniosku, i¿ dokumenty takie s¹ produktem tego¿ wystawcy w wyniku zastosowania zbioru
formu³ posiadanego w rodowisku tego¿ wystawcy22. Mimo, i¿ jako autor
analizy bazuj¹cej na tej metodzie zdajê sobie sprawê z jej zawodnoci
w okrelaniu redaktorów poszczególnych dokumentów, to jednak trudno o jak¹
metodê alternatywn¹. Mam wiadomoæ stereotypowoci licznych formu³
i zwrotów, czerpanych przez redniowiecznych koncypientów z rozpowszechnionych w ca³ej Europie formularzy, jak np. Summa Rudolfa z Hildesheim.
Jednak autorzy formu³ i zwrotów konkretnych dokumentów nie zawsze przenosili je do swoich produktów w formie identycznej, w jakich one by³y sformu³owane w powszechnie funkcjonuj¹cych formularzach. Dlatego w swoich
badaniach proweniencyjnych uwzglêdniam nawet najdrobniejsze odmiennoci od wzorca formularzowego, które w zale¿noci od wykszta³cenia i ogólnej
mobilnoci si³ kancelaryjnych stanowi³y cechy ich indywidualnego dyktatu.
Czêsto zatem pojedyncze wyrazy b¹d konstrukcja sk³adni jakiego fragmentu formu³y s¹ bardziej miarodajne w badaniach identyfikacyjnych poszczególnych akt ani¿eli ca³e wersety. wiadczy to o s³usznoci pogl¹du A. Gut
o braku gotowych wzorców formularzy, poniewa¿ ich ewentualne istnienie
wymusza³oby to¿samoæ ca³ych fraz dokumentów i tym samym uniemo¿liwia³oby wyró¿nienie indywidualnej redakcji23.
Badaj¹c pismo dokumentów eldeñskich uwzglêdni³em szczegó³y z analizy
duktu pos³uguj¹c siê metod¹ paleograficzn¹24, posi³kowan¹ równie¿ elementami metody graficzno-porównawczej, stosowanej wspó³czenie w badaniach
pismoznawczych na gruncie kryminalistyki25. W zwi¹zku z tym analizowa21

M. Bieliñska, op. cit., s. 276277.
Por. R. ¯erelik, Dokumenty i kancelarie ksi¹¿¹t g³ogowskich w latach 12501331, Wroc³aw 1988, s. 3645, 6877, 105118; idem, Kancelaria biskupów wroc³awskich do 1301 roku,
Wroc³aw 1991, s. 6080, 134159, 204217, 270278; A.Wa³kówski, Dokumenty i kancelaria
ksiêcia Boleslawa II Rogatki, Zielona Góra 1991, s. 56108; idem, Dokumenty i kancelaria
ksiêcia legnickiego Henryka V Grubego, Wroc³aw 1991, s. 5693.
23 A. Gut, op. cit., s. 246; to podkreli³ w recenzji tej pracy A.Wa³kówski, [Rec.] Agnieszka
Gut, Formularz dokumentów ksi¹¿¹t zachodniopomorskich do po³owy XIV wieku, Szczecin 2002,
Studia ród³oznawcze, t. XLI: 2003, s. 152.
24 Por. K. Bobowski, O metodach identyfikacji r¹k pisarskich w rêkopisach redniowiecznych, Studia ród³oznawcze, tom XXIX: 1985, s. 17; A.Wa³kówski, Dokumenty i kancelaria
ksiêcia Boleslawa II Rogatki, s. 109152; idem, Dokumenty i kancelaria ksiêcia legnickiego
Henryka V Grubego, s. 94114, idem, Czy biskup lubuski Wawrzyniec by³ mnichem lubi¹skim?
Próba odpowiedzi na podstawie analizy jego dokumentów, [w:] Colloquia Lubuskie. Z dyplomatyki i heraldyki dawnego biskupstwa lubuskiego, opr. M. Golemski, Zielona Góra  Gorzów
Wielkopolski 1994, s. 4451.
25 K. Bobowski, op. cit., s. 56; uzupe³nienie tych badañ zaproponowa³ A. Wa³kówski,
[Rec.] Kazimierz Bobowski, O metodach identyfikacji r¹k pisarskich w rêkopisach redniowiecznych, Studia ród³oznawcze, t. XXIX: 1985, s. 17, Archeion, t. LXXXIV: 1988, s. 227.
22
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³em nie tylko formê znaków literowych, ale raczej rozpatrywa³em ich grafikê
w ca³ym kontekcie pisarskim, ³¹cznie z wi¹zaniami miêdzyliterowymi, znakami diakrytycznymi, kierunkiem prowadzenia linii pisma, jego rozmieszczeniem na pod³o¿u26.
Wyniki badañ pozwoli³y na okrelenie liczby dokumentów zredagowanych
i spisanych w skryptorium eldeñskim przez konkretnych anonimowych dyktatorów  koncypientów i skrybów. Jednoczenie umo¿liwi³y one przedstawienie
modeli oraz funkcji spo³ecznych i kulturowych redniowiecznych skryptoriów
klasztornych ze szczególnym uwzglêdnieniem orodka wspólnoty cysterskiej
w Eldenie w badanym okresie. Chodzi tutaj o odpowied na pytanie jak funkcjonowa³o klasztorne skryptorium i jakie by³o jego oddzia³ywanie na otoczenie27.
Dokument wytwarzany w tym skryptorium, podobnie jak w innych
klasztorach cysterskich, i wielu innych formacji zakonnych, stanowi³ wa¿ny
instrument praktyki administracyjno-prawnej, gospodarczej i spo³eczno-kulturalnej. W pocz¹tkowej fazie po utworzeniu nowego konwentu w Eldenie
 jak wskazuje analiza formalna dyktatu i pisma najwczeniejszych dokumentów klasztornych  najprawdopodobniej korzystano z us³ug pisarzy
klasztoru macierzystego w duñskim Esrom28. Cystersi jako zakon typowo
gospodarczy przywi¹zywali du¿¹ wagê do dokumentu, poniewa¿ posiadaj¹c
wysok¹ wiadomoæ prawn¹, zdawali sobie sprawê z ich roli w zakresie
zabezpieczania stanu posiadania dóbr i niezliczonych dochodów29. W zwi¹zku z tym w lad za badaniami wielu historyków opowiadam siê za funkcjonowaniem w Eldenie, podobnie jak w wielu innych klasztorach cysterskich,
odrêbnych od kodeksowych skryptoriów dokumentowych30.
W zachowanych dokumentach brak jest informacji typowo kancelaryjnych, st¹d kwestia anonimowoci redaktorów  koncypientów i skrybów. Do
schy³kowego okresu redniowiecza w formacji cysterskiej funkcjonowa³o
przekonanie o potrzebie pokory i skromnoci, a nie chwalenia siê np. skomplikowan¹ i trudn¹ prac¹, jak¹ niew¹tpliwie by³o pisanie i uk³adanie tekstów. Wszelkie formy aktywnoci mnichów, równie¿ aktywnoci intelektualnej, traktowano jako postawy ¿ywej wiary, a nie doczesnej chwa³y31.
26 Por. A.Wa³kówski, Dokumenty i kancelaria ksiêcia Boleslawa II Rogatki, s. 109152;
idem, Dokumenty i kancelaria ksiêcia legnickiego Henryka V Grubego, s. 94114, idem, Czy
biskup lubuski Wawrzyniec by³ mnichem lubi¹skim?, s. 44  51.
27 Np. o wp³ywie skryptorium lubi¹skiego na kszta³towanie siê kancelarii biskupa lubuskiego Wawrzyñca pisa³ A.Wa³kówski, op. cit., s. 54.
28 Np. korroboracje i arengi, na co zwróci³ ju¿ uwagê K. Bobowski, Domy cysterskie
w Dargunie i Eldenie..., s. 221222.
29 M. Bieliñska, op. cit. s. 276.
30 Co udowodni³ w polemice z Tomaszem Jurkiem  A. Wa³kówski, Diatriba o fantazmatach Tomasza Jurka, Piotrkowskie Zeszyty Historyczne, t. IV: 2002, s. 290, 292293.
31 wiadczy o tym chocia¿by bardzo skromne prowadzenie przez cystersów swoich nekrologów, którzy nie wymieniali imiennie cz³onków swojej wspólnoty ale modlili siê za nich
w formie zrycza³towanej 20 listopada ka¿dego roku  J. Wollasch, Neue Quellen zur Geschichte
der Cistercienser, Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd. LXXXIV: 1973, s. 230231.
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Na 46 dokumentów, które klasztor otrzyma³ do koñca XIII w. od ró¿nych
wystawców z Pomorza Zachodniego, 20 wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa zosta³o zredagowanych przez ró¿nych anonimowych redaktorów  koncypientów eldeñskich32. Podobne proporcje dotycz¹ dokumentów skierowanych dla Eldeny od wystawców rugijskich i innych terytoriów s¹siednich33.
Da³o siê równie¿ wykazaæ przyk³ady wiadczenia przez skryptorium dokumentowe Eldeny us³ug kancelaryjnych na zamówienie miejscowego rycerstwa (g³ównie ród Behrów) i rady miasta Gryfii. Do granic tego miasta
przylega³y posiad³oci klasztorne34. Jeli wemiemy pod uwagê, ¿e na 26
dokumentów wystawców zachodniopomorskich, rugijskich i innych dla Eldeny, 18 mog³o byæ spisywanych przez kolejnych czterech pisarzy eldeñskich35,
w tym a¿ 16 sporód nich równie¿ zredagowanych w tym orodku36, to
nale¿y niew¹tpliwie stwierdziæ, i¿ badane skryptorium by³o znacz¹cym
orodkiem kancelaryjno-notarialnym na Pomorzu Zachodnim w ca³ym badanym okresie. Kancelarie ksi¹¿êce zachodniopomorskie, rugijskie i terytoriów
s¹siednich dopiero w drugiej po³owie XIII w. stopniowo eliminowa³y udzia³
odbiorcy eldeñskiego w ró¿nych stadiach wytwarzania kierowanych do niego
dokumentów, w miarê jak kszta³towa³y siê ich w³asne orodki kancelaryjno-notarialne37. Natomiast do koñca XIII wieku klasztor w Eldenie w³asnymi
si³ami wytwarza³ kierowane do niego nadania ze strony miast i rycerstwa.
Analiza ukaza³a charakterystyczny styl graficzno-iluminatorski dokumentu eldeñskiego w zakresie cech zewnêtrznych oraz du¿¹ stabilnoæ formularza. W ostatnich dziesiêcioleciach XIII w. formularz oraz ustalony styl
graficzno-iluminatorski poddano procesowi innowacji w kierunku eliminacji
zbyt rozbudowanych form werbalnych i graficznych. Owo odchudzenie by³o
zapewne dyktowane wzglêdami praktycznymi. Ze wzglêdu na stereotypowoæ
formu³ redniowiecznych dokumentów i fakt przyjmowania okrelonych
zwrotów przez indywidualnych koncypientów, trudno jest okreliæ ich liczbê
w badanym okresie, natomiast analiza pisma pozwoli³a uszeregowaæ w kolejnych latach do koñca XIII w. czterech anonimowych pisarzy, którzy wykonywali czynnoci ingrossatorskie po kolei w nastêpuj¹cych po sobie kilkuletnich
okresach. Wyniki analizy nie wskazuj¹ na przypadki równoczesnego wykonywania czynnoci ingrossatorskich przez dwóch lub wiêksz¹ liczbê skrybów.
32

P. Urkb. I187, 188, 190, Hass., s. 272, 404, P. Urkb. I 260, 394, 477, 478, 492, 499, 500,
501, 538, 559, II 752, 753, 777, III 1505, 1709.
33 P. Urkb. I 145, 148, 207, 380, 450, 457, II 846, 1076, 1238, III 1668.
34 P. Urkb. II 1257, 1361, III 1479, 1480, 1847  dotycz¹ce Behrów, P. Urkb. II 1086, 1162,
III 1553, 1693 a, 1963 a  dotycz¹ce miasta Greifswald.
35 Spisane przez pisarza anonimowego El. I, P. Urkb. I 145, 187, 188, 190, 260, 382; El. II:
P. Urkb. I 148, 380, 450, 478, 492, 499, 538; El. III: P. Urkb. I 551, 559, 753; El. IV: P. Urkb. III
1557, 1693 a.
36 Spisane przez pisarza anonimowego El. I, P. Urkb. I 145, 187, 188, 190, 260, 382; El. II:
P. Urkb. I 148, 380, 450, 478, 492, 499, 538; El. III: P. Urkb. I 753; El. IV: P. Urkb. III 1557,
1693 a.
37 Por. M. Bieliñska, op. cit., s. 277.
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Mimo braków w materiale ród³owym bezporednich danych wiadcz¹cych
o metodach funkcjonowania skryptorium eldeñskiego w badanym okresie, to
jednak dane z analizy pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e jego dzia³alnoæ by³a ukierunkowana przede wszystkim na wytwarzanie dokumentów kierowanych na
rzecz opactwa od ró¿nych wystawców z zewn¹trz. Dopiero w ostatniej æwierci
XIII w. wypracowane wczeniej dowiadczenia s³u¿y³y w³asnej dokumentacji
klasztornej.
Zdajê sobie sprawê, ¿e przedstawione tutaj pogl¹dy, postêpowanie badawcze i wyniki ze wzglêdu na ramy wydawnicze artyku³u, nie mog³y zostaæ
omówione dostatecznie szeroko. Chodzi³o mi tylko o ogólne poinformowanie
czytelników co do charakteru moich badañ nad eldeñskim skryptorium. Jego
pe³n¹ monografiê w postaci ksi¹¿ki szykujê obecnie do druku.
SUMMARY
Writing, as well as clerical and notarial activities, constituted an important part
of the lives of medieval communities of Cistercian and Benedictine monks. The
choice of the Cistercial Monastery in Eldena, presently a borough of Greifswald, in
the 12th and 13th centuries within the statehood of the Dukes of the Western
Pomerania (while the abbey also had close relations with the Dukes of Ruggia) was
dictated by the role of this convent as a branch of the Danish monastery in Esrom in
the expansion of Denmark in Western Pomerania in the 12th and 13th centuries, and
its significant economic, social and cultural position. Medieval monastic scriptoria
served as leading cultural centres, in which various important manuscript codes and
administrative documents were prepared. This article is based on documentation up
to the year 1300, consisting of both the documents that the monastery in Eldena
received from various issuers from the Western Pomerania and Ruggia, and the
documents issued by the monastery itself to various recipients. All in all, there are
54 documents, including 26 from dukes, two from bishops, 12 from knights, one from
a church institution, six from the city of Gryfia, and seven issued by Eldena Abbey to
other recipients. Among the 54 documents, 26 were preserved in their original form
and are stored in Landesarchiv of the Vorpommern-Meklemburg Land in Greifswald
and in the city archives of Greifswald and Stralsund.
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NOWO¯YTNE PIELGRZYMKI
W ¯YCIU SPO£ECZNYM WARMII
Pielgrzymki, jako charakterystyczna forma dewocji, s¹ znane w historii
religii od czasów najstarszych. Znane by³y tak¿e na terytorium Warmii w czasach przedchrzecijañskich. Pielgrzymowano wówczas do wiêtych drzew, zawieszaj¹c na ich ga³êziach dary wotywne dla uproszenia zdrowia1. Zjawisko wêdrowania z pobo¿n¹ intencj¹ by³o ju¿ wielokrotnie poddawane analizie, nie tylko
przez historyków, interesowali siê nim tak¿e etnografowie, antropologowie, socjologowie i historycy sztuki. Pielgrzymki sta³y siê równie¿ wa¿nym ogniwem
dysputy teologicznej, zapocz¹tkowanej przez reformacjê w I po³owie XVI wieku.
W naukach socjologicznych badane zachowania dewocyjne okrela siê
mianem praktyk nadobowi¹zkowych. W ten sposób wskazuje siê na ich
dobrowolny i spontaniczny charakter. Dla Gabriela Le Brasa praktyki te s¹
znakiem intensywnej religijnoci. W swoich cennych opracowaniach i studiach nazywa je æwiczeniami pobo¿nymi2. Ponadto nale¿y zaznaczyæ, i¿
analizowana forma religijnoci charakteryzuje siê masowoci¹, staj¹c siê interesuj¹cym polem obserwacji dla socjologów religii. Dostrzec mo¿na w postawach p¹tników, i¿ faktycznie s¹ oni reprezentacj¹ wiêkszej grupy. Jak
zauwa¿y³ Stefan Czarnowski, Pielgrzym, nawet samotny, jest zawsze czyim
pos³em3. Spostrze¿enie to odpowiada treciom staropolskich poradników dla
pielgrzymów, w których pielgrzymki porównywano do dzia³añ dobrze uzbro1 W. Szafrañski, Religia Ba³tów, [w:] Zarys dziejów religii, praca zbiorowa, Warszawa
1986, s. 436.
2 W. Piwowarski, Z badañ nad praktykami religijnymi w diecezji warmiñskiej, Studia
Warmiñskie (dalej: SW), t. 6, 1969, s. 286.
3 S. Czarnowski, Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, [w:] Dzie³a, opr. N. Assorodobraj i S. Ossowski, t. 1, Warszawa 1956, s. 93.
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jonej armii. W 1601 roku w Braniewie ukaza³ siê pierwodruk Hierosolymitana Peregrinatio... Miko³aja Radziwi³³a zwanego Sierotk¹. Opis tej pobo¿nej
wyprawy prze³o¿y³ z jêzyka polskiego na ³acinê warmiñski kanonik Tomasz
Treter. Publikacja ta sta³a siê jedn¹ z najpopularniejszych ksi¹¿ek w literaturze staropolskiej, przyczyniaj¹c siê tak¿e do upowszechnienia tej formy dewocji. Autorem poczytnego w XVIII stuleciu podrêcznika dla p¹tników by³
miejscowy jezuita Jan Drews (starszy), który w Braniewie wydawa³ swoje
dzie³a, zw³aszcza za Dystrakcje podró¿nych pobo¿ne, uczone i ucieszne. Napisana po ³acinie praca zosta³a wydana w 1701 roku4. Inne, podobnej treci,
jego dzie³o to Methodus peregrinationis... (Wilno 1682). Sam termin pielgrzymowanie w sensie duchowym sta³ siê w wiecie chrzecijañskim to¿samy ze
s³owem parafianin. Greckie paroikéo (byæ gdzie przybyszem), czy paroikia
(pobyt w obcym kraju, w drodze) wywodzi siê z podobnego ród³os³owu co
pielgrzym: paroikos, czyli obcy lub cudzoziemiec. Tak wiêc w sensie duchowym prawdziwym parafianinem staje siê pielgrzym.
Na podstawie przekazów pisanych, a tak¿e wspó³czesnych wiadectw
i praktyk religijnych, istnieje mo¿liwoæ naukowego poszukiwania charakterystycznych elementów pielgrzymowania w okresie reformy Kocio³a katolickiego. Badania te mog¹ wskazaæ sta³e i uniwersalne zachowania p¹tników
oraz typowe zwyczaje i obrzêdy im towarzysz¹ce5. Dziêki etnografii historycznej mo¿emy odtworzyæ, w miarê pe³ny, obraz badanego zjawiska. Przedmiotem naszych rozwa¿añ s¹ warmiñskie pielgrzymki w okresie nowo¿ytnym. Stanowi¹ one wa¿ny element kultury masowej Kocio³a katolickiego,
zw³aszcza po soborze trydenckim (15451563). Za cezurê zamykaj¹c¹ te rozwa¿ania przyjmujê I rozbiór Polski w 1772 roku, kiedy to Warmia zosta³a
w³¹czona do Królestwa Pruskiego.
Oddzia³ywanie i skutecznoæ tej formy dewocji zazwyczaj s¹ du¿o silniejsze od indywidualnych form religijnoci. Renesans pielgrzymek nast¹pi³ pod
wp³ywem soboru trydenckiego, który na swoim posiedzeniu w dniu 3 grudnia
1563 r. zaleca³ wiernym czêstsze uciekanie siê do wstawiennictwa wiêtych.
Dekrety soborowe nakazywa³y oddawanie obrazom Zbawcy, Matki Bo¿ej i wiêtych nale¿nej im czci i szacunku6. Kardyna³ Robert Bellarmin naucza³, ¿e
pielgrzymki maj¹ prowadziæ do trzech celów: czci Boga i jego wiêtych, pokuty oraz zwiêkszenia indywidualnej pobo¿noci poprzez naladowanie przyk³adów wiêtych, do których siê wêdruje7.
4 Kolejne wydania wysz³y drukiem w 1708, 1720 i 1741 roku w Braniewie, ponadto
w Lublinie w 1735 roku. T³umaczenia na jêzyk polski dokona³ J. Brzozowski. Zosta³o ono
wydane w Czêstochowie w 1744 roku.
5 J. Hochleitner, Pielgrzymowanie jako przejaw tzw. religijnoci potrydenckiej w wiadomoci Warmiaków XVII i XVIII wieku, [w:] Miêdzy barokiem a owieceniem. Obyczaje czasów
saskich, pod red. K. Stasiewicz, S. Achremczyka, Olsztyn 2000, s. 166-176.
6 J. Chélini, H. Branthomme, Drogi Bo¿e. Historia pielgrzymek chrzecijañskich, prze³.
E. Sieradziñska, M. Stafiej-Wróblewska, Warszawa 1996, s. 176.
7 Zob. G. Reiter, Heiligenverehrung und Wallfahrtswesen in Schrifftum von Reformation
und Katholische Reformation, Würzburg 1970, s. 202.
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Poni¿ej zajmiemy siê charakterem warmiñskich pielgrzymek. Mo¿na zauwa¿yæ, i¿ katolicy czêsto demonstrowali swoj¹ przynale¿noæ do katolicyzmu, który w ¿yciu wspólnoty parafialnej objawia³ siê m.in. uczestnictwem
w ceremoniach i innych tzw. praktykach zewnêtrznych. Duchowieñstwo czasów odnowy potrydenckiej podkrela³o znaczenie udzia³u w liturgii, procesjach, zw³aszcza w zalecanych przez sobór trydencki procesjach Bo¿ego Cia³a8, a tak¿e w nabo¿eñstwach Drogi Krzy¿owej. Biskup Marcin Kromer wyda³ dla parafii w Braniewie dokument reguluj¹cy stawki wynagrodzenia za
udzia³ w procesji w czasie Wielkiego Postu i adwentu dla kantora, organisty
i dzwonnika. W Agendzie Ceremonialnej biskupa Szymona Rudnickiego
znajdujemy wyliczenie a¿ 10 form odbywania procesji: niedzielne i przypadaj¹ce w wiêto Oczyszczenia Najwiêtszej Maryi Panny, rodê Popielcow¹,
Niedzielê Palmow¹ i Zmartwychwstania Pañskiego, wiêto w. Marka i kolejne
Dni Krzy¿owe, Wniebowst¹pienia Pañskiego, Bo¿ego Cia³a, Wniebowziêcia
Najwiêtszej Maryi Panny oraz procesje okolicznociowe, np. w czasie pogrzebu9. Rytua³ Warmiñski biskupa Radziejowskiego z 1682 roku wiadczy
ju¿ o pog³êbieniu znaczenia procesji w ¿yciu parafii. Do uczestniczenia
w procesji przywi¹zywano du¿¹ wagê, gdy¿ w wierzeniach popularnych przypisywano im istotn¹ moc wp³ywania na wyproszenie wysokiego urodzaju,
a tak¿e  w czasie niebezpieczeñstwa wojny, zarazy czy g³odu  zachowania
¿ycia swojego i najbli¿szych10.
Najwa¿niejsz¹, we wspomnianym dokumencie z 1682 roku, by³a procesja
niedzielna przed sum¹, jako pami¹tka Niedzieli Zmartwychwstania Pañskiego. Na pi¹tym miejscu by³a wymieniona procesja Bo¿ego Cia³a. Rytua³ Radziejowskiego przewidywa³ tak¿e upamiêtnianie sukcesów militarnych (zwyciêstwa pod Grunwaldem oraz pod Parkanami). Popularne by³y w tym czasie
tak¿e procesje za zmar³ych oraz dziêkczynne11. W sposób szczególnie odwiêtny prze¿ywano procesjonalne nabo¿eñstwa pogrzebowe. Proboszcz udawa³ siê na nie przy g³osie dzwonów, ubrany w kom¿ê i kapê, poprzedzony
przez kleryka nios¹cego wodê wiêcon¹ oraz drug¹ osobê trzymaj¹c¹ krzy¿.
8 J. Hochleitner, Bo¿e Cia³o w tradycji i zwyczajach ludowych (na przyk³adzie diecezji
warmiñskiej w okresie potrydenckim), Studia Elbl¹skie (dalej: SE), t. 5, 2003, s. 7792.
9 Por. J. A. Chrocicki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974;
M. W³odarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku, Kraków 1987; B. Rok,
Zagadnienie mierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich, Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia, t. XCV, 1991. W ostatnim czasie szeroko obj¹³ swoimi badaniami zagadnienie
mierci prof. E. Kizik (np.: Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystoci rodzinne w miecie
hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, Gdañsk 2001, s. 181258) przede wszystkim idem,
mieræ w miecie hanzeatyckim w XVIXVIII wieku, Gdañsk 1998.
10 Por. M. Korolko, Procesja, [w:] tego¿, Leksykon kultury religijnej w Polsce. Miejsca
 obrzêdy  wspólnoty (z przydatkiem literackich wypisów), Warszawa 1999, s. 443444.
11 Rituale Sacramentorum, ac aliarum Ecclesiae caeremoniarum. Iuxta Ritum Romanum
a Paulo V. Pont. Maximo praescriptum pro usu ecclesiarum diaec. Varmien. Auctoritate Ill. Et
Rev. Domini D. Michaelis Radziejowski, Episcopi Varmiensis et Sambiensis recens editum,
Brunsbergae 1682, s. 4072, 169224.
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Te liturgiczne zwyczaje i atrybuty by³y przenoszone do praktyki warmiñskiego pielgrzymowania (np. u¿ywanie sprzêtów liturgicznych, strój kap³ana,
szyk wêdruj¹cych parafian).
Procesje dziêkczynne czêsto przybiera³y charakter jednodniowych pielgrzymek. W ówczesnej wiadomoci nie odró¿niano jeszcze dok³adnie procesji
od pielgrzymek, o czym wiadczy dzie³o Tomasza Clagiusa o wiêtej Lipce,
w którym wszystkie zorganizowane pielgrzymki autor nazywa procesjami.
W po³owie XVII wieku mieszkañcy Lidzbarka Warmiñskiego zanieli w procesji dwie tablice wotywne, jedn¹ do wiêtej Lipki, drug¹ do Stoczka. Drog¹
z Bisztynka do wiêtej Lipki w 1631 roku przeniesiono relikwie wiêtych
Symphoriusza i Liberata. Do tej uroczystej procesji przy³¹czali siê wierni
z okolicznych miejscowoci. Podczas ceremonii instalowania relikwii w wiêtolipskim sanktuarium zebra³o siê blisko 5 tysiêcy osób12.
Na terytorium Warmii do koñca XVIII stulecia ¿y³o do 100 tysiêcy mieszkañców13. Bywa³y czasy, kiedy stan ten drastycznie za³amywa³ siê w trakcie
dzia³añ wojennych i klêsk elementarnych. Na tej ziemi, któr¹ ju¿ w XVIII
wieku zaczêto okrelaæ mianem wiêtej14, od stuleci znane by³y miejsca, do
których ci¹ga³y rzesze pielgrzymów. W swoich relacjach miejscowi biskupi
informowali o tych pobo¿nych praktykach Stolicê Apostolsk¹. Pierwszy zwróci³ na nie uwagê kurii rzymskiej biskup Szymon Rudnicki. W jego relacji
z 1610 roku dowiadujemy siê o trzech miejscach pielgrzymkowych: G³otowie,
Bisztynku i wiêtej Lipce15. Miko³aj Szyszkowski w swojej relacji z 1640
roku pisa³ za, ¿e po wojnie ca³e wsie i miasta podejmuj¹ wotywne pielgrzymki do wiêtej Lipki i Stoczka. Z dzie³a T. Clagiusa dowiadujemy siê, i¿
do wiêtej Lipki pieszo wêdrowali warmiñscy biskupi: Sz. Rudnicki, M. Szyszkowski i W. Leszczyñski. Ponadto nale¿y dodaæ, i¿ pokuta za najciê¿sze
grzechy w dominium warmiñskim (np. korzystanie z porad czarownic) zawiera³a nieraz nakaz odbycia pielgrzymki. O wzmo¿onym ruchu p¹tniczym
w swoich relacjach o stanie diecezji pisali równie¿ póniejsi biskupi warmiñscy  Teodor Andrzej Potocki (1717 r.) i jego nastêpca Krzysztof Andrzej Jan
Szembek (1727, 1735 i 1737)16. W bogactwie miejsc pielgrzymkowych na
Warmii mo¿na dopatrywaæ siê tendencji regionalizacji kultu religijnego. Ju¿
na pocz¹tku XVI wieku w niektórych regionach Europy nie by³o ani jednej
12

A. Kolberg, Geschichte der Heilige Linde, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands (dalej: ZGAE), Bd. 3, 1866, s. 92.
13 A. Poschmann, Die Bevölkerung des Ermlandes von 1772 bis 1922, ZGAE, Bd. 21, 1923,
s. 357.
14 Por. J. Jasiñski, Dlaczego wiêta Warmia, [w:] tego¿, Miêdzy Prusami a Polsk¹. Rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIII  XIX wieku, Olsztyn 2003, s. 2735.
15 Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie (dalej: AAWO), Archiwum Kapitulne,
Ab 7, fol.168.
16 A. Szorc, Relacje biskupów warmiñskich XVII i XVIII wieku do Rzymu o stanie diecezji,
SW, t. 5, 1968, s. 222.
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miejscowoci, której mieszkañcy musieliby iæ d³u¿ej ni¿ jeden dzieñ, by dojæ
do jakiego maryjnego sanktuarium.
Na Warmii du¿e przedsiêwziêcia artystyczne by³y podejmowane przez
biskupów i kapitu³y. Tak by³o z fundacj¹ kocio³ów odpustowych, których
w wieku XVII i XVIII wzniesiono osiem, w tym trzy najwiêksze sanktuaria:
w wiêtej Lipce, Stoczku Warmiñskim i Kronie ko³o Ornety17. Najs³awniejszym sanktuarium by³a wiêta Lipka. Pocz¹tki kultu w tej osadzie siêgaj¹
koñca XV wieku18. Najwczeniejsze ród³owe wiadectwo o d¹¿¹cej tam pielgrzymce posiadamy z roku 1473. Wówczas miejsce to nie by³o obdarzone
¿adnymi odpustami19. Dziêki ksi¹¿kom spisanym z myl¹ o pielgrzymach
przez M. F. Ciaritiusa i T. Clagiusa znamy dobrze pierwsze etapy rozwoju
kultu i samego sanktuarium20. Od 1639 roku miejsce to by³o w³asnoci¹
kapitu³y fromborskiej pod administracj¹ jezuitów. Na pocz¹tku XVII wieku
biskup Szymon Rudnicki w visitatio ad limina Apostolorum z 1610 roku
donosi³ papie¿owi: Równie¿ w tzw. Lipce, po³o¿onej w s¹siednim ksiêstwie,
gdzie by³a ongi kaplica Matki Bo¿ej, a obecnie widniej¹ tylko jej ruiny,
bardzo licznie gromadz¹ siê ludzie. Uczêszczaj¹ tam i moi poddani dla wype³nienia z³o¿onych lubowañ i czêsto doznaj¹ tam szczególnej ³aski bo¿ej21.
Biskup Jan Stefan Wyd¿ga w 1675 roku pisa³ do papie¿a, ¿e nie ma na
wiecie takiej choroby, która by tu nie zosta³a uleczona. Pierwszym wiêkszym
impulsem do podejmowania b³agalnych wêdrówek by³a wojna ze Szwecj¹
w latach 16261629. Nasta³a wówczas dro¿yzna, a myszy i robactwo po¿era³y
p³ody ziemi. W roku 1629 i 1630 w samym tylko Lidzbarku Warmiñskim
zmar³o przesz³o 900 osób. W nastêpnym roku nasta³y lepsze czasy. Postanowiono wiêc w miecie, ¿e w okresie miêdzy sianokosami a ¿niwami, w sobotê
oktawy Nawiedzenia NMP pójdzie pielgrzymka do wiêtej Lipki22. W podobny sposób post¹pi³o w tym czasie wiele wspólnot parafialnych.
Po 1650 roku nast¹pi³o niezwyk³e o¿ywienie ¿ycia religijnego w odradzaj¹cym siê sanktuarium. Zorganizowane grupy pielgrzymów przybywa³y coraz
czêciej i liczniej, czêsto z muzyk¹ i chor¹gwiami. Rejestrowano pielgrzymów
nie tylko z Warmii, a równie¿ z dalszych dzielnic Rzeczypospolitej, Litwy,
¯mudzi, a tak¿e z W³och i Austrii. O popularnoci tego sanktuarium w polsko17

s. 379.

18

H. Madej, Sanktuaria maryjne na Warmii w aspekcie historii Sztuki, SW, t. 14, 1977,

T. Clagius, Linda Mariana, sive de B. V. Lindensi Libri. V, Coloniae 1702, s. 118.
J. Poklewski, wiêta Lipka. Polska fundacja barokowa na terenie Prus Ksi¹¿êcych,
Warszawa  Poznañ 1974, s. 4041.
20 M. F. Ciaritius, BVM Lindensis Vestutissimus et religiossimum in Prussia Sacellum
eatissime Virginia Mariae Sacrum prodigiis divinis clarissimum, Bransbergae 1626; T. Clagius,
dz. cyt.
21 Powtarzam za A. Szorcem, Stefan Sadorski (15811640) fundator wiêtej Lipki, Olsztyn
1996, s. 7778.
22 J. Jasiñski, Pielgrzymki do wiêtej Lipki od schy³ku XVIII do pocz¹tku XX wieku,
Zapiski Historyczne, t. 56, 1991, z. 4, s. 7273.
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jêzycznej spo³ecznoci wiadczy dwukrotne wydanie skróconej wersji dzie³a
Tomasza Clagiusa23.
W XVII i XVIII wieku w miejscu tym dochodzi³o do systematycznych
spotkañ katolików z ludnoci¹ protestanck¹24. Mazurzy powtarzali miêdzy
sob¹ legendê o cudownym uratowaniu myliwego ton¹cego w tutejszym bagnie. Miejsce to sprzyja³o konwersjom. W 1684 roku zarejestrowano 32 takie
przypadki, w 1686 roku ju¿ 45, a 1703 roku a¿ 66 konwersji na katolicyzm25.
Dla p¹tników zw³aszcza pomocne na czas noclegu by³y kru¿ganki, które
charakteryzuj¹ pielgrzymkowe warmiñskie sanktuaria. W wiêtej Lipce budowê ich wraz z naro¿nymi kaplicami zakoñczono w 1708 roku. W wi¹tyni
tej znajdowa³ siê, obok s³ynnej kopii obrazu Matki Boskiej nie¿nej, cudowny
krucyfiks. Najczêciej ewangelicy przybywali do wiêtolipskiego sanktuarium
na wiêto Aposto³ów Piotra i Paw³a oraz w dniu Nawiedzenia Najwiêtszej
Maryi Panny. Zamawiali wówczas mszê w., tzw. mazursk¹, podczas której
obchodzili z zapalonymi wiecami g³ówny o³tarz26. Darowizny szlachty pruskiej wiadcz¹ o szacunku, jakim cieszy³o siê to sanktuarium wród ludnoci protestanckiej. W³adze pruskie zabrania³y przyjmowania pielgrzymek
z g³êbi Rzeczypospolitej. Informuj¹ o nich zarz¹dzenia z 16 czerwca 1724
roku, 14 sierpnia i 4 grudnia 1728 roku oraz 21 maja 1751 roku. Skutecznoæ ich jednak nie zadowala³a w³adz pruskich.
O t³umach gromadz¹cych siê w wiêtej Lipce wiadcz¹ tak¿e dane dotycz¹ce osób przystêpuj¹cych do komunii w. Dla przyk³adu w 1696 roku odnotowano 24 570 takich osób. W 1702 roku w wiêtej Lipce liczba komunikuj¹cych wynosi³a 33 000, a w 1769 roku 35 000 osób27 . Dane te s¹ zbli¿one do
liczby osób nawiedzaj¹cych tê osadê. Przyk³adowo w 1720 roku zarejestrowa23 Pierwsze wydanie tego skrótu ukaza³o siê w 1770 roku (Krótka wiadomoæ o pocz¹tkach
i pomno¿eniu nabo¿eñstwa i cudów na s³yn¹cym wszelkimi ³askami Maryi Panny mieyscu wiêtej Lipki z ró¿nych historyków wyjête za dozwoleniem zwierzchnoci kocielnej dawniej w niemieckim jêzyku wydana teraz na polski z tym¿e dozwoleniem prze³o¿ona Roku Pañskiego 1770
w Brunsbergu drukarni Societas Jesu). Bezporednio korzysta³em z drugiej rozszerzonej wersji
tego skrótu: T. Clagiusz, Opisanie miejsca wiêta Lipa, czyli Lipka nazwanego. T³umaczenie
z niemieckiego, Warszawa 1805.
24 Ten aspekt w ostatnim czasie najczêciej i najpe³niej przebada³ ks. W³adys³aw Nowak tego¿, Kult Matki Boskiej na ewangelickich Mazurach w XVII i XVIII w., SW, t. 21, 1981; tego¿,
Sanktuarium NMP w wiêtej Lipce a kult maryjny wród protestantów na Mazurach, Przegl¹d
Powszechny, 1983, nr 5-6; tego¿, Matka Pana w religijnoci ewangelików Prus Wschodnich
(15251945), Olsztyn 1996; Por. tak¿e J. Hochleitner, Szukaj¹c genezy pruskiego ekumenizmu.
Z ¿ycia religijnego na pruskim pograniczu katolicko-ewangelickim, SE, t. 2, 2000, s. 97124;
tego¿, Katolickoæ pruskich ewangelików na przyk³adzie ich udzia³u w pielgrzymkach do wiêtej Lipki, Rocznik Mazurski, t. 4, 1999, s. 4552; tego¿, Ewangeliccy pielgrzymi w wiêtej
Lipce. Z dziejów pogranicza warmiñsko-mazurskiego, Mr¹gowskie Studia Humanistyczne, t. 2,
2000, s. 3138.
25 A. Poschmann, Das Jesuitkoleg in Rössel, Braunsberg 1932, s. 62.
26 K. Górski, Od religijnoci do mistyki, cz. I: 9661795, Lublin 1962, s. 170.
27 Dane czerpiê za A. Poschmann, dz. cyt., s. 68 i J. Ob³¹k, Historia diecezji warmiñskiej,
Olsztyn 1959, s. 132; J. Paszenda, wiêta Lipka, Olsztyn 1996, s. 66.
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no 30 000 pielgrzymów28. Te wysokie statystyki nie odstaj¹ od liczby pielgrzymów nawiedzaj¹cych sanktuaria w innych europejskich pañstwach
w tym czasie. Przyk³adowo w Maria Taferl, w Dolnej Austrii, doliczono siê
w 1702 roku 71 tys. pielgrzymów, za w szwajcarskim Einsiedeln rocznie
przybywa³o po 100 tys. p¹tników.
Kolejne wa¿ne warmiñskie sanktuarium znajduje siê w Stoczku Warmiñskim. Jego pocz¹tki siêgaj¹ 1560 roku. Zbudowano tam wówczas kaplicê
mog¹c¹ pomieciæ kilka osób. Wed³ug legendy dziewczynki mia³y tam znaleæ
figurkê Matki Bo¿ej. Poniewa¿ przenoszenie figurki do kaplicy we wsi, jak
równie¿ do kocio³a w Kiwitach, koñczy³o siê powracaniem jej na miejsce
znalezienia, dlatego wybudowano w tym miejscu wiêksz¹ kaplicê. Do 1620
roku w obiekcie tym nie gromadzili siê pielgrzymi. W nastêpnych latach
zaczêli siê tam jednak oni pojawiaæ. Gasper Penquit, lidzbarski kronikarz,
zanotowa³, i¿ w akcie wdziêcznoci za wybawienie od zarazy udali siê do
Stoczka parafianie publicae processiones29. W protokole wizytacyjnym parafii Kiwity z 1622 roku zapisano, ¿e przy drodze ze Stoczka do Klejdyt stoi
kaplica, do której od dwóch lat pod¹¿aj¹ z procesj¹ parafianie z Kiwit
w uroczystoæ Nawiedzenia Najwiêtszej Maryi Panny. Dopiero jednak inicjatywa biskupa Miko³aja Szyszkowskiego, który w obliczu przed³u¿aj¹cej siê
wojny ze Szwedami (16261635) z³o¿y³ lub, ¿e wybuduje w³asnym sumptem
wi¹tyniê powiêcon¹ Matce Pokoju przyczyni³a siê do powstania s³ynnego
sanktuarium. Jego budowa rozpoczê³a siê w 1639 roku, a dwa lata póniej
zosta³a zakoñczona w niepowtarzalnym w regionie kszta³cie rotundy. W 1645
roku osiedlili siê tutaj, dziêki ¿yczliwoci biskupa Szyszkowskiego i Leszczyñskiego, bernardyni30.
Wyj¹tkowej czci doznawa³a w wi¹tyni drewniana figurka Matki Bo¿ej
Bolesnej, któr¹ nazywano Ma³¹ Matk¹ Bo¿¹. By³a ona przechowywana
w niewielkim cyborium w o³tarzu w. Anny, za szklanymi drzwiczkami.
W tzw. Ksiêdze domowej stoczkowskiego konwentu znajduje siê wykaz 62
nadzwyczajnych ³ask, otrzymanych tam do roku 1741. Na piêtnastu stronach
spotykamy informacje o uzdrowieniach z chorób miertelnych, wyleczeniu
epilepsji, dokuczliwych bólów g³owy i zêbów, przywróceniu utraconego wzroku i s³uchu, odzyskaniu w³adzy w nogach albo ocaleniu przed mierci¹.
W 1732 roku ojciec Bernard Anhut rozchorowa³ siê. Ból nogi tak bardzo mu
dokucza³, ¿e przez siedem miesiêcy nie móg³ chodziæ. Zwróci³ siê wreszcie
o pomoc do Matki Bo¿ej i w. Anny, która równie¿ cieszy³a siê szczególn¹
czci¹ w Stoczku. Stoj¹c na jednej nodze odprawi³ Mszê w. i szybko wyzdrowia³. W Stoczku Warmiñskim, podobnie jak w wiêtej Lipce, mia³y miejsce
28

Ch. Schreiber, Wallfahrten durch deutsche Land, Berlin [b.r.w], s. 106107.
G. A. Heide, Archivum vetus et novum Ecclesiae Archipresbyteralis Heilsbergensis, wyd.
C. P. Woelky, [w:] Monumenta Historiae Warmiensis, Bd. 8, Braunberg 1889, s. 615.
30 Na ten temat dok³adnie pisze K. Sarwa, Kult Najwiêtszej Maryi Panny Matki Pokoju
w Stoczku Warmiñskim do 1920 roku, SW, t. 21, 1984, s. 109112.
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konwersje. W latach 16881740 zarejestrowano 86 przejæ na katolicyzm,
a nastêpnych 19 osób pozyskano w latach 17531770.
Kult Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie narodzi³ siê na pocz¹tku XVI stulecia.
Wówczas obraz Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem by³ przedmiotem szczególnej czci.
Wed³ug protoko³u wizytacyjnego z 1680 roku wizerunek NMP by³ ods³aniany
w trakcie uroczystoci patronalnych kocio³a. Wtedy te¿ pojawiaæ siê zaczê³y
pierwsze dziêkczynne wota za ³askê powrotu do zdrowia. W XVIII stuleciu
czêæ tych darów trzeba by³o przenieæ do zakrystii. Wielk¹ adoracj¹ cieszy³ siê
w kociele obraz Ofiarowania Matki Boskiej z XVII wieku. Przedstawia³ on
Maryjê jako dziewczynkê w otoczeniu rodziców, w. Anny i w. Joachima31.
W pierwszej po³owie XVII stulecia zaczê³o rodziæ siê na pó³nocy Warmii
kolejne sanktuarium. Przy drodze z Braniewa do Nowej Pas³êki na drzewie
wisia³ obraz przedstawiaj¹cy wiêt¹ Trójcê. Trzema kulami ugodzi³o obraz
kilku szwedzkich ¿o³nierzy. Wtedy z przebitych miejsc pop³ynê³a krew. Pomimo znikniêcia obrazu ci¹gle przychodzili do tego miejsca ciekawi pielgrzymi.
Na posiad³ociach nale¿¹cych do jezuitów postanowiono wznieæ kaplicê, na
co udzieli³ zgody biskup Wac³aw Leszczyñski. Tam zaczê³y stopniowo pod¹¿aæ
procesje p¹tników od 1651 roku. Dwadziecia lat póniej wystawiono now¹
kaplicê32. I tak w 1693 roku przybyli braniewianie prosz¹c o odwrócenie
panuj¹cej suszy. W padzierniku 1703 roku wierni z Braniewa dziêkowali za
ocalenie miasta od po¿aru. W 1711 roku przybyli wierni z tego miasta, aby
podziêkowaæ Bogu za ustanie klêski d¿umy. Do kaplicy tej od 1673 roku pielgrzymowali mieszkañcy Nowej Pas³êki, a od 1677 wierni z Fromborka. Najwiêcej pobo¿nych p¹tników gromadzi³o siê tutaj na wiêto Znalezienia Krzy¿a w.
W 1709 roku rozdano w tym dniu 1000 komunii w. W XVIII wieku postanowiono wybudowaæ koció³. Wzniesiono go w latach 17231742. Konsekracji
dokona³ w 1731 roku biskup sufragan Micha³ Remigiusz £aszewski.
Kolejny koció³ pielgrzymkowy we wsi Krosno ko³o Ornety powsta³ dziêki ma³ej kamiennej figurce, któr¹ znalaz³y dzieci nad Drwêc¹. Przenoszona
kilkakrotnie do kocio³a w Ornecie figurka ta zawsze powraca³a na swoje
miejsce. Zbudowano wiêc najpierw kaplicê, do której zaczêli schodziæ siê pielgrzymi. W 1592 roku dobra te zakupi³ Jakub Bartsch, który rozpocz¹³ rozwijaæ
lokalny kult. Gdy kardyna³ Micha³ Radziejowski przydzieli³ do obs³ugi pielgrzymów w kaplicy sta³ego kap³ana, doprowadzi³o to do wiêkszego nap³ywu
p¹tników. W 1720 roku konsekracji wi¹tyni dokona³ biskup Teodor Potocki33.
31 Na temat dziejów kultu gietrzwa³dzkiego w okresie staropolskim patrz J. Piskorska,
Rozwój sanktuarium w Gietrzwa³dzie, SW, t. 14, 1977; S. Ry³ko, Dzieje parafii Gietrzwa³d na
Warmii po rok 1877, Kraków 1992.
32 J. Hochleitner, Religijnoæ potrydencka na Warmii (1551-1655), Olsztyn 2000, s. 186187.
33 Do wa¿niejszych opracowañ na temat tego sanktuarium nale¿¹: A. Kolberg, Das Stift
Krossen bis 1714, ZGAE, Bd. 9, 1891, s. 585858; M. Babicka, Barokowy koció³ pielgrzymkowy
w Kronie na Warmii, Roczniki Humanistyczne, t. 15, 1967, z. 4, s. 3962; J. Wojtkowski,
Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Kronie na Warmii, Warmiñskie Wiadomoci Diecezjalne,
1962, nr 5, s. 2932.

Nowo¿ytne pielgrzymki w ¿yciu spo³ecznym Warmii

33

W kociele znajdowa³a siê rzadka na tych ziemiach kopia Czarnej Madonny
z Czêstochowy podarowana przez biskupa Szembeka34.
Trudno jest wskazaæ wszystkie miejsca, do których pielgrzymowali Warmiacy w XVIII wieku. Spotykamy ich tak¿e poza diecezj¹ warmiñsk¹ np.
w £¹kach Bratiañskich ko³o Lubawy. Wiêcej w olsztyñskich ród³ach archiwalnych napotykamy informacji dotycz¹cych miejscowych, uwiêconych tradycj¹ miejsc godnych nawiedzenia dla miejscowych p¹tników. W XVII wieku
Warmiacy pielgrzymowali do wszystkich kocio³ów w dominium, a okazj¹ ku
temu by³y zw³aszcza doroczne odpusty.
Wydaje siê, i¿ na Warmii czêciej podejmowano trud pielgrzymowania
ni¿ w innych dzielnicach Rzeczypospolitej. Badania dotycz¹ce pocz¹tku XIX
wieku mówi¹ o 1520% katolickich mieszkañcach polskiej wsi, którzy przynajmniej raz w ¿yciu pielgrzymowali do jakiego sanktuarium35. Nale¿y
przypuszczaæ, i¿ warmiñskie lokalne pielgrzymki, zwane powszechnie ³osierami (równie¿ ofiarami i kompanjami)36 , s¹ przejawem tzw. ludowej pobo¿noci o silnie zarysowanych rysach indywidualistycznych i uczuciowych.
Przede wszystkim by³y one wype³nieniem z³o¿onych wczeniej lubów, najczêciej o charakterze wotywnym37. Taka by³a postawa mieszkañców ulicy
Rybackiej w Reszlu, którzy po po¿arze w 1641 roku wêdrowali do wiêtej
Lipki w dniu w. Jakuba Aposto³a  patrona pielgrzymów. Mieszkañcy tej
ulicy w trzeci dzieñ Zielonych wi¹t id¹c do wiêtej Lipki spe³niali lub
podjêty jako dziêkczynienie za ocalenie od zarazy. Do tego sanktuarium
z podobnych pobudek przybywali p¹tnicy z Woz³awek i G³otowa, Rynu Reszelskiego (uproszenie Boga i odwrócenie zarazy), mieszkañcy Klewna prosili
o zachowanie przed po¿arem, a wierni z S¹top i Mnichówka o odwrócenie
klêski nieurodzaju.
£osiery narodzi³y siê najpóniej u progu XVII stulecia. Pamiêæ o ich
genezie po dwóch stuleciach zamar³a. Jeszcze na pocz¹tku XIX wieku duszpasterze warmiñscy byli w stanie stosunkowo dok³adnie odtworzyæ pocz¹tki
niektórych ³osier. Tak wiêc proboszcz parafii Ignalino informowa³ biskupa
Józefa von Hohenzollerna w 1816 roku, ¿e parafianie niegdy z³o¿yli lub
celem odwrócenia pomoru na byd³o, dlatego co roku wêdruj¹ do wiêtej
Lipki38. Tak charakteryzuje te praktyki Pawe³ Turowicz z Tomaszkowa:
Ma³o spotykanymi w innych dzielnicach Polski jest zwyczaj, jaki panuje na
34

AAWO, Archiwum Biskupie, B 7, fol. 133134.
L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986. Por. interesuj¹cy
materia³ B. Roka, ¯ycie religijne w sanktuariach maryjnych na ziemiach Rzeczypospolitej
w czasach saskich, [w:] Miêdzy barokiem a owieceniem. Obyczaje czasów saskich, pod red.
K. Stasiewicz i S. Achremczyka, Olsztyn 2004, s. 155165.
36 Termin ten powsta³ ze s³owa ofiara  por. R. Kaczorowski, Cztery pieni do matki
Bo¿ej Gietrzwa³dzkiej w wietle Rêkopisu 70 z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Teki
Gdañskie, t. 5, 2003, s. 178, p. 5. Por. tak¿e: W. Doroszewski, Uwagi o gwarze Warmii i Mazur,
[w:] W. Gêbik, Pieni ludowe Mazur i Warmii, Olsztyn 1952, s. 133.
37 W. Piwowarski, £osiery do Gietrzwa³du, SW, t. 14, 1977.
38 J. Jasiñski, Pielgrzymki do wiêtej Lipki..., s. 72.
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Warmii. Czêste lokalne pielgrzymki (³osiery) wyrusza³y do kocio³a parafialnego lub do kocio³ów s¹siednich. £osiery dzieli³y siê na odpustowe lub lubne. W odpustowych ludnoæ d¹¿y³a na odpust do kocio³a parafialnego lub
s¹siedniego. W ³osierach lubnych kroczyli pielgrzymi do miejsc wiêtych celem dotrzymania przyrzeczeñ przodków39. Od 1654 roku zapocz¹tkowano parafialn¹ ³osierê z Lidzbarka Warmiñskiego do Stoczka Warmiñskiego w celu
powstrzymania zarazy i z obawy przed wojn¹ ze Szwedami. W 1728 roku
dokonano jedynie przesuniêcia terminu ³osiery z czwartku w oktawie Nawiedzenia NMP na pierwsz¹ niedzielê wrzenia. luby te by³y realizowane przez
nastêpne pokolenia przez ca³e dziesiêciolecia, a nawet stulecia40.
Trudno jest ustaliæ czas narodzin poszczególnych warmiñskich pielgrzymek przeb³agalnych. Z ogólnej liczby 47 ³osier, z których 23 przychodzi³y do
Sêtala, a 24 wychodzi³y do innych parafii, ks. Maksymilian Falk w II po³owie
XX wieku móg³ odtworzyæ genezê tylko trzech. W I po³owie XIX wieku ruch
pielgrzymi na Warmii zacz¹³ prze¿ywaæ pewien regres. Tylko do wiêtej
Lipki zaniechano wówczas a¿ 13 ³osier41. Stan ten uleg³ zmianie diametralnej po objawieniach Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie w 1877 roku.
£osiery stawa³y siê w okresie klêsk elementarnych wa¿n¹ form¹ poszukiwania ratunku. wiadectwem tych praktyk s¹ kroniki kocielne, a tak¿e relacje biskupów warmiñskich, posy³ane do Stolicy Apostolskiej. Warto w tym
miejscu wspomnieæ o upowszechnionych w wiecie katolickim w³anie w XVII
i XVIII stuleciu praktykach odtwarzania drogi krzy¿owej, czêsto w formie
kalwarii. Przyjêto wówczas, ¿e liczba stacji drogi krzy¿owej bêdzie wynosi³a
czternacie. Tak¹ kalwari¹, pomylan¹ przede wszystkim dla p¹tników, jest 14
stacji drogi krzy¿owej ustawionych przy drodze z Reszla do wiêtej Lipki. W³aciwe kalwarie warmiñskie powstawaæ zaczê³y dopiero od koñca XIX stulecia42.
Mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem przyj¹æ, i¿ liczebnoæ ³osier
w sposób szczególny wzrasta³a w okresach wystêpowania mierciononej
d¿umy. Wed³ug wyliczeñ biskupa Za³uskiego w trakcie epidemii d¿umy
z 1710 roku mieræ mia³o ponieæ oko³o 12 tysiêcy Warmiaków43. Wtedy
przesta³a istnieæ wie Sandyty, znajduj¹ca siê w pobli¿u ujcia rzeki Wad¹g.
mieræ zbiera³a swoje ¿niwo nie tylko wród zara¿onych, ale tak¿e z powodu
g³odu, który by³ konsekwencj¹ nieurodzaju i pomorów byd³a. W II po³owie
39 Por. P. Turowicz, Historia parafii Bart¹g, dekanat Olsztyn, diecezja warmiñska, przechowywana w AAWO, mikrofilm nr 382, s. 123124. Fragmenty tej historii zosta³y wydane
 Aneks 2, [w:] J. Hochleitner, Kapliczki Warmii po³udniowej. Przydro¿ne obiekty kultu jako
element ludowego systemu komunikacji, Olsztyn, s. 141142.
40 Por. M. Falk, Warmiñskie ³osiery jako przejaw religijnoci na przyk³adzie parafii Sêtal
ko³o Olsztyna, SW, t. 10, 1973, a równie¿ powiadcza to twórczoæ literacka  por. M. Zientara-Malewska, Warmio moja mi³a, Warszawa 1969, s. 141.
41 J. Jasiñski, Pielgrzymki do wiêtej Lipki..., s. 8283.
42 A. Kopiczko, Sanktuaria pasyjne na Warmii. Zarys problematyki, [w:] Kult Mêki Pañskiej. Historia i teraniejszoæ, pod red. D. Wojtyski, Olsztyn 2001, s. 203204.
43 A. Szorc, Losy biskupstwa warmiñskiego w dobie wojny pó³nocnej (17001711), SW, t. 2,
1965, s. 8788.
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XVIII wieku podejmowano zakrojone na du¿¹ skale rodki prewencyjne44.
wiadectwem ówczesnych plag s¹ wystawiane wówczas przydro¿ne krzy¿e
i liczne tzw. d¿umowe cmentarze. W XVIII wieku wzniesiono w Olsztynie
dwa pomniki. Pierwszy ukazuje Chrystusa trzymaj¹cego kulê ziemsk¹,
z wyrytym na cokole napisem: Domine Qui salvas et nostri Salvator Miserere Ao 1737. Drugi przedstawia Chrystusa upadaj¹cego pod krzy¿em z polskim napisem na postumencie: Id za mn¹45. Trzy krzy¿e przed wikariatem
w Bart¹gu mia³y byæ pami¹tk¹ z czasów ciê¿kich, zaraliwych chorób46.
W Czartnym Kierzu w 1612 roku mieszkañcy wystawili kaplicê ku czci w.
Jakuba Starszego, po wyganiêciu zarazy d¿umy47. piewano na Warmii
w czasie trwania zagro¿enia zaraz¹ pieñ Ach wszechmog¹cy, dobrotliwy
Bo¿e oraz siedemnastowieczny utwór Do Ciebie, Panie, pokornie wo³amy48. Oprócz tych klêsk niebezpieczne dla egzystencji Warmiaków by³y inne
zjawiska, jak plaga szarañczy.
Badaj¹c warmiñskie pielgrzymowanie mo¿na ledziæ dawne szlaki komunikacyjne49. Ze zrozumia³ych powodów lepiej zosta³y opracowane do tej pory
drogi o charakterze tranzytowym oraz drogi miêdzy poszczególnymi miastami. Szlaki pielgrzymie najczêciej za przebiega³y drogami o charakterze
lokalnym. Do wiêtej Lipki pielgrzymi z dalszych miejscowoci mogli wykorzystywaæ g³ówniejsze trakty. Z Dobrego Miasta do Reszla trasê wyznacza³y
nastêpuj¹ce miejscowoci: Orzechowo, Radostowo, Studnica, Kalis, Jeziorany,
Olszewnik, Piszewo, Pierw¹gi, W¹gsty, Lutry, Wojtowo, Kominki, Mnichowo50. Z Barczewa za do wiêtej Lipki bieg³a droga przez Reszel lub druga
przez miejscowoci: Ruszajny, Wipsowo, Zerbuñ, Biesówko, Tejstymy, Or³owo,
Kolno, Kominki, Zawidy, Mnichowo i Reszel51.
Czêsto ³osiery d¹¿y³y do najbli¿szych kocio³ów parafialnych, czyli na
tzw. kiermasy52, b¹d do wi¹tyñ obchodz¹cych wiêta patronalne. Ze wsi
44 Por. interesuj¹ce wydawnictwo ród³owe ukazuj¹ce dzia³ania maj¹ce nie dopuciæ do
przedostania siê zarazy na ziemiach pruskich - Ignacy Krasicki na Warmii. Przekazy ród³owe,
cz. II: 17691772, wyd. A. Szorc, Olsztyn 2002, przede wszystkim nr 92 (s. 128), 97 (s. 133135).
45 A. Wakar, Olsztyn 1353-1945, Olsztyn 1971, s. 98, il. 28 i 29; ten¿e, Ba³wany chwal¹c
bez zakonu ¿y³. Szkice i portrety, Olsztyn 1986, s. 45.
46 P. Turowski, dz. cyt..
47 A. Kopiczko, Ustrój i organizacja diecezji warmiñskiej w latach 15251772, Olsztyn
1993, s. 182.
48 Z. Rondomañska, Polska pieñ religijna na Warmii w latach 17951939, Olsztyn 2002, s. 259.
49 R. Grabo, Die Ostpreussischen Strassen im 18. und 19. Jahrhundert, Königsberg 1910;
J. Szeliga, Pierwsza szczegó³owa mapa pó³nocno  wschodniej Polski oparta na triangulacji
(1810), Zeszyty Geograficzne WSP w Gdañsku, R. 9, 1969; W. Szulist, Wa¿niejsze l¹dowe
szlaki handlowo-komunikacyjne Warmii i Mazur XVIXVIII wieku, KM-W, nr 3, 1972.
50 W. Szulist, dz. cyt., s. 314.
51 Tam¿e, s. 315.
52 Gwarowe wyra¿enie kiermasy znane by³o przynajmniej od koñca XVIII wieku. Najstarszy zapis tego pojêcia spotykamy we wspomnieniach Franciszka Liedera (F. Lieder, Warmia
moich m³odych lat, wyd. J. Jasiñski, Olsztyn 1986, s. 87). Termin ten móg³ powstaæ od nazwy
rzeki w pobli¿u Barczewa  Kiermasa. T¹ nazw¹ obejmowano przyjêcia rodzinne, na które
zje¿d¿ali siê krewni i znajomi z okolicznych miejscowoci. Zwyczaj ten barwnie opisa³ ks.
W. Barczewski, Kiermasy na Warmii, Olsztyn 1923.
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D¹brówki, nale¿¹cej do parafii Sêtal, udawano siê z ³osier¹ do Miêdzylasu
w pierwsz¹ niedzielê maja, do Barczewka na w. Antoniego, do G³otowa
w uroczystoæ Najwiêtszego Serca Pana Jezusa, do Dywit w wiêto Wniebowziêcia Matki Boskiej, do Jonkowa 16 sierpnia, a do Gietrzwa³du 8 wrzenia.
Z Br¹swa³du ³osiery wychodzi³y do Sêtala na uroczystoæ Przemienienia Pañskiego, do Jonkowa na w. Rocha, do Gutkowa na w. Wawrzyñca, do Dywit
za na uroczystoæ Wniebowziêcia Matki Boskiej53. Niektóre ³osiery do wiêtej Lipki wêdrowa³y po kilka dni. A. Kolberg zestawia pielgrzymki z 1650
roku54. Od 1 do 13 lipca za przybywali mieszkañcy m.in. miejscowoci oddalonych na tyle, aby wêdrowaæ przesz³o dzieñ: z Jonkowa, Klebarka Wielkiego,
Bart¹ga i Pieniê¿na.
Warmiñskie pielgrzymowanie charakteryzuje siê silnym kultem Matki
Bo¿ej. P¹tnicy wêdrowali do jej kolejnych wizerunków, piewaj¹c specjalne
pieni i przez jej wstawiennictwo prosz¹c o b³ogos³awieñstwo. Religijnoæ
staropolska krzewi³a m.in. nabo¿eñstwo wiêtego niewolnictwa polegaj¹cego na zupe³nym oddaniu siê woli Matki Bo¿ej. Nabo¿eñstwo to zapocz¹tkowali jezuici55. Zakon ten na Warmii odgrywa³ wa¿n¹ rolê w duszpasterstwie,
sprawuj¹c opiekê m.in. nad wiêtolipskim sanktuarium. Kult maryjny szerzy³y ponadto jezuickie sodalicje. Wskazaæ nale¿y tak¿e inne oblicza warmiñskiego pielgrzymowania:
a) kult Najwiêtszego Sakramentu  do Bisztynka i G³otowa,
b) kult Krzy¿a w.  miejscami tego kultu by³y sanktuaria w Chwalêcinie, Braniewie i Zalesiu,
c) kult wiêtych  do popularniejszych nale¿y zaliczyæ w. Annê, w.
Franciszka i w. Antoniego Padewskiego. w. Walenty uzdrawia³ z epilepsji,
a w. Kajetan leczy³ z cuchn¹cych wrzodów i niegoj¹cych siê ran, na które
k³adziono kwiaty zebrane z o³tarza. Grono tych wiêtych by³o zalecane przez
oo. bernardynów. W ciê¿kich potrzebach ¿yciowych udawano siê do w. Antoniego w Barczewie, za w chorobach ofiarowywano siê w. Walentemu lub w.
Rochowi pieszo wêdruj¹c do Jonkowa b¹d Klewek. Mo¿na wspomnieæ równie¿ popularny kult w. Rocha (odpust w T³okowie) i w. Izydora (odpust
w Barczewku). Stosunkowo popularny na wsi by³ kult wiêtych Floriana
i Jana Nepomucena56.
Na koniec wska¿my typowe etapy pielgrzymowania. Do XVIII wieku
organizacj¹ tego religijnego przedsiêwziêcia zajmowali siê na Warmii miejscowi ksiê¿a, póniej stopniowo trud ten przeszed³ do kompetencji wybranych wieckich. Byli to mê¿czyni, nazywani prowadnikami czy przepozieda53 M. Zientara-Malewska, Wie nad ³¹kami, opracowanie tekstu H. Sawicka, Olsztyn
1988, s. 107108.
54 A. Kolberg, Geschichte der Heilige Linde....
55 K. Górski, ¯ycie wewnêtrzne i religijnoæ ogó³u spo³eczeñstwa, [w:] Historia Kocio³a
w Polsce, t. 1, cz. 2, pod red. B. Kumora i Z. Obertyñskiego, Poznañ  Warszawa 1974, s. 357.
56 J. Hochleitner, Powiernik tajemnic królowej. Kult wiêtego Jana Nepomucena na Warmii, Elbl¹g 1996.
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czami. Sprawowali oni funkcje przewodników tras oraz przewodzili wspólnej
modlitwie i pobo¿nym piewom. To oni przed wyruszeniem w drogê zbierali
ofiarê pieniê¿n¹ na wiece i mszê w. Póniej starali siê o list polecaj¹cy od
proboszcza na drogê, nastêpnie wys³uchiwali specjalnie zamawianej mszy w.,
w trakcie której kap³an odmawia³ modlitwê za pielgrzymuj¹cych. Treæ specjalnego ich b³ogos³awieñstwa zawiera wspominany wy¿ej Rytua³ z 1682 roku.
Wyruszano z miejsca, które pe³ni³o funkcje sakralne w danej miejscowoci. We wsiach nie posiadaj¹cych kocio³a by³y to przydro¿ne obiekty kultu57.
Pielgrzymka wyrusza³a przy dwiêkach kocielnego dzwonu. W Prólach najpierw piewano Powiedz Jezu me kochanie, po czym odmawiano krótk¹
modlitwê, za w Br¹swa³dzie najpierw odmawiano pacierz za siebie i tych, co
zostali w domach. Do dzisiaj zachowa³o siê kilka egzemplarzy rêkopimiennych piewników prowadników, na podstawie których mo¿na ustaliæ, jakie
pieni piewano w trakcie marszu58. Pielgrzymi nieli chor¹gwie i wiece,
a tak¿e w odpowiedni sposób ubierali siê, zaznaczaj¹c czy to swoj¹ pozycjê,
czy intencjê pielgrzymowania. Kap³an by³ najczêciej ubrany w kom¿ê i kapê,
m³odzie¿ ubrana by³a odwiêtnie, zw³aszcza ci, którzy nieli symbole religijne. Wêdruj¹cym p¹tnikom towarzyszy³ czêsto organista i kapela. Gdy mijano
wi¹tynie  pozdrawiano Najwiêtszy Sakrament, przy kapliczkach i przydro¿nych krzy¿ach krótko siê modlono. Wêdruj¹c do wiêtej Lipki przez
Reszel odmawiano nabo¿eñstwo ró¿añcowe, zatrzymuj¹c siê przy ustawionych w XVIII wieku kaplicach59.
Podczas organizowania pielgrzymek kilku parafii tak uk³adano harmonogram wêdrówki, aby o uzgodnionej porze spotkaæ siê w jednym miejscu.
Tak wiêc na uroczystoæ Przemienienia Pañskiego w Purdzie wierni z Gietrzwa³du wyruszali o godzinie 5 rano, mieszkañcy Sz¹bruka i Grylin o 7.
Kompanie te ³¹czy³y siê w Bart¹gu oko³o godziny 11. Gdy kilka grup siê
spotyka³o, wówczas pierwszeñstwo rozpoczynania piewu przypada³o najstarszemu przepowiadaczowi.
W sposób uroczysty niesiono dary (najczêciej wiece), które sk³adano
u celu pielgrzymki (o³tarz, s³yn¹ce z kultu obrazy, rzeby, relikwie). Na zakup wosku sk³adali siê uczestnicy pielgrzymki. Wystarcza³y one na wyrób
2, 4, a nawet 6 du¿ych wiec. Te olbrzymie wiece towarzyszy³y np. p¹tnikom
w drodze na odpust do Bart¹ga lub Purdy oraz uroczystoci w wiêtej Lipce.
Mê¿czyni z wiêkszych miejscowoci nieli chor¹gwie. By³ równie¿ praktykowany zwyczaj stawiania w kociele ³osierek, czyli ma³ych wieczek. Podczas
mszy w. ³osierki by³y ustawiane przez kocielników, wynagradzanych
uprzednio drobn¹ ofiar¹ pieniê¿n¹ od wiernych. Podczas wielodniowych pielgrzymek uczestnicy na w³asn¹ rêkê poszukiwali noclegu.
57

J. Hochleitner, Kapliczki Warmii..., s. 84-88.
Dwa takie egzemplarze omówi³a Z. Rondomañska, Dwie warmiñskie rêkopimienne
ksi¹¿ki pielgrzymkowe z koñca XIX wieku, KM-W, nr 2, 1997.
59 J. Hochleitner, Kapliczki ³¹cz¹ce Reszel ze wiêt¹ Lipk¹, Przydro¿ne Pomniki Przesz³oci, z. 12, 1991, s. 2631.
58
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Gdy pielgrzymi ujrzeli miejsce docelowe  wie¿e sanktuarium czy kocio³a  uroczycie piewano pieni, czêsto przy akompaniamencie orkiestry.
W odpowiedzi odzywa³y siê dzwony. Procesjonalnie wêdruj¹c¹ grupê witali
gospodarze sanktuarium, aby uroczycie wprowadziæ p¹tników do miejsca
modlitwy. W 1698 roku do wiêtej Lipki przyby³o 46 procesji, któr¹ wita³
z ambony jezuita. Najpierw odprawiano nabo¿eñstwo, czêsto by³y to nieszpory. Ju¿ w trakcie nabo¿eñstwa przystêpowano do sakramentu pojednania.
Gdy nocowano w wiêtej Lipce, czêæ pielgrzymów adorowa³a Najwiêtszy
Sakrament, czêæ szuka³a miejsca do snu, inni mogli biwakowaæ w okolicy,
np. nad jeziorami, gdzie mo¿na by³o przygotowaæ strawê do spo¿ycia, a tak¿e
piewaæ i dzieliæ siê z innymi swoimi wra¿eniami. Droga powrotna czêsto
by³a znacznie ³atwiejsza, gdy¿ z okolicznych wiosek furmanki podje¿d¿a³y
naprzeciw powracaj¹cych krewnych i znajomych. Po powrocie do domu odmawiano modlitwê za szczêliw¹ podró¿.
Pamiêæ o takich wyprawach zapada³a d³ugo w pamiêci p¹tników, czêsto
staj¹c siê wa¿nym elementem wiadomoci przestrzennej Warmiaków o po³o¿eniu i ró¿norodnoci geograficznej i przyrodniczej okolicy, a tak¿e staj¹c siê
wa¿nym w¹tkiem w poznawaniu odleg³ego wiata. W miejscach odpustów
spotykali siê bowiem pielgrzymi z ró¿nych stron Rzeczypospolitej. Terminy
tych religijnych wydarzeñ by³y wa¿ne w kalendarzu tzw. ludzi lunych. To
oni wielokrotnie byli przekazicielami nowych informacji o ¿yciu w dalekich
stronach, o innych kulturach i wydarzeniach.
Powy¿sza refleksja upowa¿nia do wysnucia wniosków natury ogólnej. Na
badanym obszarze pielgrzymowanie by³o bardzo popularnym sposobem oddawania czci Bogu. Warmiacy systematycznie i czêsto wielokrotnie w roku
podejmowali siê trudu pielgrzymowania, zw³aszcza maj¹c na uwadze b³agalne intencje. Licznemu udzia³owi wiernych sprzyja³y okresy wytchnienia
w pracy na roli, jak na okres poprzedzaj¹cy rozpoczêcie ¿niw. Charakter tych
aktów religijnych wykazuje siê ¿ywotnoci¹ i zaanga¿owaniem.
W wiadomoci religijnej rejestrujemy typowy ludowy tradycjonalizm
Warmiaków. Tradycjonalizm dawnej kultury wiejskiej stanowi wa¿n¹ p³aszczyznê, umo¿liwiaj¹c¹ badaczom poznawanie zachowañ ludzkich w odleg³ych
epokach. Wa¿nym rodkiem transmisyjnym tej kultury s¹ przekazy pisane
i powtarzane z pokolenia na pokolenie  zwyczaje. ród³a te, nawet je¿eli
pochodz¹ ze schy³ku XIX czy pocz¹tku XX wieku umo¿liwiaj¹ z du¿ym prawdopodobieñstwem odtworzenie okrelonych zachowañ czy obrzêdów. Od strony metodologicznej badania te jednak winny byæ prowadzone z du¿¹ ostro¿noci¹, z uwzglêdnieniem zmian cywilizacyjnych, prawnoustrojowych czy etnicznych.
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SUMMARY
Pilgrimages have been known in the history of religion since ancient times. In
sociological studies they are described as optional practices. This is the way to
indicate that they were voluntary and spontaneous in character. The renaissance of
pilgrimages was brought about by the teachings of the Trident Council in the 16th
century.
The impact and effectiveness of this form of devotion was much stronger in
Warmia than in other parts of the Republic of Poland. The Old Polish awareness
made no clear distinction between processions and pilgrimages, which is evident in
Tomasz Clagiuss work on wiêta Lipka (mid-17th century), in which the author
refers to all organised pilgrimages as processions. From this author, one learns that
among those who embarked on pilgrimages to the wiêta Lipka Sanctuary were the
bishops of Warmia and thousands-strong groups of pilgrims. Records of increased
pilgrimage activity can be found in reports regarding the state of the diocese prepared by ordinaries to inform the Holy See of the sanctuaries in Warmia and organised
groups of pilgrims.
A form of pilgrimage that was unique to Warmia was called ³osiery. They were
organised predominantly to fulfil the vows previously made by village and parish
groups. In most cases, they were votive in character. It may be assumed that the
number of pilgrims in these local events would increase during times of epidemics,
natural disasters and wars.
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POLACY W OCZACH FRANCUZÓW
W LATACH 17641849*
Przedstawiony tu okres by³ naznaczony niebywa³ymi wstrz¹sami spo³ecznymi i politycznymi, bardzo ró¿nymi dla narodów francuskiego i polskiego. Podczas, gdy ten pierwszy fascynowa³ lub terroryzowa³ wiat przez wprowadzanie swojego modelu, ten drugi stara³ siê pogodziæ z losem lub udowodniæ mo¿liwoæ przetrwania mimo wymazania z mapy wiata. Jak zwykle w
stosunku silniejszego do s³abszego, wynios³oæ i przede wszystkim ignorancja
francuska dyktowa³y wyobra¿enie powierzchowne, czêsto b³êdne lub co najmniej stereotypowe Polaków. Francuszczyzna dominowa³a w Europie, po co
wiêc zag³êbiaæ siê w rzeczywistoæ poza granicami? O ile Brytyjczycy korzystali z niejakiej anglomanii, to Rosjanie i Niemcy nie byli dostrzegani przez
opiniê publiczn¹ z wiêksz¹ uwag¹ ni¿ Polacy  o ile istnia³o pojêcie opinii
publicznej w tej sprawie. Wiadomoci w gazetach by³y rzadkie i powierzchowne, ksi¹¿ki przekazywa³y osobliwe obrazy, politycy i dyplomaci byli le
poinformowani.
Maj¹c tylko na uwadze spo³eczeñstwo owiecone, nierównowaga we
wzajemnym poznaniu siê, francusko-polskim i polsko-francuskim by³a ra¿¹ca. O ile wiadomo jak bardzo moda, myl i sztuka francuska opanowa³y
Polskê od czasu królowych francuskich w XVII w., tj. od wprowadzenia manier francuskich na dworach magnatów, za panowania królów saskich Augusta II i Augusta III, jeszcze lepiej wiadomo, ¿e ostatni polski król Stanis³aw
August Poniatowski, wybrany w 1764 r., skutecznie wprowadza³ kulturê
francusk¹ w Polsce1, to có¿ wiedzia³a Francja, która oficjalnie nie mog³a
* Niniejszy tekst by³ pierwotnie wydany w jêz. francuskim. Por. D. Beauvois, Sempér
Polonia, lart en Pologne des Lumières au romantisme (17641849), Dijon 2004, s. 8289.
1 J. Fabre, Stanis³aw August Poniatowski i Europa okresu Owiecenia, Strasbourg 1952,
II wyd. Pary¿ 1984.
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patrzeæ ³askawym okiem na tego króla, protegowanego Rosji i ekskochanka
Katarzyny II?
Has³o Polska w Encyklopedii zredagowane przez Jacourta w 1765 r.,
daje nam obraz zagubienia wobec kraju, którego ani systemu, ani sytuacji
nie rozumiemy, gdzie panuj¹ sprzecznoci: godnoæ królewska i nazwa Rzeczypospolitej, prawo i anarchia feudalna, nieformalny zarys polityki rzymskiej i barbarzyñstwo gotyckie, obfitoæ i bieda. Opieraj¹c siê z grubsza na
informacjach z historycznego dzie³a ojca G. F. Coyera Historia Jana Sobieskiego, opublikowanego w Pary¿u w 1761 r., ale dotycz¹cego koñca XVII w.,
Encyklopedia zaprezentowa³a czytelnikowi jedynie negatywny obraz zacofanego kraju. Ró¿ne anachronizmy dyskwalifikowa³y króla, którego polityka
ministra Choiseula mia³a wstrz¹sn¹æ tronem: Kto zobaczy³by króla Polski w
ca³ej okaza³oci swego majestatu, uzna³by go za najbogatszego i absolutnego
monarchê, tymczasem nic z tego. Rzeczpospolita daje mu tylko 600 000 talentów na utrzymanie, a Polacy ci¹gle uwa¿aj¹, ¿e król nie ma racji.
Ton zosta³ nadany. Najlepsza, niedawno wydana, ksi¹¿ka dotycz¹ca obrazu Polski w literaturze francuskiej2 w swoim tytule stosuje grê s³ów: Kraków
 Kraki, co w jêzyku francuskim oznacza brednie, bzdury, jakie opowiadano
w Pary¿u. Te, które Rosset wydoby³, nie wiadcz¹ dobrze o poziomie ówczesnych Francuzów.
I tak na przyk³ad w Cudach z Polski i Rosji znajdujemy niezwyk³y fakt,
który wydarzy³ siê w Polsce i który uznajemy za autentyczny. Chodzi³o o stuletniego starca, który w 1655 r. (!) polubi³ dziewiêædziesiêcioletni¹ kobietê,
a ona urodzi³a mu troje siwych i bezzêbnych dzieci i która zmar³a w wieku
108 lat. W 1779 r. niejaki Kermorvand, aby zemciæ siê za wyrzucenie
z Warszawskiej Szko³y Kadetów nie cofn¹³ siê przed wyg³oszeniem niezwykle
ostrego pamfletu Orangutan Europy, czyli Polak taki, jakim jest3.
Nie zag³êbiaj¹c siê w takie niedorzecznoci, trzeba jednak stwierdziæ, ¿e
szanowane pióra, bardziej przenikliwe, mia³y równie¿ swój udzia³ w nadawaniu negatywnego tonu. I tak, Bernardin de Saint Pierre po powrocie z podró¿y do Polski udawa³, ¿e nie wie, ¿e wszystkie narody Europy poszukiwa³y
swoich korzeni rzymskich i pokpiwa³ z Sarmatów, którzy utrzymywali, ¿e
pochodz¹ od Kurtisa, s³ynnego Rzymianina, który skoczy³ w przepaæ w Rzymie. Ta przepaæ ³¹czy³a siê z podziemnym przejciem, które przywiod³o go wprost
do Polski. Nie ma tak miesznego pomys³u, do którego ludzka pró¿noæ nie potrafi³aby siê dostosowaæ4. Casanova, który spêdzi³ w Polsce lata 17651766
w swoich dziennikach, wydanych w jêzyku francuskim, te¿ ostro krytykuje
postêpowanie ostatniego króla, a ten¿e nie ustaj¹c w pochlebstwach i po2

1996.

F. Rosset, Larbre de Cracovie, le mythe polonaisdans la littérature française, Paris

3 J. Fabre, op. cit., p. 290; R. Wo³oszyñski, Polska w opiniach Francuzów w XVIII w.,
Warszawa 1964, p. 99.
4 F. Rosset, op. cit., p. 99.
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chwa³ach dla swej mamy, pani Geoffrin, nie wiedzia³ jak cierpkie komentarze rozpowszechnia³a w swoim salonie po powrocie z Warszawy, gdzie Poniatowski s¹dzi³, ¿e przyjmuje ¿yczliw¹ przyjació³kê5.
Gdy w latach 17671768 bogata i drobna szlachta zbuntowa³a siê (konfederacja barska) przeciw królowi i Rosji manipuluj¹cej krajem, zgodnie
z oficjalnym stanowiskiem Francji Choiseul wys³a³ przysz³ego genera³a Dumouriez jako wsparcie taktyczne tego kierunku, ca³y wiat filozoficzny pod¿ega³ do walki, któr¹ wolnoæ szlachecka prowadzi³a przeciwko autokracji
rosyjskiej lub odwrotnie, a któr¹ tolerancja Katarzyny II prowadzi³a przeciw fanatyzmowi polskiemu. W latach poprzedzaj¹cych I rozbiór Rzeczypospolitej, dobra i z³a wola mylicieli przeciga³y siê o palmê pierwszeñstwa,
a ich wspólnym mianownikiem by³ brak wiarygodnych informacji jak równie¿
kompleks wy¿szoci6.
Katarzyna II nie omieszka³a manipulowaæ Wolterem od 1767 r., gdy na
podstawie dokumentów dostarczonych przez ambasadora rosyjskiego w Hadze filozof ten, pod pseudonimem Bourdillona zredagowa³ Essai historique et
critique sur le dissensions des Eglises de Pologne. Interwencja wojskowa carycy by³a tu przedstawiona jako akt pacyfistyczny: Jej wojska przynios³y
pokój... nie by³o najmniejszego zamieszania... mo¿na by³oby wzi¹æ armiê za
zgromadzenie sejmowe na rzecz wolnoci. W 1768 r. pod pseudonimem Kayserlinga Woltera w Discours aux Confédérés catholiques de Kamieniek [sic!]
en Pologne utrzymywa³, ¿e Katarzyna interweniowa³a w imieniu prawa s¹siada, który przynosi wodê do p³on¹cego domu s¹siada7.
Konfederaci polscy u¿ywali takich samych sposobów przekupuj¹c inne
s³awne pióra francuskie. Hrabia Micha³ Wielhorski zbli¿y³ siê do Mably dostarczaj¹c mu opisów barbarzyñskiego traktowania wiêniów przez armiê
rosyjsk¹: mê¿czyni s³u¿¹cy za tarcze dla kawalerzystów, którzy ich przebijali swoimi lancami, ¿ywcem byli obdzierani ze skóry, którym przyczepiano
skórê do pleców jak rêkawy do ubrania itp. Mably do³¹czy³ te opisy do
Manifeste de la république confédérée de Pologne, wydanego i bogato oprawionego przez drukarniê królewsk¹ w 1771 r. (antydatowany na 1770 r.),
a ksiê¿niczka de Talmont, z domu Jab³onowska, by³a tak naiwna, by wys³aæ
jeden egzemplarz Wolterowi, maj¹c nadziejê, ¿e wzbudzi jego litoæ. Mia³a
ona tym mniej szans wzbudzenia litoci, ¿e Jean Jacques Rousseau z kolei
zabra³ g³os w tej sprawie. W kwietniu 1771 r., zainspirowany przez tego
samego Wielhorskiego i pierwsz¹ wersjê przysz³ej ksi¹¿ki Rulhièrea, opublikowa³ swoje Considérations sur le gouvernement de Pologne. Nie troszcz¹c siê
o realia, których nie zna³, Jean Jacques da³ upust dobrym intencjom swojej
5

R. Wo³oszyñski, op. cit., p. 79.
Patrz: L. Wolff, Inventing eastern Europe. The map of Civilisation on the Mind of Enlightenment, Stanford 1994.
7 Analiza i komentarz tych broszur w Dictionnaire général de Voltaire, pod red. R. Trousson i J. Vercrayne, Paris 2003, pp. 459461, pp. 352354.
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Contrat social i rozwin¹³ wizjê utopijnego rz¹du u Polaków. Jego sformu³owania czêsto by³y powtarzane w trakcie dalszych zmiennych kolei losu,
szczególnie s³ynne: Jeli nie bêdziecie mogli im [Rosjanom] przeszkodziæ, ¿eby
was po¿arli, postarajcie siê przynajmniej, ¿eby nie mogli was strawiæ8.
Tego by³o za wiele carycy, która kaza³a ksiê¿nej Daszkowej zawieæ do
Ferney ju¿ gotowy panegiryk swego zwyciêstwa nad Turkami, sprzymierzonymi Francuzów i Konfederatów. Wolter zrobi³ z niego groteskê Kazanie
papy Miko³aja Mi³osiernego wyg³oszone w kociele w. Tolerancji na wsi litewskiej w dniu wiêta Trzech Króli (maj 1771, Genewa)9. Nieszczêsny manifest
Konfederatów  pisa³ autor do Katarzyny II  nie zrobi³ wielkiej furory we
Francji. Wszyscy rozs¹dni ludzie przyznaj¹, ¿e Polska bêdzie zawsze najnieszczêliwszym krajem Europy, póki anarchia bêdzie tam panowaæ. Mam swego
poufnego diabe³ka, który mi cichutko szepce do ucha, ¿e upokarzaj¹c jedn¹
rêk¹ otomañsk¹ pychê, drug¹ rêk¹ spacyfikuje Pani Polskê10.
Kiedy Konfederaci starali siê uprowadziæ króla Polski, Katarzyna kaza³a
zawieæ A. P. Szuwaelowowi 6 punktów, wyra¿aj¹c ¿yczenie, aby Wolter je
rozwin¹³. Tysi¹c dukatów by³o do³¹czonych do tego listu, który da³ pocz¹tek
dzie³u Toscin des rois (styczeñ 1772 r.), w którym nieudany zamach zamieni³
siê w okropne morderstwo. Tragedia w piêciu aktach Lois de Minos (1773 r.)
zosta³a poznana dopiero po I rozbiorze Polski. W utworze tym Wolter zmieszany cynizmem swojej protektorki, nie chc¹c jednak odmówiæ prezentów
ucieka, jak Rousseau, w politykê fikcyjn¹. Bohaterowie i bohaterka po metaforycznej walce fanatyzmu religijnego i tolerancji godz¹ siê, a ich ma³¿eñstwo
pojawia siê jako zwi¹zek Katarzyny II i Stanis³awa Augusta; zwi¹zek ten
istnia³ tylko w wyobrani starca z Ferney11. W tym zaanga¿owaniu filozoficznym na olep wszyscy traktowali Polskê jako piêkny temat do przemówieñ
(Wolter), ale nikt nic nie rozumia³.
Jedyny, który stara³ siê naprawdê o przybli¿enie tematu w sposób udokumentowany, Claude Carloman de Rulhière, wybrany przez Choiseula
w 1768 r., aby wyjani³ przysz³emu Ludwikowi XVI historiê kraju jego babki,
Marii Leszczyñskiej, zgromadzi³ jedynie w dziewiêciu ksiêgach swego d³ugiego rêkopisu wyci¹gi ju¿ przestarza³ych danych i kiedy Napoleon kaza³ ten
tekst wydaæ w 1807 r., by³ ju¿ nieaktualny, mimo uzupe³nieñ, które autor
dorzuca³ a¿ do swojej mierci w 1791 r.12 On tak¿e pod wp³ywem swoich
informatorów najwyraniej zwi¹zanych z obozem sarmackim, praktycznie
8 J. J. Rousseau, Considératoins sur le gouvernement de Pologne et sur la réformation
projetée, O. C., Pléiade, Gallimard, t. III, Pary¿ 1964, introduction de J. Fabre; B. Baczko,
Lumières de lutopie, Payot, Paris 1978, pp. 67100; Dictionnaire de Rousseau, réd. R. Trousson,
F. S. Eigeldinger, Slatkine, Genève 1996.
9 Voltaire, Sermon du papa Nicolas Chariteski, prononcé dans léglise de Saint Toleranski, village de Lituanie, le jour de la Sainte Epiphanie, Genève 1771.
10 Dictionnaire général de Voltaire..., pp. 11161117.
11 Dictionnaire général de Voltaire..., pp. 11731175, pp. 760763.
12 A. Chevalier, C. C. de Rulhière, premier historien de la Pologne, sa vie et son uvre
historique, daprès des documents inédits, Paris 1939.
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uwa¿a³, tak jak Rousseau, u którego bywa³, anarchiê szlachty za cnotê, za
element naturalnej polityki, przeciwnej jakiejkolwiek myli o centralizacji
w³adzy królewskiej. Ta wizja Rzeczpospolitej, w której anarchia mia³a pozytywne znaczenie, nie mia³a oczywicie ¿adnego znaczenia, dopóki by³a nierozpowszechniona, ale spowodowa³a spustoszenia w umys³ach dygnitarzy napoleoñskich, którzy przybyli do Ksiêstwa Warszawskiego z takim baga¿em. Wydana przez Daunou i uhonorowana nagrod¹ Instytutu Francuskiego lHistorique
de lanarchie de Pologne et du démembrement de cette République13 przyczyni³a siê ex post do uwiecznienia bardzo anachronicznego obrazu Polski.
Uszczuplenie terytorialne Polski przez jej s¹siadów w 1772 roku wzbudzi³o tymczasem we Francji niezrêczne poczucie wielkiej niesprawiedliwoci.
Przez dwadziecia lat, podczas których król i jego otoczenie starali siê na tym
okrojonym terytorium wprowadziæ reformy maj¹ce na celu stworzenie sprawniejszego systemu politycznego, spojrzenie Francji na Rzeczpospolit¹ sta³o
siê nieco powa¿niejsze. Wielu Francuzów oferowa³o swoje us³ugi w wielkim
dziele odnowy obywatelskiej przedsiêwziêtym przez Komisjê Edukacji Narodowej w Warszawie w 1773 roku po kasacie zakonu jezuitów. Condillac,
Lhuillier, Dupont z Nemours uczestniczyli w redagowaniu programów szkolnych i podrêczników, wiadcz¹c w ten sposób o chêci wspó³pracy kulturalnej14. Wizja kraju pozostaj¹cego w bliskoci z natur¹ podyktowa³a kilku
fizjokratom dzie³a pe³ne dobrych intencji, jak memoria³ Mirabeau skierowany do Katarzyny II z nadziej¹ poprawy stosunków rosyjsko-polskich. Ojciec
Nicolas Baudeau po d³ugich pobytach w Polsce chcia³ racjonalnie wyjaniæ
sytuacjê i opublikowa³ Lettres historiques sur létat actuel de la Pologne et
sur lorigine de ses malheurs. Rzebiarz Le Brun, malarka Elisabeth Vigée-Lebrun, rysownik Jean-Pierre Norblin, tworz¹cy w Polsce przybli¿yli nieco
obraz spo³eczeñstwa tego kraju, ale ich polskie dzie³a pozostawa³y ma³o znane i na ogó³ takie otwarcie mia³o wyj¹tkow¹ wartoæ. O ile literatura, myliciele (wolnomularze), sztuka, nauka, wprowadza³y szeroko kulturê francusk¹
w Polsce, w drug¹ stronê ju¿ tak nie by³o15. Polska zupe³nie urojona zosta³a
wciniêta w ramy powieci przygodowych, które d³ugo pozostawa³y naznaczone walkami Konfederatów Barskich. Oko³o 1772 roku Jean-Paul Marat,
przysz³y rewolucjonista, opublikowa³ dzie³o Les aventures du jeune comte
Potowski, w którym król Poniatowski wydaje siê byæ nieco zrehabilitowany,
ale t³o polskie ogranicza³o siê do znanych ju¿ stereotypów sarmackich, powtarzanych nadal w 1775 roku przez ojca Jouberta w jego Histoire des
révolutions de Pologne, wydanej ponownie w 1778 r. w dwóch tomach. Niezliczeni guwernerzy francuscy, o których zabiega³a szlachta polska, zostawili
13 Desenne et Nicole, Pary¿ 1807. D³uga analiza dzie³a Rulhièra zosta³a sporz¹dzona
przez W. Wo³oszyñskiego, op. cit., ss. 107302.
14 Ambroise Jobert, Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (17731794) i jej dzie³o wychowania obywatelskiego, Pary¿ 1941, przek³ad polski Ossolineum, 1979.
15 Daniel Beauvois, La Pologne, historique, société, Pary¿ 2004, pp. 181182.
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niewiele wiadectw swojego pobytu. Jedyny znany, Hubert Vautrin, zosta³
wydany dopiero w 1807 r. jako informacja dla Francuzów wyje¿d¿aj¹cych do
Ksiêstwa Warszawskiego. Napisa³ ten pamiêtnik 30 lat wczeniej i jego d³ugie rozwa¿ania dotycz¹ce klimatu nie ukrywa³y nieprzyjemnych doznañ, jakich dowiadczy³ nad brzegami Wis³y. T³umacz¹c wszystko klimatem, upatrywa³ w nim nawet róde³ polskiego ducha religijnego16.
A¿ do rewolucji, dziêki takim dzie³om panowa³ we Francji obraz Polski
urojonej. Szczyt zaskakuj¹cych wzruszeñ zosta³ osi¹gniêty w 1787 r. w ciesz¹cej siê powodzeniem powieci autorstwa J. B. Louvet de Couvray Les
amours du chevalier de Faublas, która zapocz¹tkowa³a temat zapowiadaj¹cy
ci¹g dalszy: piêkna Polka. Urocza Lodoiska (takie polskie imiê wymyli³
autor), córka Pauliskiego, dowódcy Konfederatów (zamiast Pu³awskiego, stary temat od dwudziestu lat) prze¿y³a nieprawdopodobne mêki najazdów tatarskich, by³a wielokrotnie porywana przez bandytów, nie mówi¹c o porwaniu przez króla; przebieranie siê jak i konne przeja¿d¿ki tej amazonki nadawa³y magiczny wymiar temu, co do tej pory by³o egzotyk¹17. Powieæ zosta³a
ponownie wydana w 1798 r.
Podczas gdy we Francji wybuch³a rewolucja, Polska stara³a siê równie¿
przeprowadziæ swoj¹, lecz zap³aci³a za to ca³kowitym jak wiadomo, znikniêciem w dwóch ostatnich rozbiorach (1793 i 1795 r.). Francja by³a zbyt zajêta,
by zauwa¿yæ te wydarzenia. Idee propagowane przez inspiratorów Sejmu
Czteroletniego, który doprowadzi³ do uchwalenia polskiej Konstytucji 3 Maja
1791 r., z grubsza rzecz bior¹c by³y francuskie, ale nie mog³o byæ mowy
o sprzê¿eniu zwrotnym. Jednak¿e archiwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pary¿u zawieraj¹ dog³êbne i ¿yczliwe raporty ambasadora Descorchesa, którego Konstytuanta wys³a³a do Warszawy na pocz¹tku 1791 r. A¿ do
swego powrotu w sierpniu 1792 r., Descorches przesy³a³ do Pary¿a raporty
wyjaniaj¹ce istotê zmian i udowadniaj¹c, ¿e sam król Stanis³aw August ich
pragn¹³ i wzywa³ do pomocy w sposób coraz bardziej patetyczny. Za ka¿dym
razem otrzymywa³ instrukcje, aby nic nie robiæ. Francja nie by³a w stanie
interweniowaæ18. Inni informatorzy, bêd¹cy pod wp³ywem ancien régime
(dawnego porz¹dku), jak Bonneau i Parandier lub zaprzedani Rosji, tacy jak
Aubert czy Méhée de la Touche, dezinformowali Pary¿. J. P. Norblin na
pró¿no stara³ siê daæ do zrozumienia, ¿e konstytucja polska zosta³a ratyfikowana w wyniku zgody narodowej, tworz¹c scenê inspirowan¹ dzie³em Dawi16 Pamiêtniki te zosta³y ponownie wydane pod tytu³em La Pologne au XVIIIe siècle vue
par un précepteur français, Paris 1966. Inne ciekawe spojrzenia zosta³y przedstawione w doskona³ej analizie M. Marty, Voyageurs français en Pologne durant la seconde moitié du XIIIe
s.: écriture, lumière, altérité, Paris 2004.
17 M. Tomaszewski, Lunivers héroïque polonais dansLes amours du chevalier de Faublas et son impact sur limaginaire social à la fin du XVIIIe siècle, Revue de littérature
comparée n° 2, 1990, pp. 425432.
18 Misja ambasadora Descorches de Sainte Croix zosta³a dok³adnie przestudiowana przez
Henryka Kocoja, Wielka Rewolucja francuska a Polska, Warszawa 1987.
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da Przysiêga w sali gry w pi³kê. Jedynie umiarkowani z Konstytuanty, póniej ze Zgromadzenia Ustawodawczego: Condorcet, Menou, Mallet du Pan
wydawali siê pochwalaæ reformy w Warszawie. Dla jakobinów by³y one za
ma³o radykalne, co nie przeszkadza³o Katarzynie II rozg³aszaæ, ¿e jakobini
stali u jej bram. Dumouriez, niegdy polonofil, negocjowa³ teraz potajemnie
z Pruskami, którzy opucili front belgijski, aby zaj¹æ siê drugim rozbiorem
Polski. To umo¿liwi³o ciêcie króla Ludwika XVI. Francuskie napiêcie rewolucyjne nie by³o ju¿ wówczas porównywalne z polskim. Kiedy W. Turski,
wys³annik patriotów z Warszawy przyby³ do Konwentu prosiæ o pomoc, otrzyma³ tylko bratni poca³unek prezydenta Treilharda. Niejasna wiadomoæ,
¿e ostatni opór Tadeusza Kociuszki móg³ mieæ pewne podobieñstwo do wydarzeñ we Francji, sk³oni³a deputowanych do kilku gestów sympatii. Bohater
insurekcji w Polsce zosta³ og³oszony honorowym obywatelem Republiki
Francuskiej, ale kiedy on sam stan¹³ przed Konwentem prosiæ jeszcze raz
o pomoc, Danton w³anie zniós³ dekret zatwierdzony przez Brissota w listopadzie 1792 r., który g³osi³, ¿e Francja bêdzie pomagaæ wszystkim wolnym
narodom. Na pró¿no Warszawa piewa³a Marsyliankê po polsku, w Pary¿u,
zmagaj¹c siê z terrorem, ludzie woleli czytaæ nieprawdziwe interpretacje
rozpowszechniane dziêki subsydiom Katarzyny II: Méhée de la Touche rozdawa³ pamflet napisany w oparciu o najgorsze anachronizmy, lHistoire de la
prétendue révolution de Pologne wykorzystuj¹c niechêæ jakobinów do szlachty
polskiej. Francja  mówi³  nie ma nic wspólnego z Polsk¹. W padzierniku
1795 r. Rosjanie, Prusacy i Austriacy starli Polskê z mapy Europy. W 1798 r.
ostatni król zmar³ w Sankt Petersburgu. Tego samego roku Francuzi zaczytywali siê powieci¹, w której piêkna Polka dowiadczy³a najgorszych zniewag.
Siostra Lodojskiej, o nazwisku Pauliska, wysz³a spod pióra J. A. Révéroni
Saint-Cyr: Pauliska ou la perversité moderne, mémoires récents dune Polonaise. Wród wymylonych Polaków pojawi³ siê nawet Kociuszko (wersja
franc. Kockziusko) przedstawiony jako sprzedajny i skorumpowany!
Ta fantazyjnoæ i nierzeczywistoæ mog³yby d³ugo jeszcze trwaæ, gdyby
liczni Polacy nie przybyli i nie zmusili do zwrócenia uwagi na swoje istnienie.
Na probê Henryka D¹browskiego, skierowan¹ do Bonapartego, powsta³y
polskie legiony podczas kampanii w³oskiej. Francuscy ¿o³nierze bratali siê
z Polakami, dodawali otuchy, pró¿nej przez d³ugi czas, ale buduj¹cej, i¿
pewnego dnia g³ono proklamowana wolnoæ francuska zwróci im ich ojczyznê. To w³anie podczas tej kampanii powsta³ przysz³y hymn polski Jeszcze
Polska nie zginê³a póki my ¿yjemy. Sposób traktowania tych wojsk pokaza³
wkrótce, ¿e pierwszy konsul traktowa³ polskich ¿o³nierzy jako najemników,
a nie jak walcz¹cych o wolnoæ. Skierowani do grabie¿y Republiki Cisalpiñskiej czy Królestwa Etrurii, zostali bez zajêcia po zawarciu pokoju w Lunéville, w lutym 1801 r. W 1802 r. Bonaparte zdecydowa³ siê wys³aæ ich z genera³em Leclerc na Haiti i San Domingo, aby st³umiæ bunt Toussaint-Louverturea, walcz¹cego przeciwko przywróceniu niewolnictwa. Po dwóch latach nieustannych masakr z obu stron, 130 Polaków sporód wys³anych 6000 powró-
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ci³o do Bordeaux. To bezwstydne wykorzystywanie nadziei zapocz¹tkowa³o
d³ug¹ seriê zaanga¿owania Polaków w sprawy, które ich nie dotyczy³y.
Dobrze rozumiej¹c zalepienie tego narodu, pragn¹cego za wszelk¹ cenê
odzyskaæ ojczyznê, Napoleon potrafi³ go jeszcze bardziej wykorzystaæ. Po
zdobyciu Berlina w 1806 r., swoimi obietnicami rozpali³ umys³y nad Wis³¹,
a Murat zaj¹³ Warszawê. Odt¹d Cesarstwo Francuskie mia³o granicê z Rosj¹.
Zaniedbuj¹c polskich genera³ów, którzy wierzyli w idea³y rewolucyjne, Napoleon faworyzowa³ arystokratów, takich jak Józef Poniatowski  bratanek
króla, nada³ Ksiêstwu Warszawskiemu konstytucjê, w której nie by³o mowy
o Polsce i zaj¹³ siê przede wszystkim zorganizowaniem wyzysku ekonomicznego i militarnego. Zniesienie poddañstwa osobistego i wprowadzenie kodeksu cywilnego nie zosta³y entuzjastycznie przyjête. To jednak zrodzi³o w umys³ach potrzebê koniecznych reform. ¯o³nierze wcieleni do armii nie uczestniczyli w odbudowie kraju, ale umierali w Hiszpanii, gdzie bohaterowie spod
Samosierry dostawali medale za walecznoæ. Ci, co prze¿yli, d³ugo pamiêtali
o braterstwie broni. Oczywicie wydanie Rulhièrea nie mog³o byæ pomocne
dla Francuzów, którzy chcieliby poznaæ spo³eczeñstwo polskie i sposób jego
funkcjonowania. Wydano ma³e s³owniczki, doæ mieszne, które mia³y u³atwiæ rozmowê miêdzy ¿o³nierzami19, ale rezydenci francuscy, których Pary¿
kolejno wysy³a³ do Warszawy, aby kontrolowali Ksiêstwo (Vincent, Serra,
Bignon, potem de Pradt) nie ukrywali w swoich raportach do Pary¿a, ¿e
nawet widziana ca³kiem z bliska, Polska by³a dla nich hermetyczna. Stereotypy lekkomylnoci i anarchii spotykane w literaturze pozwala³y zrozumieæ niejasnoci i sprzecznoci, na które napotyka³a ich chêæ asymilacji.
Wszechobecne szpiegostwo niczego nie za³atwia³o, poniewa¿ informatorzy gubili siê w nieprzydatnych szczegó³ach lub tworzyli b³êdny obraz na podstawie
powierzchownych obserwacji20.
Czy mo¿e pobyt w kraju Lodoiski i Pauliski tak romantycznie usposobi³
Napoleona? Maria Walewska zap³onê³a wkrótce pod spojrzeniem cesarskim:
Och proszê przybyæ, spe³niê wszystkie pragnienia, ojczyzna Pani bêdzie mi
dro¿sza, gdy ulitujesz siê nad moim biednym sercem. Ten dziwny apel
o powiêcenie siê w imiê mi³oci ojczyzny wypowiedziany, aby zaspokoiæ
namiêtnoæ cesarza21, by³ zapewne dobrze dobran¹ sztuczk¹, gdy¿ zaraz po
odniesionym mi³osnym zwyciêstwie zapomniano o obietnicach. Maria polubi³a starego marsza³ka Ornano (76 lat) w 1817 r. i wkrótce potem zmar³a.
Atakuj¹c Moskwê  co przynios³o mu wdziêcznoæ i niezwyk³y kult romantycznych Polaków w XIX w.  Napoleon wcale nie mia³ zamiaru przywracaæ
19 Petit vocabulaire des voyageurs en français, polonais et allemand pour servir à lentretien des trois nations, Breslau 1807, reprodukowany Francja-Polska XVIIIXIX w. (La France et
la pologne aux XVIII et XIXe siècles), ksiêga pami¹tkowa Andrzeja Zahorskiego, Warszawa
1983, artyku³ Antoniego M¹czaka, ss. 105  111.
20 Patrz: praca magisterska Benoît Roger, Limage du Duché de Varsovie dans la correspondence des résidents, 1871813, Pary¿ I 2004, maszynopis.
21 Hrabia DOrnano, Maria Waleska, lépouse polonaise Napoléon, Paris 1947.
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dawnej Rzeczpospolitej. Utworzy³ nawet rz¹d litewski odrêbny od Ksiêstwa
Warszawskiego. A¿ do jego upadku nikt nie wiedzia³, jakie by³y jego prawdziwe intencje w stosunku do Polski. Tak jak Conrad Malte-Brun, który w 1807 r.
opublikowa³ Tableau de la Pologne ancienne et moderne, musia³ zastanawiaæ
siê czy Polska zosta³a wys³ana na koniec wiata poniewa¿ przyrodnicy
i geografowie europejscy tak ma³o siê ni¹ zajmuj¹?22. Cesarz te¿ siê ni¹
zbytnio nie zajmowa³. Tak jak Barante, który przyby³ do Polski z armi¹
cesarsk¹, s¹dzi³ zapewne, ¿e naród ukszta³towany tak, jakimi byli Europejczycy w XIII w. móg³ istnieæ ewentualnie jako gabinet osobliwoci, jako muzeum staro¿ytne, ale lepiej by³o nie wnosiæ do niego cywilizacyjnego zamêtu23.
I tak porzucona przez Francuzów najlepiej zbrojonych, by móc j¹ wyci¹gn¹æ z niebytu w jaki popad³a, Polska sta³a siê jeszcze mniej interesuj¹ca
w okresie Restauracji. W najlepszym wypadku sta³a siê w Adolfie Benjamina
Constant (1816) jakim mglistym krajem marzeñ, w którym Eleonora dokona³a ¿ywota. W filmie z Isabelle Adjani w roli g³ównej kraj ten stanie siê
nawet w XX w. jak¹ sztuczn¹ karykatur¹. Poniewa¿ wyobrania triumfowa³a nad rzeczywistoci¹, Polska coraz bardziej stawa³a siê wyimaginowanym
obrazem. Stendhal z kolei znalaz³ w niej idea³ kobiety. Francuzki nie maj¹
krzty wyobrani. Polki zajmuj¹ zdecydowanie pierwsze miejsce w Europie.
Maj¹ taki sam sposób bycia jak Francuzki, a do tego wschodni¹ wyobraniê24.
Inni wielcy pisarze francuscy I po³owy XIX w. podzielali tê fascynacjê nie
bardzo troszcz¹c siê o autentyczn¹ polskoæ swojej muzy, jak w przypadku
Balzaka i de Vigny. Balzak uwiedziony listami swojej wielbicielki z g³êbi
Ukrainy, Eweliny Hañskiej, zainteresowa³ siê jej wielk¹ fortun¹ i po d³ugim
okresie wymiany korespondencji i kilku spotkaniach polubi³ ja w 1850 roku
 roku swojej mierci. Nale¿¹ca do rodziny renegatów na us³ugach cara, pani
Hañska jest z pewnoci¹ ród³em pogardliwego stereotypu, jaki Balzak przypisuje narodowemu charakterowi polskiemu w Cousine Bette b¹d gloryfikacji cara i knuta w Lettre de Kiev25. Jego podziw dla autokracji nie pasowa³
do jakiejkolwiek litoci dla Polski. Alfred de Vigny przeciwnie; szczególnie po
1830 r. zapali³ siê do Polski, a jeszcze bardziej w 1845 r., kiedy to zjawi³a mu
siê w osobie hrabiny Aleksandry Kossakowskiej. Odt¹d liczne listy sz³y na
Litwê, gdzie mieszka³a. Poeta wyidealizowa³ swoj¹ inspiratorkê w wielkim
poemacie wydanym dopiero po jego mierci w 1864 r., zatytu³owanym Wanda. Siostra bohaterki, która pojecha³a na Syberiê za zes³anym tam mê¿em
22

Cytat: F. Rosset, op. cit., p. 68.
Prosper de Barante, Lettres Claude-Ignace de Barante à Mme de Staël 29 janvier 1807,
Clemont  Ferrand 1929, pp. 218219.
24 Stendhal, uvres intimes Gallimard-Pleiade, T II, Paris 1982, p.105, cytowany przez
F. Rosset, op. cit., p. 168.
25 Ta s³ynna para by³a obiektem wielu badañ, cytujmy tylko R. Pierrot, Eve de Balzac,
Stock, Paris 1999; Z. Markiewicza, Balzak i Polska, [w:] Spotkaniach polsko-francuskich, Kraków 1975, ss. 172192; D. Beauvois, Le monde de Mme Hanska, état de la société polonaise
dukraine au milieu du XIXe siécle, [w:] Lannée balzacienne, Paris 1993, pp. 21-40.
23
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opisuje wstrz¹saj¹ce sceny z ¿ycia skazañców, ale nie wiadomo za bardzo, czy
m¹¿ ten by³ Polakiem zes³anym w 1830 r., czy Rosjaninem dekabryst¹
z 1825 r. Sama Kossakowska, wydana za m¹¿ za Polaka, z domu by³a hrabin¹ de Laval, córk¹ emigranta w s³u¿bie Rosji. Kolejny raz, Polka marzeñ
pobudzi³a wyobraniê26.
Jakiekolwiek by nie by³o, znaczenie tych mi³osnych idylli w postrzeganiu
Polaków przez Francuzów, g³ucha wiadomoæ  naszych pisarzy  niesprawiedliwoci miêdzynarodowej wyrz¹dzonej temu narodowi wêdrowa³a podziemiem, zanim wybuch³a spektakularnie w 18301831 r. mieræ Kociuszki
w Szwajcarii w 1817 r., bohatera, który nigdy nie chcia³ pójæ za Napoleonem, zaowocowa³a piêknymi wieszami Victora Hugo. Chateaubriand zadr¿a³ na wieæ o powrocie cia³a Kociuszki do Krakowa i z³o¿eniu w krypcie
obok dawnych królów, przywo³uj¹c tragicznie: Te groby, w których pi¹ pogrzebane narody. Niektórzy Francuzi ³atwo przyzwyczaili siê do tego snu i do
rosyjskiego porz¹dku w Warszawie. W 1831 r., ciekawie wybranym czasie,
wynalazca krosna do tkania lnu, Philippe de Girard za³o¿y³ pierwsz¹ tkalniê
na Marymoncie, przedmieciu Warszawy, a póniej w 1833 r. ca³e osiedle
tekstylne, które przyjê³o nazwê ¯yrardów, ale to nie stosunki ekonomiczne
by³y najwa¿niejsze w tamtych czasach27.
Powstanie, które wybuch³o w Warszawie 29 listopada 1830 r. przeciwko
Rosji i przekszta³ci³o siê w otwart¹ wojnê w 1831 r.  a¿ do jego st³umienia,
bezwstydnie og³oszonego w Izbie Paryskiej przez Sebastianiego s³owami porz¹dek panuje w Warszawie  wzbudzi³o we Francji poryw polonofili, jakiej
nie by³o potem a¿ do czasów Solidarnoci w XX w. Republikanie francuscy
pokonani kilka miesiêcy wczeniej przez Ludwika Filipa zapocz¹tkowali
wielki ruch solidarnoci. Ich prasa, jak i prasa libera³ów, zape³nia³a siê artyku³ami gwa³townie nawo³uj¹cymi do wsparcia. Komitetowi do spraw pomocy
przewodniczy³ La Fayette. Organizowano podpisy, zgromadzenia, kwesty dobroczynne, noszono czarne opaski. Pieni, wiersze, ostre artyku³y przypomina³y o braterstwie broni armii napoleoñskich. Kazimierz Delavigne zatriumfowa³ hymnem Warszawianki z muzyk¹ Auberta. Przyjañ tak powszechnie
zapanowa³a, ¿e kiedy powstañcy zostali pokonani (nowy król Francuzów nie
mia³ stawiæ czo³a Miko³ajowi I), nikt nie sprzeciwi³ siê nap³ywowi siedmiu
do omiu tysiêcy uciekinierów, którzy szukali schronienia we Francji. By³a to
Wielka Emigracja.

26 Korespondencja A. de Vigny z A. Kossakowsk¹ (150 stron) zosta³a czêciowo wydana
przez V. B. Bikulitcha i A. D. Nikolskiego, Pisma A.de Vigny v Vilniusskom sobranii [w:]
Pamiatniki Kultury, Moscou 1977, we Francji w Europe z artyku³em M. Cadot La véritable
historie de Wanda, mai 1978.
27 Patrz: rozdzia³ dotycz¹cy lat 18151871 napisany przez S³awomira Kalembkê w zbiorczym dziele Polska-Francja, dziesiêæ wieków zwi¹zków politycznych, kulturalnych i gospodarczych, pod redakcj¹ Andrzeja Tomczaka, Warszawa 1983, ss. 200290.
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Skazana na zag³adê. Wyrocznia mia³a racjê.
Czy Boga nale¿y oskar¿aæ, los, zdradê?
Nie, wszystko by³o przewidziane, przepowiednia by³a wyrana.
Niech spadnie na wasze oblicza piêtno bratobójstwa!
Szlachetna siostra Warszawa poleg³a za nas!
wo³a³ Barthélémy przy wtórze niezliczonych prowincjonalnych literatów28.
Odt¹d przez dwa lub trzy lata zaczê³y pojawiaæ siê sprawozdania na temat
entuzjastycznego przyjêcia uchodców, a sporawa polska sta³a siê symbolem wolnoci. Socjalici utopijni Saint Simon, Cabet, Bouchez, zajêli siê równie¿ tym tematem, ale z mniejszym powodzeniem ni¿ katolicy o pogl¹dach
liberalnych, którzy uczynili z Polski swój sztandar. Po przybyciu Adama
Mickiewicza do Pary¿a w 1831 r., ksi¹dz Lammenais nawi¹za³ z nim wiêzy
przyjani, a ¿arliwoæ dzie³a Paroles dun croyant (1834 r.) zawdziêcza wiele
temu zwi¹zkowi, jak równie¿ tematy zamieszczane w jego gazecie LAvenir.
Inny libera³ katolicki Montalembert odwrotnie, przet³umaczy³ na jêzyk francuski Ksiêgi pielgrzymstwa polskiego Mickiewicza, przyczyniaj¹c siê mocno
do przenikniêcia mistycznego mesjanizmu polskiego do Francji. Obraz Polski
Christ des nations pióra Lammenais mia³ byæ nieustannie powtarzany przez
emigrantów we Francji, podczas gdy minister policji Argout stara³ siê ich
rozproszyæ na prowincji w ró¿nych zak³adach w Besançon, Avignon, Poitiers,
Dijon, etc...29. Dwie ró¿ne Francje stanê³y naprzeciw siebie: za¿arci legitymici i ludzie rodka króla Ludwika Filipa z trudem zgodzili siê na wyp³acenie mizernego zasi³ku wygnañcom, podczas gdy libera³owie i republikanie
bez przerwy gocili ich na popularnych przyjêciach. W 1833 r. policja francuska wydali³a wybitnego polskiego dzia³acza demokratycznego, Joachima Lelewela, który zmuszony by³ iæ do Belgii pieszo, na ka¿dym etapie podró¿y
przyjmowany jako bohater owieconych rodowisk w Amiens, Abbeville, Arras, Lille, gdzie prasa lokalna wystêpowa³a zarówno przeciwko rosyjskiemu
barbarzyñstwu, jak i biernoci swojego rz¹du.
rodowisko XIX-wieczne cechowa³a wiêc sympatia propolska zupe³nie
inna ni¿ niejasne wyobra¿enie Polski obserwowane w XVIII w. Spora grupa
m³odych emigrantów znalaz³a siê na uczelniach, co pozwoli³o im zintegrowaæ
siê zdobywaj¹c kwalifikacje zawodowe. Arystokraci polscy, tacy jak Czartoryski, który kupi³ hotel Lambert na wyspie wiêtego Ludwika, byli przyjmowani we wszystkich salonach, a nawet wys³uchiwani przez ministrów, ale zbli¿enia by³y znacznie liczniejsze na niwie intelektualnej i artystycznej. Przyjañ Michelata i Quineta z Mickiewiczem, mimo doæ powa¿nych sporów,
pozosta³a symbolem wygrawerowanym na medalu z br¹zu, który zosta³ im
ofiarowany przez studentów, gdy w roku 1844 wszyscy trzej zostali usuniêci
przez Guizota z katedry w Collège de France. Dewiza Ut omnes unum sint
28 Patrz: Daniel Beauvois, Pologne, linsurrection de 18301831 et sa réception en Europe,
éd. De luniversité de Lille III, 1982.
29 Gaston Bordet, La Pologne, Lammenais et ses amis, 18301834, Paris 1985.
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nie bardzo mo¿e pasowa³a do sytuacji, ale wiadczy³a o prawdziwym poparciu przez studentów.
Zw³aszcza w otoczeniu Georges Sand dokona³ siê rodzaj symbiozy sztuki
polskiej i francuskiej. Powieciopisarka skupi³a uwagê publicznoci na geniuszu Mickiewicza, publikuj¹c sprawozdanie z jego sztuki Dziady w Przegl¹dzie Dwu wiatów (Revue des deux Mondes), gdzie równie¿ porównywa³a
autora do Goethego i Byrona. Mickiewicz pojawia siê równie¿ bardzo czêsto
w dzienniku A. de Vigny. David dAngers wykonywa³ popiersia najs³ynniejszych Polaków. Delacroix przyjmowa³ wszystkich polskich artystów zgromadzonych w Pary¿u, a zw³aszcza Fryderyka Chopina.
Jak¿e nie skoñczyæ na Tym, który jeszcze dzisiaj ¿yje dziêki swojej muzyce i sprawia, ¿e Polska ¿yje w oczach Francuzów? S³ynny ju¿ wród artystów
w chwili przyjazdu do Francji przed powstaniem w 1830 r., wspierany przez
Berlioza, poszukiwany wkrótce jako nauczyciel przez najbardziej wiat³e kobiety Pary¿a. Uosabia³ on, trochê mimo woli, ca³y dramat udrêczonej Polski. wiadomoæ, ¿e geniusz ten zagro¿ony jest blisk¹ mierci¹ spowodowa³a, ¿e otacza³a go szczególna aura. Jego d³ugi zwi¹zek z Georges Sand
w latach 18371847, od pustelni na Majorce poprzez spokojne lata w Nohant,
a¿ do sk¹din¹d ¿a³osnego zerwania, zdaje siê skupiaæ wszystkie si³y przyci¹gania i odpychania, które odnotowalimy w stosunkach miêdzy obu narodami, a jednak akordy tej muzyki, na przemian nostalgicznej i heroicznej odkrywaj¹ nieuchwytn¹ istotê rzeczy, która ³¹czy oba nasze narody.
Po tylu tak mglistych i tak zdeformowanych obrazach Polski, sztuka
Chopina przychodzi jak magiczny balsam, niczego nie wyjania, niczego nie
opisuje. Ona daje siê czuæ. I to jest pe³nia, której tak czêsto brakuje rzeczywistoci.
SUMMARY
The period of eighty-five years presented here was marked by unprecedented
social and political shake-ups for both the French and Polish nations, yet of very
different natures. The French arrogance, and particularly ignorance, would lead the
French to perceive Poles in a very superficial, often erroneous, or at least stereotypical, way. Newspaper news was scarce and casual, books would paint fictional views,
and politicians and diplomats were generally poorly informed. Until the Revolution,
the image of Poland in France was vague and far from reality. A certain improvement in this respect was observed as late as the 19th century, especially during the
November Uprising in Poland, which spurred an outburst of sympathy for Poles and,
following the collapse of the Uprising, thousands of Polish refugees found shelter in
France.
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Codzienne relacje zachodz¹ce wród duchowieñstwa to bez w¹tpienia
ciekawy temat badawczy. Wiele materia³u czeka na historyka w archiwach
kocielnych, niestety stopieñ zarchiwizowania ich zasobu oraz w niektórych
przypadkach swoista ich reglamentacja nie zawsze umo¿liwia pe³ne jego
wykorzystanie. Niejedno kryj¹ archiwa rosyjskie w Petersburgu i Moskwie.
Niniejszy artyku³, co nale¿y podkreliæ, oparty na wyrywkowym materiale ród³owym, stanowi jedynie zasygnalizowanie problematyki godnej szerszego podjêcia i jako taki nie roci sobie pretensji do formu³owania ogólnych wniosków.
Spo³ecznoæ ksiê¿y nie by³a wolna od zjawisk i uczuæ, które  wydawa³oby siê  powinny byæ obce ludziom Kocio³a. Zawiæ, zazdroæ, niezdrowe ambicje, wygórowane aspiracje, gorsz¹cy tryb ¿ycia, konflikty zwierzchnikpodw³adny, zbytnia troska o sprawy doczesne, uleganie ró¿nym innym namiêtnociom  wszystko to nie by³o obce kap³añskiej spo³ecznoci, od seminarium po
godnoæ biskupi¹. Przyk³adów dostarczaj¹ pamiêtniki oraz prasa kocielna
tamtego okresu. Sporód pamiêtników, wspomnieñ i dzienników mo¿na wymieniæ te spisane przez arcybiskupów warszawskich Zygmunta Szczêsnego
Feliñskiego (18621883, od 1863 na zes³aniu) i Wincentego Chociak-Popiela
(18831912), ks. Karola Mikoszewskiego z archidiecezji warszawskiej, biskupa kamienieckiego Piotra Mañkowskiego (19181926) i ks. Teofila Skalskiego, oboje z diecezji ³ucko-¿ytomierskiej, ks. Jana Kurczewskiego z diecezji
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wileñskiej, ks. Ignacego Charszewskiego z diecezji p³ockiej oraz ks. Jana
Gajkowskiego z diecezji sandomierskiej. Oczywicie nie jest intencj¹ autora
jednostronne ukazywanie czy sprowadzanie codziennych relacji duchowieñstwa tylko do sytuacji konfliktowych czy moralnie nagannych, bo, bez w¹tpienia, nie one dominowa³y w tych relacjach. Chodzi raczej o ukazanie, i to
oczami samych duchownych, spo³ecznoci nie tyle heroicznej, co ludzkiej,
z krwi i koci, nie zapominaj¹c jednoczenie o ró¿norodnych kontekstach
i skali zjawisk. Trzeba pamiêtaæ, ¿e opinie wypowiadane przez jednego duchownego o innym, wymienianym z imienia i nazwiska, i to czasem bardzo
z³oliwe i k¹liwe, mówi¹ nieraz wiêcej o opiniuj¹cym ni¿ o opiniowanym.
W takim przypadku mniej wa¿na staje siê zasadnoæ danej opinii, a bardziej
sam fakt jej pojawienia siê i rola jak¹ spe³nia³a w rodowisku. Naturalnie,
obok opinii skrajnie subiektywnych, literatura pamiêtnikarska dostarcza
równie¿ s¹dów bardziej zobiektywizowanych. Poza tym kiedy mowa o wieku
XIX, to nale¿y pamiêtaæ o rzeczywistoci zaborów, która oznacza³a brak mo¿liwoci swobodnego rozwoju ¿ycia narodowego i kocielnego, w konsekwencji
nadaj¹c relacjom miêdzyludzkim dodatkowych kontekstów. Z pewnoci¹
maj¹ jak¹ racjê ci badacze, którzy ³¹cz¹ sytuacjê Kocio³a katolickiego pod
w³adz¹ caratu z rozlunieniem kocielnej dyscypliny, ale te¿ nie mo¿na
wszystkiego t³umaczyæ kontekstem niewoli i polityki zaborcy i popadaæ
w ³atwe usprawiedliwianie. Nie mo¿na przecie¿ twierdziæ, ¿e wszystko dzia³o
siê wbrew woli jednostki i w ¿adnym przypadku nie mo¿na by³o zmieniæ
biegu konkretnych spraw, chocia¿by przez zwyk³e przyzwoite zachowanie siê.
Wród dziedzin, które stanowi³y sferê manipulacji w³adz i mog³y wp³ywaæ na
pojawianie siê konfliktów wród duchowieñstwa by³a kwestia uposa¿enia
ksiê¿y niekorzystnie przez w³adze uregulowana po powstaniu styczniowym
oraz wp³ywanie na politykê kadrow¹ Kocio³a poprzez narzucanie w³asnych
kandydatów na ró¿ne urzêdy kocielne. Dzia³o siê tak na przyk³ad po zaistnieniu wakatu na stolicy biskupiej, kiedy ró¿nymi sposobami naciskano na
cz³onków kapitu³y, aby wybierali na urz¹d tymczasowego administratora diecezjalnego osobê uleg³¹ wobec w³adz. Aby osi¹gn¹æ zamierzony cel, w³adze
bez w¹tpienia wykorzystywa³y ludzkie s³aboci poszczególnych ksiê¿y. Carska policja polityczna próbowa³a wykorzystywaæ wszelkie skandale, jakie
pojawia³y w zwi¹zku z utrzymywaniem przez ksiê¿y na plebaniach gospodyñ
i w ogóle z kwesti¹ celibatu. Zdarza³y siê te¿ wród duchowieñstwa jednostki,
pozyskane przez policjê jako tajni agenci1.
W pamiêtnikach arcybiskupa Z. Feliñskiego mo¿na odnaleæ fragmenty,
mówi¹ce o osobach duchownych ¿¹dnych w³adzy i zaszczytów: Partiê, zwan¹
pospolicie rz¹dow¹, nazywamy tu z umys³u karierowiczami  dla wykazania,
¿e g³ówn¹ pobudk¹ nale¿¹cych do tej kategorii ksiê¿y nie by³o bynajmniej
przywi¹zanie do tronu lub czeæ dla ustanowionej od Boga w³adzy, lecz jedy1

S. Wiech, Spo³eczeñstwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej
(18661896), Kielce 2002, s. 64, 7273.
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nie chêæ dojcia pod opiekuñczym skrzyd³em rz¹du do infu³y, a przynajmniej
do t³ustej prebendy. Wiernoæ tronowi by³ to po prostu wygodny p³aszczyk do
os³onienia szpetnej moralnej nagoci tego rodzaju charakterów, co same
wstydzi³y siê w g³êbi serca swego sobkostwa2. Podobnie w pamiêtnikach
pisa³ arcybiskup Popiel: duchowni regalici [...] nadskakiwali rz¹dowi i dawali mu niecne rady w nadziei otrzymania promocji na biskupów, a kiedy
w Rzymie takowej im odmówiono, rz¹dzili diecezjami pod tytu³em biskupów
nominatów, a choæ rz¹d powiêksza³ im pensje i obsypywa³ zaszczytami, to
wobec duchowieñstwa nie powiêksza³o to ich szacunku, owszem ci¹gle byli
krytykowani przez podw³adnych3. Wród szeregowego duchowieñstwa tak¿e
zdarza³y siê czarne owce. Ksiê¿a popadaj¹cy w konflikt ze swoimi prze³o¿onymi, sprzeniewierzaj¹cy siê dyscyplinie kocielnej, ¿yj¹cy niemoralnie czy
ob³¹kani umieszczani byli w miejscach odosobnienia, najczêciej w klasztorach. W latach 18361852 takim miejscem dla ksiê¿y z terenu Królestwa
Polskiego by³ Instytut Ksiê¿y Demerytów w Liszkowie w diecezji augustowskiej, mieszcz¹cy siê w budynkach klasztoru podominikañskiego. W 1852 r.
demeryci przeniesieni zostali do klasztoru pobenedyktyñskiego na £ysej Górze w guberni radomskiej4. Nowa nazwa domu brzmia³a Instytut Ksiê¿y
Zdro¿nych na £ysej Górze. Uleg³ on formalnej likwidacji w lutym 1865 r.5
O lokatorach £ysej Góry w 1863 r. pisa³ w swoich pamiêtnikach ks. K. Mikoszewski: Pomiêdzy wiêniami by³o tam dwóch kap³anów, którzy konsystorzom
i biskupom wypowiadali z ca³¹ mia³oci¹ ich nadu¿ycia i wskutek samow³adnoci despotycznej ich w³adzy rzuceni byli do wiêzienia. [...] Inni popadali do
wiêzienia wskutek pijañstwa lub stosunków wystêpnych z kobietami6.
Nie wszyscy trafiali do centralnego orodka, pokutê b¹d karê mogli te¿
odbywaæ w innych klasztorach. Sytuacja ta uleg³a zmianie po powstaniu
styczniowym, kiedy rz¹d zamkn¹³ wiele klasztorów, zakazuj¹c jednoczenie
przebywania w istniej¹cych osobom innym ni¿ zakonnicy i pracownicy wieccy. Oznacza³o to, ¿e biskup nie móg³ umieszczaæ wystêpnych ksiê¿y w klasztorach, w praktyce jednak tam w³anie byli odsy³ani7. Formalnie od 1877 r.
2 Z. S. Feliñski, Pamiêtniki, oprac., przygot. do druku i optrzy³. przedm. E. Koz³owski,
Warszawa 1986, s. 401.
3 W. Chociak-Popiel, Pamiêtniki, wyd. J. Urban, Kraków 1915, t. 1, s. 237.
4 W. Jemielity, Instytut Ksiê¿y Demerytów w Liszkowie 18361852, Analecta Cracoviensia, t. 27, 1995, s. 419429.
5 W. Wójcik, Domy demerytów w Królestwie Polskim (18361885), Prawo Kanoniczne,
24 (1981), nr 34, s. 230; A. Massalski, Miejsce pokuty i poni¿enia. Instytut Ksiê¿y Zdro¿nych
(18531863) i wiêzienie rosyjskie (18861914) na wiêtym Krzy¿u, [w:] Klasztor na wiêtym Krzy¿u
w polskiej kulturze narodowej, pod red. ks. D. Olszewskiego i R. Gryza, Kielce 2000, s. 175, 186.
6 K. Mikoszewski, Pamiêtniki moje, oprac., przedm. i przyp. R. Bender, Warszawa 1987,
s. 8586.
7 W latach 18671885 ksiê¿a demeryci przebywali w klasztorze w Wysokim Kole w diecezji sandomierskiej, ale jak pisze W. Wójcik by³ to twór ró¿ny od domu demerytów w Liszkowie
czy na £ysej Górze. Unikano tam nazwy demeryt, a pos³ugiwano siê okreleniem rekolektant, a niektórzy z pensjonariuszy uwa¿ali siê za emerytów i ¿¹dali wy¿szej pensji, W. Wójcik,
op. cit., s. 231.
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biskupi mogli, po uzgodnieniu z rz¹dem, ukaranych ksiê¿y kierowaæ do
klasztorów8. Zdarza³o siê, ¿e w³adza diecezjalna zwraca³a siê do policji
o pomoc w doprowadzeniu na miejsce pokuty ksiê¿y szczególnie opornych
i takow¹ uzyskiwa³a9. Po 1905 r. policja zaczê³a siê od niej uchylaæ. Poza tym
nadzór nad osadzonymi ksiê¿mi musia³ szwankowaæ, skoro w styczniu 1907 r.
biskup kujawsko-kaliski, S. Zdzitowiecki, w pimie do ministra spraw wewnêtrznych, Piotra Sto³ypina, stwierdza³, ¿e w interesie nie tylko Kocio³a,
lecz tak¿e pañstwa by³o przeciwdzia³anie wp³ywowi zdro¿nych ksiê¿y na
ludnoæ. Bardzo czêsto bowiem zdarza³o siê, ¿e d³ugoletnia praca sumiennego
kap³ana by³a niweczona przez wybryk jednego zepsutego duchownego.
W diecezji kujawsko-kaliskiej umieszczani byli oni w istniej¹cych jeszcze
klasztorach we W³oc³awku i Kole. Biskup zwraca³ uwagê, ¿e ich obecnoæ
niekorzystnie wp³ywa³a na morale ludnoci fabrycznej, licznie zamieszkuj¹cej te miasta. Dodatkowo w sytuacji, kiedy nowe regulacje prawne umo¿liwia³y biskupom pe³n¹ swobodê w umieszczaniu zdro¿nych ksiê¿y w klasztorach, lecz w³adza pañstwowa odmawia³a wszelkiej pomocy w doprowadzeniu
ich w miejsce odosobnienia, by³o jasne, ¿e ksiê¿a ci oci¹gali siê z przybyciem
do tych miejsc, wystawiaj¹c na szwank autorytet i w³adzê biskupi¹. Wszystko to sprawi³o, ¿e w jednym z klasztorów, po³o¿onym w ustronnym miejscu,
postanowiono urz¹dziæ dom dla zdro¿nych ksiê¿y ze wszystkich diecezji Królestwa Polskiego, w którym panowa³aby surowa dyscyplina i nale¿yty nadzór.
Z takie miejsce bp Zdzitowiecki uzna³ po³o¿ony wród lasów klasztor w Oborach w guberni p³ockiej10. Czy projekt ten doszed³ do skutku, nie wiadomo.
Zdaje siê, ¿e w³adza nie kwapi³a siê do czego, co wi¹za³oby siê z dodatkowymi wydatkami z pañstwowej kasy.
Osobowoæ i charakter rz¹dcy diecezji oraz jego polityka kadrowa, mog³y
mieæ wp³yw na powstawanie wród duchowieñstwa i w kapitule zwalczaj¹cych siê grup, których rywalizacja wzmaga³a siê w okresie wakatu na urzêdzie biskupim. By³o zrozumia³e, ¿e biskup obejmuj¹cy diecezjê otacza³ siê
grup¹ zaufanych duchownych. Od umiejêtnoci jednak doboru tych ludzi
zale¿a³a m.in. dobra atmosfera wród duchowieñstwa. Wszyscy razem tworzyli barwn¹ galeriê postaci. W pamiêtnikach ks. J. Gajkowskiego znajdujemy charakterystyki trzech biskupów sandomierskich: Antoniego Sotkiewicza
(18831901), Stefana Zwierowicza (19021908) i Mariana Ryxa (19101930).
Autor obok pozytywnych cech wymienia³ te¿, jego zdaniem, negatywne cechy
ich charakteru czy osobowoci: Sotkiewicz oczytany, pracowity i inteligentny,
by³ jednoczenie biurokrat¹, nazbyt lojalistycznie nastawionym wobec w³adz,
Zwierowicz pobo¿ny i serdeczny, ale bez orientacji w stosunkach miejsco8 Tak¿e w³adza cywilna mog³a kierowaæ do klasztorów, jako miejsca odbywania kary,
ksiê¿y skazanych za polityczn¹ nieprawomylnoæ.
9 W. Jemielity, Mianowanie i przenoszenie ksiê¿y w Królestwie Polskim po powstaniu
styczniowym, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, t. 34, 1987, z. 4, s. 6263.
10 Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Fiederacji  Moskwa (dalej: GARF), f. 5152, op. 1,
d. 61, k. 5050v.
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wych11, Ryx wprawdzie inteligentny, ale lawirant i karierowicz12. Ks. Józef
Umiñski, znany historyk Kocio³a, w latach 19071913 kleryk seminarium
duchownego w P³ocku, po wielu latach tak charakteryzowa³ biskupa diecezji
kujawsko-kaliskiej Stanis³awa Zdzitowieckiego (19021927): Ujemn¹ i nieraz bardzo przykr¹ stron¹ jego charakteru by³a nieopanowana wybuchowoæ.
Uniesiony gniewem potrafi³ najlepszego podw³adnego kap³ana, a nawet
i dostojnika kapitulnego zwymylaæ od ostatnich. £atwo tych, co go sobie
zjednali, ponad miarê wywy¿sza³ i zaufaniem obdarza³, ale te¿ ³atwo za lada
podmuchem niechêci potrafi³ ich w sposób niekiedy gorsz¹cy str¹ciæ. Przy
tym wszystkim jednak mia³ dobre serce, uraz nie pamiêta³, i nie s³ychaæ, aby
mci³ siê na kimkolwiek13. O biskupie kieleckim za Augustynie £osiñskim
pisa³: Natura wybitnie wschodnia  przyby³ do Kielc z Petersburga. Autokrata  nie znosi³ ¿adnego sprzeciwu. Diecezj¹ sw¹ wizytowa³ nie inaczej jak
more apostolorum, chodz¹c od parafii do parafii pieszo. Pomocnicy jego mogli
u¿ywaæ do tego celu pojazdów. Za z³e mu miano niektóre zbyt ostre i bezwzglêdne (satrapiczne) posuniêcia w stosunku do niektórych mniej nadskakuj¹cych mu ksiê¿y [...]14. Z wielk¹ niechêci¹ o ludziach skupionych wokó³
biskupa p³ockiego, Jerzego Szembeka (19011903), pisa³ ks. I. Charszewski:
Jedynie garstka obsypanych przez biskupa godnociami wieci mu boki, ci
za doszli do ³ask biskupich za pomoc¹ pochlebstwa na które biskup jest
niezmiernie ³asy, nawet w kociele. Jednym z »piesków ultralojalnych« biskupa jest ks. [Adolf] Szel¹¿ek. Po¿¹da w³adzy dla siebie, nie siebie dla
w³adzy. D¹¿y ca³¹ si³¹ pary do biskupstwa, którego po¿¹da. [...] gwa³townik, despota, z zaciêciem tyrana i pysza³ek nies³ychany i przy tym znienawidzony powszechnie15. Inny przyk³ad, z diecezji ³ucko-¿ytomierskiej, m³ody
i chorobliwie ambitny ks. Micha³ Zdanowicz, zdobywaj¹c zaufanie najpierw
biskupa Karola Niedzia³kowskiego, a potem biskupa sufragana Longina ¯arnowieckiego, wywiera³ niekorzystny wp³yw na bieg spraw w diecezji. Tego
ostatniego, jak pisa³ ks. T. Skalski, doskonale za nos wodzi³, sprawy na tym
cierpia³y, a duchowieñstwo szemra³o, ¿e w rêku przebieg³ego i niepewnego
m³okosa siê znalaz³o. Zdanowicz zbyt ryzykownie w jaki niepraktykowany
dot¹d kontakt zacz¹³ wchodziæ z Rosjanami, a szczególniej z naczelnikiem
11 Biskup Stefan Zwierowicz przyby³ do Sandomierza w 1902 r. z diecezji wileñskiej,
z któr¹ zwi¹zany by³ od 1861 r.
12 K. Burek, Pamiêtnik i Dziennik ksiêdza Jana Gajkowskiego, [w:] Ks. Jan Kanty
Gajkowski (1866-1919). Kap³an, pisarz, spo³ecznik. Materia³y z sesji, Sandomierz 22 padziernika 1999 r., pod red. K. Burka, Sandomierz 2000, s. 69.
13 J. Umiñski, Episkopat polski z pierwszej po³owy XX wieku, maszynopis na prawach
rêkopisu w Towarzystwie Naukowym Toruñskim, k. 1516.
14 Ibidem, k. 33.
15 Archiwum Diecezjalne w P³ocku (dalej: ADP³.), Rêkopisy ks. Ignacego Charszewskiego,
zeszyt 44 (1.11.1903  18.07.1904), k. 34v. Adolf Szel¹¿ek w latach 19181925 sufragan p³ocki,
od 1925 biskup ³ucki. W latach 18891893 odbywa³ studia w Akademii Duchownej w Petersburgu,
gdzie uzyska³ tytu³ magistra teologii z not¹ primus cum exima laude, a jeden z ówczesnych
profesorów mawia³ o ks. Szel¹¿ku: To nie Szel¹¿ek lecz Dukacik, M. M. Grzybowski, Adolf Piotr
Szel¹¿ek, biskup ³ucki (w 45. rocznicê mierci), Studia P³ockie, t. 24, 1996, s. 187188.
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kancelarii gubernatora i policmajstrem miasta. Spijali z nim butelkami mocne koniaki i niby w taki sposób ³atwiej rozwi¹zywa³ pewne konflikty, ale by³a
obawa, ¿e nie on ich, ale oni raczej go w pole wyprowadz¹, gdy¿ w gruncie
rzeczy Zdanowicz by³ i niepraktycznym, i g³upim tylko zarozumialcem16.
Sam ks. Skalski odczu³ na sobie intrygi ks. Zdanowicza. S³aboæ biskupa
Niedzia³kowskiego do ks. Zdanowicza sprawi³a, ¿e ten obdarzy³ go tytu³em
kanonika honorowego kapitu³y, co wywo³a³o konsternacjê cz³onków kapitu³y,
poniewa¿ zgodnie z prawem kocielnym wymagana by³a konsultacja biskupa
z kapitu³¹. Z uwagi na jej brak, sekretarz kapitu³y, tj. w³anie ks. Skalski,
z³o¿y³ biskupowi memorandum, w którym dowodzi³, ¿e nominacja kanonicznie by³a niewa¿na. Dotknê³o to ks. Zdanowicza oraz jego protektora, sufragana ¯arnowieckiego, do tego stopnia, ¿e sugerowali biskupowi Niedzia³kowskiemu usuniêcie Skalskiego z seminarium i konsystorza jako zara¿onego
modernizmem, gdy¿ sprzeciwia siê decyzjom biskupa. Niedzia³kowskiego jednak w porê uwiadomiono17. Po jego mierci jednak walka wrza³a, a nie
wszyscy i nie zawsze szlachetn¹ w niej i godziw¹ pos³ugiwali siê broni¹. Gdy
jedni zabiegali o to, by nominacjê biskupa ¯arnowieckiego w Rzymie przeforsowaæ, drudzy przewa¿nie pracowali nad tym, by do niej nie dopuciæ18.
Fina³ by³ taki, ¿e ¯arnowiecki nigdy ordynariuszem nie zosta³, a ks. Zdanowicz porzuci³ stan kap³añski i ¿y³ z pewn¹ Rosjank¹19. Podobnych przyk³adów ludzkich s³aboci i wad dostarczaj¹ wspomnienia pra³ata kapitu³y katedralnej w Wilnie, ks. J. Kurczewskiego. Pisa³ on m.in. o nagannej polityce
kadrowej ks. Piotra ¯yliñskiego, administratora diecezji w latach 18661883,
prowadz¹cej do konfliktu z wyk³adowcami seminarium duchownego, gdy¿
sprzeciwiali siê oni forsowaniu przez administratora w¹tpliwych moralnie
kandydatur do stanu duchownego20. Trzeba w tym miejscu dodaæ, ¿e ks.
¯yliñski nie zapisa³ siê chlubnie w dziejach Kocio³a wileñskiego. Wystarczy
wspomnieæ, ¿e administratorem zosta³ po deportacji biskupa wileñskiego
Adama Krasiñskiego jako kandydat narzucony przez w³adze carskie i nie
uznany przez Stolicê Apostolsk¹, która ekskomunikowa³a go w 1875 r. Sympatii nie przysparza³o mu jego zaanga¿owanie siê w akcjê wprowadzania do
liturgii kocielnej jêzyka rosyjskiego21.
Wród duchownych zdarza³y siê osoby o duszy bardziej artysty ni¿ teologa czy duszpasterza, którym nieco ci¹¿y³a dyscyplina kocielna. Pragnê³y one
16 T. Skalski, Terror i cierpienie. Koció³ katolicki na Ukrainie 19001932. Wspomnienia,
oprac. J. Wo³czañski, Lublin; Rzym; Lwów 1995, s. 8889.
17 Ibidem, 8990; P. Mañkowski, Pamiêtniki, Warszawa 2002, s. 234.
18 P. Mañkowski, op. cit., s. 238.
19 T. Skalski, op. cit., s. 94.
20 H. Witkowski, Biskupi i zarz¹dcy diecezji wileñskiej we Wspomnieniach z przesz³oci
18541914 ks. Jana Kurczewskiego, Zapiski Historyczne, t. 64, 1999, z. 2, s. 5152.
21 B. Kumor, Koció³ i katolicy w Cesarstwie rosyjskim (do 1918 roku), [w:] Odrodzenie
Kocio³a katolickiego w by³ym ZSRR. Studia historyczno-demograficzne, pod red. E. Walewandra, Lublin 1993, s. 28; A. Boudou, Stolica wiêta a Rosja. Stosunki dyplomatyczne miêdzy nimi
w XIX stuleciu. T. 2: 18481883, Kraków 1930, s. 436 i nast.
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korzystaæ z niektórych, nie zawsze zas³uguj¹cych na potêpienie, uroków ¿ycia wieckiego. Cytowany ju¿ ks. I. Charszewski z diecezji p³ockiej chêtnie
wyrywa³ siê do Warszawy, aby móc mi³o spêdziæ czas. Zreszt¹ nie tylko on.
Tak o tym pisa³ w swoich dziennikach: Na stacji spotka³em dwóch ksiê¿y,
równie¿ jad¹cych do Warszawy na koncert w Filharmonii [...]. Jakby mi kto
pary poda³, wybieg³em ¿wawo z hotelu i na doro¿kê: do Filharmonii  zawo³a³em. Teraz bêdê móg³ piewem i muzyk¹ napawaæ siê swobodnie, mogê ca³¹
duszê wra¿eniom s³uchowym na ocie¿ otworzyæ. [...]. By³em w Teatrze Wielkim po raz pierwszy na balecie. Grano, raczej tañczono »Luiza« czyli »Córka
le strze¿ona«. Interesowa³ mnie balet jako balet; sama rzecz niezbyt zajmuj¹ca, zw³aszcza wobec np. takiego baletu jak »Twardowski«. Có¿, kiedy nie
mogê nigdy na co lepszego trafiæ, gdy przyjadê do Warszawy22. Trudne
chwile dla ksiêdza Charszewskiego nasta³y wraz z objêciem biskupstwa p³ockiego przez, jak mawia³ zacofanego o jakie co najmniej pó³ wieku, ks.
Apolinarego Wnukowskiego, któremu z pod fioletów biskupich wyziera dawny regens, i to regens ¿ytomierski23. Biskup Wnukowski nie tolerowa³
wdzierania siê w szeregi duchowieñstwa wieckiego ducha, poniewa¿, jak
pisa³ w licie do duchowieñstwa, Ludzie wieccy szukaj¹ w ksiêdzu nie
poety, artysty lub literata, ale przede wszystkim pragn¹ w nim znaleæ katolickiego kap³ana, nauczyciela rzeczy wiêtych i bo¿ych24. Ks. Charszewski
w zwi¹zku z tym notowa³ w swoich dziennikach: Oczywicie biskup jest
przeciwnikiem, miêdzy innymi biernego i czynnego udzia³u ksiêdza na koncertach. Za Szembeka [poprzednik biskupa Wnukowskiego  K.L.], który sam
na koncerty w P³ocku uczêszcza³, utar³a siê zasada przeciwna. [...]. Gdyby
wypad³o cile i konsekwentnie przeprowadzaæ zasady tego ostatniego [biskupa Wnukowskiego  K.L.], tedy nale¿a³o z góry od kap³añstwa wy³¹czyæ
aspirantów obdarzonych tym lub owym talentem, poza ascez¹ i teologi¹, jak
najbardziej teologiczn¹. [...] wie z dowiadczenia, ¿e kto siê powiêca literaturze, nauce, musi sprzeniewierzaæ siê obowi¹zkom. [...]. S³owem, pod nowymi
rz¹dami perspektywa dla mnie niewietna. Chyba, ¿e biskup »wyrobi siê«, ¿e
z czasem ulegnie wp³ywom inaczej myl¹cego otoczenia p³ockiego. Tymczasem biskup chce widzieæ w ksiê¿ach nadludzi, pop³aca u niego tylko nadprzyrodzonoæ25. Podobne problemy, jak ks. Charszewski, mieli mi³onicy Melpomeny w Sandomierzu  w 1910 r. konsystorz diecezji sandomierskiej wyda³
zakaz uczêszczania duchowieñstwu na widowiska teatralne pod grob¹ suspensy. Wy³¹czone spod zakazu by³y jedynie koncerty i przedstawienia amatorskie oraz organizowane w celach dobroczynnych26. Ze swych szerokich
22

ADP³., Rêkopisy ks. Ignacego Charszewskiego, zeszyt 44, k. 10v, 12v, 33v34.
Ibidem, zeszyt. 46 (26.02  23.10.1905), k. 5v6.
24 ADP³., Akta rypiñskie, list biskupa Wnukowskiego do duchowieñstwa z 10 stycznia
1905 r., krótko po objêciu rz¹dów w diecezji p³ockiej.
25 ADP³, Rêkopisy ks. Ignacego..., zeszyt 46, k. 5v, 6v, 7.
26 Kronika Diecezji Sandomierskiej (dalej: KDS), R. 3, 1910, nr 10 (Z kancelarii konsystorza diecezjalnego), s. 429.
23
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kontaktów towarzyskich oraz jako bywalec salonów warszawskich znany by³
ks. Zygmunt Che³micki, kanonik kapitu³y warszawskiej. W opinii sporz¹dzonej w kancelarii warszawskiego genera³-gubernatora napisano o nim zapewne nie bez ironii, ale te¿ nie bez podstaw: lubi zabawiæ siê, myliwy, nadskakuje damom, polityk¹ ani Kocio³em siê nie interesuje27. Ks. Remigiusz
D¹browski, kapelan arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego, w swoich wspomnieniach pisa³, ¿e niektórzy oczerniali ks. Che³mickiego, zarzucaj¹c mu
niemoralnoæ. Pos¹dzany by³ nawet o przynale¿noæ do masonerii. W opinii
Kakowskiego, oszczerstwa dotycz¹ce ¿ycia osobistego ks. Che³mickiego by³y
intryg¹ ¯ydów, którzy mieli mciæ siê za to, ¿e ochrzci³ wielu ich rodaków28.
Co jednak byæ musia³o, skoro doradca Watykanu w sprawach Kocio³a
w Królestwie Polskim i w Rosji, ks. pra³at Kazimierz Skirmunt, w 1914 r.
przestrzega³ przed nominacj¹ kanonika Che³mickiego na biskupstwo m.in.
z uwagi na kompromituj¹ce go w przesz³oci zwi¹zki z pewn¹ kobiet¹29.
Do innych namiêtnoci, którym ulegali niektórzy duchowni, nale¿a³o palenie tytoniu. Biskup Piotr Mañkowski, w latach 18961899 alumn seminarium ¿ytomierskiego, w swoich pamiêtnikach pisa³, ¿e nie by³o ono obce
seminarzystom. W zasadzie w seminarium nie wolno by³o paliæ, ale niektórzy
z kleryków opanowanych na³ogiem posiadali ciche dyspensy, pod warunkiem,
¿e paliæ bêd¹ w ukryciu. W takiej sytuacji kupowanie tytoniu te¿ musia³o
odbywaæ siê w konspiracji, a w przypadku wpadki towar ulega³ konfiskacie.
Pamiêtnikarz uwa¿a³, ¿e takie pó³rodki by³y wysoce niepedagogiczne i niew³aciwe, poniewa¿ nale¿a³o sprawê uregulowaæ jednoznacznie: albo palenie
tolerowaæ, albo go zakazaæ i konsekwentnie zakazu przestrzegaæ. Z czasem
wyznaczono specjalny pokój, w którym wolno by³o paliæ30. Wyrozumia³oæ
wobec palaczy w seminarium mo¿e t³umaczyæ fakt, ¿e jeden z rektorów,
ks. Erazm Szatrzycki, sam by³ wielkim amatorem tytoniu, umia³ te¿  pisze
Mañkowski  we w³aciwy sobie, dowcipny sposób wyg³aszaæ apologiê tego
na³ogu: papieros spalaj¹cy siê przypomina³ mu znikomoæ rzeczy doczesnych,
widok dymu, ku górze siê wznosz¹cego, podnosi³ ducha na wy¿yny, a wreszcie... tym siê cz³owiek ró¿ni od wini, ¿e papierosy pali31. Na pocz¹tku XX
wieku czêæ duchownych dostrzega³a potrzebê zmiany modelu kszta³cenia
w seminariach przysz³ych duszpasterzy. Ich zdaniem nie przystawa³ on do
zmieniaj¹cych siê wymogów ¿ycia spo³ecznego. Inni z kolei uwa¿ali, ¿e nie
trzeba nic zmieniaæ. Echo tych dyskusji odnajdujemy w dziennikach
27 Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Zbiory ks. Bronis³awa Ussasa, rkp.
751 [Opinie w³adz rosyjskich o duchowieñstwie rzym. kat., i jego dzia³alnoci na terenie Królestwa Polskiego 19101913], k. 23v.
28 Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, Spucizny kap³anów: Wspomnienia o arcyb.
A. Kakowskim ks. R. D¹browskiego (mps), brak pag.
29 Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, A. 1914, Rubr. 284, fasc. 2 (La situazione
della Chiesa Cattolica in Russia. Ottobre 1914), f. 120.
30 P. Mañkowski, op. cit., s. 123.
31 Ibidem, s. 129.

Miêdzy sacrum a profanum, czyli jak to wród braci kap³añskiej bywa³o...

61

ks. Charszewskiego: Zgodzilimy siê na jedno  pisa³  co do kszta³cenia
przez seminarium cnoty biernej: ten jest kap³an wzorowy, który nie czyta
ksi¹¿ek i pism liberalnych, nie uprawia nauk wieckich, nie pokazuje siê na
ulicach, nie chodzi do cukierni ani do teatru, nie obcuje z ludmi wieckimi,
zw³aszcza kobietami etc. Wskutek tego jestemy umys³owe skopy, braknie
nam zaciêcia mêskiego, zniewiecielimy, uganiamy siê za fiolecikami, jak
baby za fata³aszkami. Idea³, wyra¿ony w przys³owiu: »Ksi¹dz, panna i anio³
trzeci rodzone dzieci« jest stanowczo fa³szywy. Urobiona na tym »ideale«
opinia wiecka gorszy siê, gdy ksi¹dz ujawni znajomoæ rzeczy, dotycz¹cych
VI przykazania32.
Wszystkie wspomniane powy¿ej namiêtnoci by³y jednak niczym wobec
wydarzeñ roku 1910, który zapisa³ siê dla Kocio³a i katolików w Królestwie
w sposób szczególnie dramatyczny. Sta³o siê to za spraw¹ zbrodni bratobójstwa, jakiej dokona³ w klasztorze jasnogórskim jeden z zakonników, Damazy
Macoch. Sta³a siê ona jedn¹ z g³oniejszych spraw kryminalnych na ziemiach
polskich. Przy okazji ledztwa wysz³y na jaw inne, nie mniej bulwersuj¹ce
opiniê publiczn¹, przestêpstwa. Okaza³o siê, ¿e Macoch dokonywa³ szeregu
przestêpstw dla swej kochanki, poza tym skupi³ wokó³ siebie jeszcze dwóch
zakonników, Izydora Starczewskiego i Bazylego Olesiñskiego, którzy przyw³aszczali sobie klasztorne pieni¹dze oraz ofiary sk³adane przez pielgrzymów,
wydaj¹c je poza klasztorem na ¿ycie nie maj¹ce nic wspólnego z regu³¹
zakonn¹33. Szczepan Zachariasz Jab³oñski, omawiaj¹c sprawê Macocha,
stwierdza, ¿e by³a ona porednio re¿yserowana przez carsk¹ ochranê, przy
czym dodaje, ¿e Przerzucanie ca³ej odpowiedzialnoci za tragiczne wydarzenia na Jasnej Górze na czynniki zewnêtrzne by³oby du¿ym uproszczeniem.
Wspó³czeni tym wydarzeniom paulini zdawali sobie jasno sprawê, ¿e okolicznoci sprzyjaj¹ce wypadkom wynika³y tak¿e z powa¿nych zaniedbañ
w³adz kocielnych, ponosz¹cych w pe³ni odpowiedzialnoæ34. Wiele do ¿yczenia pozostawia³a polityka kadrowa ówczesnego przeora, o. Euzebiusza Rejmana, prowadz¹ca do podzia³ów wród spo³ecznoci zakonnej oraz nadwerê¿ania zakonnej dyscypliny35.
Wród codziennych relacji miêdzy braci¹ kap³añsk¹ na pierwszy plan
wysuwa³y siê relacje miêdzy proboszczem i wikariuszem. Z regu³y ka¿demu
nowo wywiêconemu kap³anowi w³adza diecezjalna zapewnia³a urz¹d wikariusza parafialnego, oddaj¹c go tym samym pod opiekê proboszcza. Brak
precyzyjnych norm reguluj¹cych status prawny wikariusza wp³ywa³ na charakter stosunków miêdzy nim a proboszczem36. Wyrazem tego by³a dyskusja,
32

ADP³, Rêkopisy ks. Ignacego..., zeszyt 46, k. 109109v.
H. Dembiñski, Dziennik 19071915, wst. i oprac. S. Rudnicki, Warszawa 2000, s. 8391.
34 S. Z. Jab³oñski, Jasna Góra. Orodek kultu maryjnego (18641914), Lublin 1984, s. 41.
35 Ibidem, s. 50; Akta rz¹du carskiego dotycz¹ce Jasnej Góry z lat 18681914, dok. zebr.
i t³. J. Godlewska, wst. i kom. J. Zbudniewek, Studia Claromontana, t. 18, 1998, s. 242243.
36 S. Gajewski, Problem wikariuszy parafialnych w Królestwie Polskim na pocz¹tku XX w.,
Summarium, 1112 (19821983), s. 209.
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jaka wywi¹za³a siê na ten temat na ³amach Kroniki Diecezji Sandomierskiej. Ksi¹dz, po kilku ju¿ wikariatach, ukrywaj¹cy siê pod pseudonimem
Swojak, przekonywa³, ¿e zdobycie serca i zaufania proboszcza nie by³o ³atwe.
Pierwszy swój wikariat wspomina³ dobrze, bo spotka³ m¹drego cz³owieka. Na
kolejnych ju¿ tak nie by³o. G³ównymi przyczynami, utrudniaj¹cymi u³o¿enie
poprawnych relacji, by³a zbytnia samowola proboszczów w sprawach kocielnych oraz z³y wp³yw na nich ich najbli¿szego otoczenia. W pierwszym przypadku chodzi³o o uchybienia w odprawianiu obrzêdów liturgicznych niezgodnie z naukami pobieranymi przez m³odych ksiê¿y w seminarium. Najbardziej
jednak stosunki miêdzy wikariuszem i proboszczem psu³y wp³ywy plebanii:
Rz¹d na plebanii  pisa³ Swojak  powinien byæ monarchiczno-absolutny
w rêku proboszcza, tymczasem bywa nieraz parlamentarny. G³os w tym rz¹dzie, czasem nawet decyduj¹cy, maj¹ osoby od kuchni i garnków, od miot³y
w kociele i od organów. Gdy siê wikariusz dostanie do takiego proboszcza,
który pod podobnymi wyp³ywami zostaje, ¿eby nie wiem jak siê stara³, nie
potrafi zdobyæ zaufania i serca proboszcza. Rozpoczyna siê wiêc wkrótce
pomiêdzy nimi albo wojna nie krwawa wprawdzie, ale w skutkach op³akana,
albo politykowanie, które wypacza charakter wikariusza i czyni go czasem
ob³udnym, faryzejskim na zawsze. Proboszcz w zarz¹dzie parafi¹ nie powinien ulegaæ wp³ywom ani ojca, ani matki, ani siostry, ani siostrzenicy, ani
¿adnej kuzyny, która jego jest, ani organisty, ani dziada, ani gospodyni, ale,
maj¹c oczy, powinien sam wszystko widzieæ i mieæ w³asny s¹d o rzeczach.
Wikariusz nie jest s³ug¹ i parobkiem proboszcza, lecz jego pomocnikiem,
tote¿ powinien byæ uwa¿any za najbli¿szego domownika i przyjaciela37.
Zapewne stosunki miêdzy proboszczami i wikarymi by³y przyczyn¹, ¿e
podczas jednej z kongregacji dekanalnej w diecezji sandomierskiej w 1907 r.
przedstawiciele jednego z dekanatów zg³osili postulat oddzielnego budowania
mieszkañ dla proboszcza i wikarego38. Odpowied w obronie proboszczów
pojawi³a siê po z gór¹ roku. Udzieli³ jej pewien proboszcz pod pseudonimem
Dowiadczony. Wypowied by³a bardzo emocjonalna. Uzna³ on, ¿e ordynacja
biskupa Antoniego Sotkiewicza z 29 lipca 1885 r., która mia³a regulowaæ
kwestiê wzajemnych stosunków pomiêdzy proboszczem i wikariuszem w diecezji sandomierskiej, w rzeczywistoci nie osi¹gnê³a celu i przyczyni³a siê do
powstania ca³ego problemu. Nak³ada³a m.in. na proboszcza obowi¹zek sto³owania wikariusza. W sytuacji, kiedy roczne uposa¿enie rz¹dowe wikariusza
wynosi³o zaledwie 150 rubli, a obecnie  pisa³ Dowiadczony  od 10-cio
letniego malca gimnazjalisty 250 do 300 rubli ¿¹daj¹ za stancjê i stó³ by³ to
obowi¹zek nader uci¹¿liwy i niewdziêczny39. W jego przekonaniu g³ówn¹
37 O stosunkach wzajemnych pomiêdzy proboszczem i wikariuszem, KDS, R. 1, 1908,
nr 12, s. 356.
38 KDS, R. 1, 1908, nr 1-2 (O uchwa³ach i dezyderatach kongregacji dekanalnych w diecezji sandomierskiej w r. 1907), s. 34.
39 W sprawie stosunków wzajemnych pomiêdzy proboszczem i wikariuszem, KDS, R. 3,
1910, nr 2, s. 47.
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przyczyn¹ nieporozumieñ miêdzy proboszczami a wikariuszami by³ najczêciej rubel srebrny lub te¿ papierowy. [...] niektórzy wikariusze  stwierdza³
 jeszcze przed ukoñczeniem studiów w seminarium, wymarzone dochody
parafialne ju¿ nie na setki, ale tysi¹ce rubli obliczaj¹40. Inn¹ bol¹czk¹ proboszczów by³y przypadki braku dobrego wychowania wród wikariuszy. [...]
przychodzi na plebaniê wikariusz  pisa³ Dowiadczony  w towarzystwie
psa z papierosem w ustach i ze szpicrut¹ w rêku, zamiast zajêcia wolnego
krzes³a, lokuje na nim jedn¹ sfatygowan¹ nogê, lub te¿ zasiada na parapecie
okiennym41. Dowiadczony wytyka³ te¿ wikariuszom brak znajomoci obowi¹zuj¹cego rytua³u kocielnego oraz uchylanie siê od wykonywania czynnoci, do których zobowi¹zywa³a ich ordynacja biskupa Sotkiewicza. Nale¿a³y
do nich pisanie duplikatów aktów stanu cywilnego, przygotowywanie wyci¹gów z metryk oraz sporz¹dzanie wykazów kwartalnych dla w³adz policyjnych
i administracyjnych. Na zakoñczenie doda³, ¿e wikariusz nie powinien wtr¹caæ siê do spraw, które le¿a³y wy³¹cznie w gestii proboszcza, a za takie uzna³
stosunki na plebanii. Inny autor, podpisany I. D., próbowa³ sprowadziæ problem do w³aciwych rozmiarów. Uzna³, ¿e zarówno Swojak, jak i Dowiadczony  uogólniaj¹c jednostkowe przypadki  tworzyli nieprawdziwy obraz. Ich
wypowiedzi nie wnosi³y nic pozytywnego i mog³y byæ wykorzystane przez
wrogów Kocio³a, czyhaj¹cych tylko na ró¿ne sensacje z ¿ycia duchowieñstwa. Nale¿a³o wiêc wyzbyæ siê niepotrzebnych emocji. Ze swej strony w ca³ej
sprawie dostrzega³ trzy wymiary: stosunek m³odych wikariuszy do starszych
proboszczów, prawa i w³adza proboszczów i wikariuszy oraz kwestia godziwego wynagradzania jednych i drugich42. Autor przede wszystkim skupi³ siê
nad pierwszym zagadnieniem, które wymaga³o wielkiego taktu i wyczucia
tak z jednej, jak i drugiej strony. Zauwa¿y³, ¿e wprawdzie obowi¹zek kszta³cenia umys³u i serca kleryka spoczywa³ na seminariach duchownych, ale
o formê zewnêtrzn¹ kleryka, a póniej ksiêdza, powinni troszczyæ siê proboszczowie, rezygnuj¹c z mentorstwa na rzecz braterstwa i ojcostwa oraz
odrzucaj¹c zbytni formalizm. Przestañmy uwa¿aæ palenie papierosów za
obrazê osobist¹. To¿ to tylko, gdy siê idzie do kogo z ceremonialn¹ wizyt¹
 to siê papierosa przed progiem rzuca. Czy¿ dwóch ksiê¿y rzuconych w rodowisko parafialne ma poprzestawaæ tylko na ceremonialnym stosunku. To¿ to
nonsens43. Autor by³ te¿ przeciwnikiem zwyczaju ca³owania rêki starszych
ksiê¿y przez m³odych. Tylko biskupom przys³ugiwa³ ten zaszczyt, a domaganie siê tego przez starszych kap³anów nie mia³o ¿adnego uzasadnienia: Ca³owanie rêki powinno u nas stanowczo wyjæ z mody  koñczy³ I. D.44
Ordynariusz sandomierski, biskup Marian Ryx, w licie do duchowieñstwa
40

Ibidem, s. 48.
Ibidem.
42 Jeszcze w sprawie stosunków pomiêdzy proboszczem a wikariuszem, KDS, R. 3, 1910,
nr 3, s. 105.
43 Ibidem, s. 106.
44 Ibidem.
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z 9 kwietnia 1911 r.  nawi¹zuj¹c do poruszonych kwestii  poleci³ przestrzegaæ rozporz¹dzeñ biskupa Sotkiewicza, dotycz¹cych urz¹dzenia domu plebañskiego, wzajemnych stosunków miêdzy proboszczem i wikariuszem oraz obowi¹zku rezydencji, choæ przyzna³, ¿e niektóre z nich wymaga³y pewnych
zmian. Nawi¹zuj¹c do kwestii stosunków miêdzy proboszczem i jego pomocnikiem, podkreli³, ¿e plebania powinna tchn¹æ powag¹ i nikt prócz kap³ana
nie mo¿e nadawaæ jej tonu, powinien p³yn¹æ z niej dobry przyk³ad dla ca³ej
parafii. Przypomina³, ¿e osoba kieruj¹ca gospodarstwem plebañskim powinna byæ, zgodnie z prawem kocielnym, osob¹ starsz¹, o nieposzlakowanej
opinii. Poza tym ani krewna, ani osoba obca nie mog³y pe³niæ na plebanii roli
pani domu lub wtr¹caæ siê do zarz¹du parafi¹. Przestrzega³ te¿ przed dopuszczaniem do osobistej pos³ugi kap³ana s³u¿by ¿eñskiej45.
Konflikty miêdzy proboszczami a wikariuszami powstawa³y czêsto za
spraw¹ wynagrodzenia tych ostatnich. Ich róde³ nale¿a³o szukaæ w uregulowaniach prawnych, które wesz³y w ¿ycie po upadku powstania styczniowego.
Ukazem z 14/26 XII 1865 r. wprowadzono pensje dla duchowieñstwa. rodki
na ten cel pochodzi³y z dochodów z dóbr kocielnych, przejêtych i administrowanych przez skarb pañstwa. Wysokoæ rocznej pensji ustalonej w 1865 r.
wynosi³a od 400 do 500 rubli dla proboszczów i 150 rubli dla wikariuszy46.
Pensje powy¿sze, mimo ¿e pieni¹dz traci³ na wartoci, nie uleg³y podwy¿szeniu do koñca rosyjskiego panowania. Wprawdzie do dyspozycji duchowieñstwa pozostawa³y op³aty za sporz¹dzanie aktów stanu cywilnego, niemniej
ukaz z 1865 r. stanowi³, ¿e nie przys³ugiwa³y mu dochody z tytu³u op³at za
pos³ugi religijne (iura stolae). Nale¿a³o je wpisywaæ do tzw. ksi¹g sznurowych
i wydatkowaæ na potrzeby s³u¿by kocielnej, nabo¿eñstw oraz na remonty
budowli kocielnych47. Odebranie duchowieñstwu dochodów iura stolae stanowi³o uderzenie w wielowiekow¹ tradycjê i pozbawia³o je znacznej czêci
uposa¿enia. W rzeczywistoci jednak postanowienie to nie by³o przestrzegane
i czêæ dochodów z tytu³u iura stolae sz³a na utrzymanie duchowieñstwa.
W³anie ich podzia³ by³ zarzewiem konfliktów miêdzy proboszczami a wikarymi48, dlatego ci ostatni d¹¿yli do zapewnienia sobie na mocy prawa sta³ego
wynagrodzenia, aby nie zale¿a³o ono jedynie od dobrej czy z³ej woli proboszcza. Tendencja ta ujawni³a siê w latach 19051907 w domaganiu siê przeznaczenia dla wikariuszy sta³ej czêci z dochodów pochodz¹cych z op³at za
45

KDS, R. 4, 1911, nr 4, s. 101102.
H. Karbownik, Opodatkowanie dochodów duchowieñstwa i dóbr kocielnych na ziemiach polskich w okresie zaborów 17721918, Lublin 1998, s. 203205; A. Szel¹¿ek, Podstawy
dotacji duchowieñstwa katolickiego w Polsce w okresie przedkonkordatowym, Toruñ 1947, s. 9596.
47 H. Karbownik, Ofiary iura stolae na ziemiach polskich 1285-1918. Studium historycznoprawne, Lublin 1995, s. 224; A. P., Duchowieñstwo Rzymsko-Katolickie Praca, 1906, nr 3,
s. 19; I. Lasocki, W sprawie uposa¿enia duchowieñstwa parafialnego w Królestwie Polskim,
Ateneum Kap³añskie, R. 2, 1910, t. 1, s. 2531.
48 S. Gajewski, op. cit., s. 210211; W. Jemielity, Uposa¿enie i obowi¹zki wikariuszy
w diecezji augustowskiej czyli sejneñskiej, Prawo Kanoniczne, 44 (2001), nr 12, s. 152.
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chrzty, luby i pogrzeby. Sprawa ta bardzo antagonizowa³a rodowisko kap³anów parafialnych. Wymowna jest tu wypowied ks. kanonika Karola Dêbiñskiego, sekretarza konferencji dziekanów w Lublinie: Pokaza³o siê, ¿e prawie wszyscy zebrani, choæ wielu z nich niedawno przesta³o byæ wikariuszami,
s¹ wrogami wikarych. Walka o grosz ci¹gle wyszczerza³a zêby49. Historia
powstania i rozwoju ruchu mariawickiego dowodzi³a, ¿e konflikty miêdzy
wikariuszem i proboszczem maj¹ce ró¿ne pod³o¿e, od osobistej niechêci przez
z³¹ atmosferê panuj¹c¹ na plebanii a¿ po inne rozumienie metod pracy duszpasterskiej, mog³y doprowadziæ m³odego kap³ana do przejcia na pozycje
mariawickie50. Gruntem dla rozwoju ruchu mariawickiego by³y m.in. ró¿ne
nadu¿ycia duchownych i konflikty miêdzy nimi. W skargach do konsystorzy
dominowa³y trzy rodzaje zarzutów: nadu¿ycia finansowe proboszczów, opiesza³oæ duszpasterska oraz naruszenia norm moralnych51. Biskup p³ocki Apolinary Wnukowski za najskuteczniejsz¹ broñ w walce z mariawitami uznawa³
zgodne ¿ycie ksiê¿y na swych parafiach52.
Kolejnym czynnikiem, który móg³ negatywnie wp³ywaæ na relacje duchownego z wspó³braæmi w kap³añstwie, a przede wszystkim z parafianami,
by³y stosunki ksiêdza z jego najbli¿sz¹ rodzin¹: matk¹, ojcem, braæmi, siostrami i to, gdy z nim mieszkali. Na przyk³ad w Tykocinie, w diecezji sejneñskiej, w 1906 r. parafianie wy³amali drzwi do plebanii i chcieli wywieæ na
taczce siostrê proboszcza, poniewa¿ wtr¹ca³a siê do spraw kocielnych53. Na
³amach Wiadomoci Archidiecezjalnych Warszawskich w pierwszym numerze pierwszego rocznika z 1911 ukaza³ siê artyku³ ks. ¯egoty powiêcony
tematyce kap³an i rodzina. Autor uzna³, ¿e dla dobra pracy kap³añskiej
i duszpasterskiej lepiej nie mieæ przy sobie rodziny. W jego przekonaniu sami
ksiê¿a pope³niali b³¹d nadmiernie wspieraj¹c cz³onków rodziny; mia³o ono
sens tylko wówczas, kiedy ³o¿ono na wykszta³cenie kogo z rodziny na ksiêdza. O braciach i siostrach kap³anów nie mia³ najlepszego zdania: [...] bo nas
49

[Cyt. za:] S. Gajewski, op. cit., s. 210.
T. Krawczak, Rewolucja 1905-1907 a ¿ycie spo³eczno-religijne. Ruch mariawitów,
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Mariawici  ruch spo³eczno-religijny w Królestwie Polskim, który doprowadzi³ na pocz¹tku XX w.
do roz³amu w obrêbie Kocio³a katolickiego. Ruch mariawicki potêpiony zosta³ przez Rzym, a jego
g³ówni liderzy ekskomunikowani w 1906 r., w tym samym roku w³adze carskie uzna³y mariawitów za wyznanie prawnie istniej¹ce, K. Mazur, Mariawityzm w Polsce, Kraków 1991, s. 3738.
51 K. Mazur, op. cit., s. 10; Mo¿na tu dodaæ, ¿e podczas wizyty w Rzymie delegacja ksiê¿y
mariawitów przekaza³a papie¿owi Piusowi X wykaz tysi¹ca kap³anów Królestwa Polskiego [...],
którzy prowadz¹ ¿ycie rozpustne, oddane pijañstwu i wyzyskowi, gorsz¹ce i wiêtokradzkie,
E. Warcho³, Proces wydzielania siê Zwi¹zku Mariawitów Nieustaj¹cej Adoracji Ub³agania
z doktrynalnych i organizacyjnych ram Kocio³a rzymskokatolickiego, Sandomierz 2003, s. 82.
Przyjmuj¹c za Stanis³awem Gajewskim, ¿e w 1905 r. w Królestwie by³o 2743 ksiê¿y (Spo³eczna
dzia³alnoæ duchowieñstwa w Królestwie Polskim 19051914, Lublin 1990, s. 203) to owe tysi¹c
kap³anów stanowi³oby przesz³o 36% ogó³u duchowieñstwa Królestwa.
52 S. Gajewski, Problem wikariuszy..., s. 212.
53 W. Jemielity, Mianowanie i przenoszenie ksiê¿y..., s. 53.
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 kap³anów mi³uje jedynie matka  pisa³  a bracia s¹ od tego by braæ, by
braæ za ¿ycia, by braæ przy mierci, by braæ po mierci54. Czasami te¿ ojciec
i matka nara¿ali wizerunek duszpasterza: Zna³em i znam kap³anów, którzy
na ojców swych rzewnie p³akali i narzekali, bo im wstyd i przykroæ robili we
w³asnym mieszkaniu. To siê ¿eni¹ po raz wtóry, to siê tak niemo¿liwie prowadz¹, ¿e nieraz zgorszenie wielkie daj¹ ca³ej parafii, to znowu chcieliby siê
ubieraæ nad stan i nale¿eæ do ¿ycia towarzyskiego, choæ nie s¹ do niego
przygotowani. Matki znowu, z jednej strony troskliwe o spokój i zdrowie
ksiêdza, którego pobo¿nym i macierzyñskim sercem bardzo kochaj¹, usuwaj¹
wymownie wszystkich interesantów, którzy siê zg³aszaj¹ do ksiêdza, i starannie powstrzymuj¹ go od pracy, nieraz wysi³ku wymagaj¹cej; z drugiej za
znowu strony s¹ rzeczniczkami innych dzieci swych, i dla nich potrafi¹ nieraz ostatni grosz wyci¹gn¹æ z kieszeni syna  kap³ana55. Ten sam autor
w 1913 r. ponownie zabra³ g³os na temat rodzin kap³anów i znowu by³ to g³os
niepochlebny. Powtórzy³, i¿ rodzina czeka tylko, aby po mierci kap³ana zagarn¹æ pieni¹dze gromadzone przez niego za ¿ycia i dodawa³ jeszcze: Kto
zna przywódców niewiary, ten wie, ¿e najwiêcej miêdzy nimi braci, bratanków ksiê¿ych, a o obojêtnych dla wiary ju¿ nie wspominam, ¿eby sobie
i innym braciom w kap³añstwie nie robiæ bólu56. Rok póniej w podobnym
duchu pisa³ ks. M. Bojanek57. Kwesti¹ do zbadania pozostaje, na ile opinie
wyra¿ane przez ksiê¿y ¯egotê i Bojanka znajdowa³y odzwierciedlenie
w praktyce dnia codziennego. Odmienne stanowisko wobec poruszanej problematyki zaj¹³ ks. Jastrzêbiec. W artykule Kap³an a rodzina polemizuj¹c
z opiniami ks. ¯egoty  uzna³, ¿e kap³an nie mo¿e byæ samotny, by nie popaæ
w dziwactwo i mizantropiê, nie mo¿e zapominaæ, ¿e ma rodzinê, bo do tego
zobowi¹zuje go czwarte przykazanie. Przyznawa³, ¿e zdarza³y siê przypadki
wykorzystywania ksiê¿y przez rodziny, ale nie nale¿a³o ich generalizowaæ,
niemniej stwierdzi³, ¿e przypadki takie zdarza³y siê g³ównie wtedy, gdy pochodzi³ on ze stanu w³ociañskiego, bo tam chciwoæ nie zna³a miary, inaczej
by³o gdy pochodzi³ z rodziny inteligenckiej58. Autor miêdzy wierszami sugerowa³, ¿e nap³yw do stanu duchownego osób wywodz¹cych siê z ch³opów
móg³ skutkowaæ obni¿eniem jego poziomu moralnego. Warto w zwi¹zku
z tym przytoczyæ opiniê na temat kandydatów do stanu duchownego Henryka Dembiñskiego, osoby blisko zwi¹zanej z ko³ami kocielnymi w Królestwie.
W 1910 r. pisa³: ,,do stanu duchownego sposobi¹ siê przewa¿nie m³odzieñcy
z rodzin ubogich, którzy w myli zarobku ten zawód obieraj¹. St¹d niski
stopieñ moralny i kulturalny duchowieñstwa59. Zdumiewaj¹co podobna by³a
54

Kap³an a rodzina, Wiadomoci Archidiecezjalne Warszawskie (dalej: WAW), R. 1,
1911, nr 12, s. 26.
55 Ibidem, s. 27.
56 Nasze pieni¹dze, WAW, R. 3, 1913, nr 3, s. 84.
57 O potrzebie domu emerytów dla ksiê¿y, WAW, R. 4, 1914, nr 5, s. 128132.
58 WAW, R. 4, 1914, nr 6, s. 128132.
59 H. Dembiñski, op. cit., s. 91.
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opinia gubernatora piotrkowskiego, który w raporcie za 1910 r.  pisz¹c
o sytuacji w klasztorze jasnogórskim  stwierdzi³, ¿e spo³ecznoæ zakonna
prawie wy³¹cznie by³a uzupe³niana przez osoby pochodz¹ce z ni¿szych klas,
te za nie kierowa³y siê w ¿yciu wy¿szymi pobudkami. Niskie pochodzenie
wytkn¹³ Macochowi i Rejmanowi, dodaj¹c, ¿e wystarczy³o z nimi porozmawiaæ, aby przekonaæ siê, ¿e ich wst¹pienie do klasztoru by³o zwi¹zane nie ze
sk³onnoci¹ do ¿ycia pustelniczego czy z umi³owaniem ascezy, lecz chêci¹
prowadzenia dostatniego i pró¿niaczego ¿ywota. Do tego w sytuacji, gdy
codziennie do klasztoru obficie p³yn¹ pieni¹dze, pieni¹dze i pieni¹dze nie
trudno ludziom takiej kondycji o grzech, a nawet zbrodniê - konkludowa³
gubernator60 . W istocie, w drugiej po³owie XIX w., jak wynika z badañ, zaznaczy³ siê wzmo¿ony nap³yw do stanu duchownego przedstawicieli warstw ni¿szych. Zjawisko to szczególnie widoczne by³o w okresie pouw³aszczeniowym.
W okresie tym niemal wszêdzie kler straci³ swój szlachecki charakter, choæ
dotyczy³o to przede wszystkim kleru ni¿szego61. Kwestia jednak czy ów nap³yw generowa³ konflikty wród duchowieñstwa i powodowa³ obni¿enie moralnych standardów wród duchowieñstwa, nie jest zbadana.
Obszary konfliktów w relacjach miêdzy duchownymi, jak widaæ z tego
pobie¿nego przegl¹du, by³y ró¿norodne, ale nie wydaje siê, aby w jaki szczególny sposób odbiega³y one od relacji istniej¹cych w innych grupach spo³ecznych, jednak z uwagi na to, ¿e duchowieñstwo obdarzano wielkim zaufaniem
oraz stawiano przed nim wysokie standardy moralne, wszelkie uchybienia
czy to w ich wzajemnych relacjach, czy wobec parafian oceniano surowiej.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e wród czynników, które mia³y lub mog³y
mieæ wp³yw na jakoæ tych relacji mo¿na wymieniæ uwarunkowania polityczne, ingerowanie w³adz w obsadê urzêdów kocielnych, sytuacjê materialn¹
duchowieñstwa, przemiany w sferze spo³eczno-obyczajowej, zwi¹zane z rozwojem procesów cywilizacyjnych, interakcje psychosocjologiczne zachodz¹ce
miêdzy osobami duchownymi i ich najbli¿szym otoczeniem wieckim oraz
zmiany w strukturze spo³ecznej duchowieñstwa. Czêæ zagadnieñ tu wymienionych jest w jakiej mierze rozpoznana w literaturze, ale inne wymagaj¹
przeprowadzenia bardzo gruntownych badañ i to w oparciu o wszechstronn¹
bazê ród³ow¹ z wykorzystaniem interdyscyplinarnego instrumentarium.

60 GARF, f. 102, op. 254, d. 33 (Wsiepoddanniejszij otczet Pietrokowskago gubiernatora za
1910 g.), k. 4952v. Mo¿na dodaæ, ¿e w 1870 r. naczelnik ¿andarmerii guberni warszawskiej
genera³-major Wunsch, jak pisze Stanis³aw Wiech, w celu inwigilacji duchowieñstwa katolickiego proponowa³ pozyskiwaæ w charakterze tajnych agentów ksiê¿y, zw³aszcza pochodz¹cych
z ubo¿szych warstw spo³ecznych, S. Wiech, op. cit., s. 72.
61 J. K³oczowski, L. Müllerowa, J. Skarbek, Zarys dziejów Kocio³a katolickiego w Polsce,
Kraków 1986, s. 263, 266; S. Litak, Duchowieñstwo diecezji lubelskiej w okresie miêdzypowstaniowym (18351864), [w:] Spo³eczeñstwo Królestwa Polskiego, pod red. W. Kuli, t. 3, Warszawa
1968, s. 155156.
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SUMMARY
The community of priests was not free from feelings and emotions which, it
would seem, ought to be alien to church people. Envy, jealousy, unhealthy ambitions,
excessive aspirations, scandalous lifestyles, conflicts between supervisors and subordinates, undue care for earthly matters, and giving in to various passions  all of
these were not unfamiliar to the priesthood. Examples are provided by memoir
sources and the church press of those times. There is plenty of material waiting to be
explored by historians in church archives, yet it is not always possible to use them
fully, as the extent to which the resources have been archived leaves much to be
desired. A thing or two could probably be found in the Russian archives of Moscow
and St. Petersburg, as well. The purpose of this article is not a one-sided presentation of everyday relations among the clergy or focusing on conflicts and scandalous
situations, because such did not prevail in the relations. What the author had in
mind was to depict the community, as seen by the clergymen themselves, which was
human, flesh and bone, rather than heroic, without forgetting various contexts and
proportions of the phenomena. Among the factors that affected, or could have affected, the quality of the relations among clerics, one should mention political conditions, the interference of the authorities into appointments of church officials, the
material situation of the clergy, transformations in the social and moral spheres
connected with the development of civilisation, psycho-sociological interactions
among clergymen and their immediate secular surroundings, as well as changes in
the social structure of the clergy.
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Rosja wkroczy³a w XX wiek z impetem. Posiada³a ogromne zasoby surowców i r¹k do pracy. Rubel mia³ pokrycie w z³ocie, bud¿et by³ zrównowa¿ony, ogromny rynek i zachêcaj¹ca polityka finansowa rz¹du przyci¹ga³a zagranicznych inwestorów. W szybkim tempie nastêpowa³a industrializacja kraju.
Mo¿na by³o odnieæ wra¿enie, ¿e Rosjê czeka d³ugi okres pokoju i stabilnego
rozwoju. Istnia³y jednak powody do obaw. W sferze gospodarki decyduj¹cy
g³os nale¿a³ do pañstwa, a nie prywatnych przedsiêbiorców. S³abo rozwija³
siê rynek wewnêtrzny, poniewa¿ ch³opstwo, stanowi¹ce trzy czwarte ludnoci, by³o zbyt ubogie, aby stanowiæ licz¹c¹ siê si³ê nabywcz¹. Nie powstrzymywa³o to jednak rozwoju kapitalizmu i Rosja w szybkim tempie dogania³a,
a w niektórych dziedzinach przegania³a Zachód.
Drugi istotny problem dotyczy³ praw politycznych poddanych cara. Samodzier¿awie nie dawa³o szlachcie, bur¿uazji, inteligencji, nie mówi¹c
o ch³opstwie, mo¿liwoci wspó³rz¹dzenia krajem i nic nie wskazywa³o na to,
aby w tej dziedzinie by³a wola zmian po stronie elit rz¹dz¹cych. ród³o
najwiêkszego niebezpieczeñstwa stanowi³y nierozwi¹zane kwestie socjalne,
szczególnie na wsi. W 1898 r. Sergiusz Witte uwiadamia³ Miko³ajowi II,
¿e problem ch³opski jest najwa¿niejszy1. Car, podobnie jak i zdecydowana
wiêkszoæ ówczesnej elity w³adzy, opowiada³ siê za represjonowaniem niezadowolonych, a nie zaspokajaniem ich roszczeñ. Robotników, mimo ich liczby
1 A. Achizier, Rossija: kritika istoriczeskogo opyta (Sociokulturnaja dinamika Rossii), t. I,
Ot prosz³ogo k buduszczemu, Nowosybirsk 1997, s. 298.
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i potencjalnej si³y, rz¹d nie uznawa³ za du¿e czy wymykaj¹ce siê spod kontroli zagro¿enie. Zrzeszali siê oni w ugrupowaniach kontrolowanych przez w³adze, nie zg³aszali postulatów politycznych.
W³adze surowo rozprawia³y siê z przeciwnikami, nagminnie stosowano
zsy³kê w trybie administracyjnym. Niepowodzenia na froncie wojny japoñsko-rosyjskiej przyczyni³y siê do wzrostu niezadowolenia wyra¿anego przez
ró¿ne warstwy spo³eczne. Szlachta domaga³a siê swobód politycznych, robotnicy i ch³opi  poprawy sytuacji socjalnej i ekonomicznej. Na razie poddani
zachowywali lojalnoæ wobec tronu.
W wyj¹tkowo ciê¿kim okresie dla Rosji, jakim by³ prze³om lat 19041905,
pojawi³a siê szansa na wyjcie z kryzysu. Wi¹za³a siê ona z osob¹ Piotra
Swiatopo³k-Mirskiego, sprawuj¹cego urz¹d ministra spraw wewnêtrznych
od po³owy wrzenia 1904 do pocz¹tku stycznia 1905 r. (formalnie od 26 sierpnia 1904 do 18 stycznia 1905). W miejsce dotychczasowej represyjnej polityki
nowy minister zaproponowa³ program liberalnych reform.
Istniej¹ce opracowania zagadnieñ spo³eczno-politycznych zwi¹zanych
z rz¹dami Swiatopo³k-Mirskiego nie udzielaj¹ pe³nej odpowiedzi na pytanie
o przyczyny niepowodzenia jego polityki. Mo¿na przyj¹æ hipotezê, ¿e pora¿kê
spowodowa³y nie tylko czynniki obiektywne. Ksi¹¿ê Piotr Swiatopo³k-Mirski
ze wzglêdu na pochodzenie i charakter by³ nietypow¹ postaci¹ w gronie
rosyjskich polityków najwy¿szego szczebla. Reprezentowa³ zdecydowanie
przychylne podejcie do oczekiwañ mieszkañców Rosji. Nie zna³ jednak petersburskich uwarunkowañ i mechanizmów wprowadzania w ¿ycie projektów
politycznych, co  jak siê mia³o okazaæ  by³o jedn¹ z przyczyn niepowodzenia jego programu.
Podstawowym ród³em dla poznania pogl¹dów Swiatopo³k-Mirskiego, relacji z carem oraz jego metod dzia³ania jest dziennik opublikowany w 1965 r.
jako Dniewnik E. A. Swiatopo³k Mirskoj za 19041905 gg.2 Sprawa autorstwa
nie jest jednoznacznie rozstrzygniêta. Autorzy biogramu Miko³aja II pisz¹:
Piotr wiatope³k-Mirski, bêd¹c ministrem spraw wewnêtrznych, z ostro¿noci prowadzi³ swój dziennik w formie dziennika ¿ony, osobicie dyktuj¹c jej
niemal codziennie notatki3. Z kolei ze wstêpu do Dniewnika dowiadujemy
siê, ¿e jego autork¹ by³a Jekatierina Swiatopo³k-Mirska4. W samym dzienniku znajdujemy sformu³owania wiadcz¹ce, ¿e druga wersja jest prawdziwa,
móg³ to byæ jednak rodzaj kamufla¿u. Bez wzglêdu na to, czy autorem jest
sam Mirski czy jego ¿ona, Dniewnik przedstawia wysok¹ wartoæ ród³ow¹.
Cenne informacje na temat batalii o utworzenie organu z³o¿onego
z przedstawicieli spo³eczeñstwa zawieraj¹ Wospominanija Siergieja Wittego
2 Dniewnik E. A. Swiatopo³k Mirskoj za 19041905 gg., Istoriczeskije zapiski, t. XXVII,
1965, s. 240293. Obejmuje okres od 10 VIII 1904 do 21 X 1905 (st. st.).
3 B. Ananicz, R. Ganielin, Miko³aj II, [w:] Dynastia Romanowów, red. A. Iskenderow,
Warszawa 1993, s. 397.
4 A. Sidorow, O dniewnikie E. A. Swiatopo³k Mirskoj, Istoriczeskije zapiski, t. XXVII,
1965, s. 236237.
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(18491915)5. By³ osob¹ szczególn¹  nie nale¿a³ do starej elity w³adzy, nie
wywodzi³ siê nawet ze szlachty. Zrobi³ trochê przypadkow¹, ale b³yskotliw¹
karierê. W latach 1892-1903 by³ ministrem finansów, w interesuj¹cym nas
okresie przewodniczy³ Komitetowi Ministrów, a sw¹ karierê zwieñczy³ urzêdem premiera (19051906). Witte sporo uwagi powiêca ogólnej sytuacji
w Rosji oraz charakteryzuje cara i urzêdników pañstwowych najwy¿szego
szczebla. Na ten temat pisze tak¿e W³adimir Hurko (1862-1927) we wspomnieniach pod tytu³em Czerty i siluety prosz³ogo6. Autor, syn genera³-gubernatora Królestwa Polskiego Iosifa Hurki, w omawianym okresie pracowa³
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych  sta³ na czele departamentu ch³opskiego, ale w administracji centralnej funkcjonowa³ ju¿ od 1895 r. i dobrze
zna³ jej mechanizmy. By³ typem pañstwowca (interes Rosji przedk³ada³ ponad interesy grupowe). Uwa¿a³, ¿e naród nie dorós³, aby sam sob¹ rz¹dziæ.
Bieda na wsi, ciê¿kie po³o¿enie robotników, brak swobód politycznych,
wreszcie niepomylna wojna z Japoni¹ doprowadzi³y do sytuacji, w której
niezadowolenie spo³eczeñstwa osi¹gnê³o poziom zagra¿aj¹cy stabilnoci pañstwa. Wybucha³y strajki, dochodzi³o do zamachów na wysokich urzêdników
pañstwowych. W³adze próbowa³y zaprowadziæ spokój w kraju przy u¿yciu
metod si³owych, co nie przynosi³o jednak oczekiwanych rezultatów. Dwaj
kolejni ministrowie spraw wewnêtrznych, Dmitrij Sipiagin i Wiaczes³aw Plehwe, padli ofiar¹ zamachów. Plehwe zgin¹³ 15 lipca 1904 r. Kwestia obsady
najwa¿niejszego urzêdu w pañstwie tym razem okaza³a siê bardziej skomplikowana ni¿ po mierci Sipiagina (wówczas wakat trwa³ dwa dni). Jednym
z kandydatów by³ minister sprawiedliwoci Niko³aj Murawjow, popierany
przez znanego z reakcyjnych pogl¹dów, wp³ywowego Siergieja Aleksandrowicza, stryja cara. Murawjow deklarowa³, ¿e bêdzie kontynuowa³ dotychczasow¹ politykê i uwa¿a³ swój wybór za pewny. Tak¿e Piotr Durnowo, pe³ni¹cy
obowi¹zki ministra spraw wewnêtrznych, s¹dzi³, ¿e jemu przypadnie ten
urz¹d, podobnie uwa¿a³ przewodnicz¹cy Komitetu Ministrów Siergiej Witte.
Wszyscy siê rozczarowali. Wybór pad³ na Borisa Stürmera, szefa kancelarii
za czasów kierowania resortem przez Plehwego. Akt nominacji dla Stürmera
przygotowano, ale zanim zosta³ og³oszony, ukaz cofniêto do kancelarii w³asnej cara7.
Miko³aj II w swej polityce nie zawsze by³ konsekwentny, ulega³ doradcom. W jednej kwestii by³ nieugiêty. Uwa¿a³, ¿e jedynym dobrym ustrojem
dla Rosji jest samodzier¿awie i przeciwstawia³ siê próbom uszczuplenia
swych prerogatyw. Po mierci Plehwego na cara próbowa³y wp³yn¹æ dwa
obozy. Przedstawiciele pierwszego  stronnicy niczym nieograniczonego samodzier¿awia oraz twardej polityki  uwa¿ali, ¿e nale¿y kontynuowaæ stary
5

S. Witte, Iz archiwa S. J. Witte. Wospominanija, Petersburg 2003, t. 12.
W. Hurko, Czerty i siluety prosz³ogo, Moskwa 2000.
7 Ibidem, 349350; S. Witte, Iz archiwa S. J. Witte, Wospominanija, Petersburg 2003, t. 1,
ks. 2, s. 515 (przyp.); ibidem, t. 2, s. 656.
6
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kurs, poniewa¿ ustêpstwa stanowi³yby zachêtê dla rewolucjonistów. Zdaniem
drugich  równie¿ konserwatystów, ale dostrzegaj¹cych potrzebê zmian  nie
mo¿na by³o ju¿ d³u¿ej dra¿niæ spo³eczeñstwa, szczególnie w okresie niepowodzeñ w wojnie z Japoni¹8. Trudno okreliæ stanowisko samego cara. Wydaje
siê, ¿e nie zdawa³ sobie sprawy ze skali niezadowolenia spo³eczeñstwa. Uwa¿a³, ¿e krytyków nale¿y karaæ, a nie zaspokajaæ ich oczekiwania i tak¹ politykê najchêtniej realizowa³. Bezporednio po zamachu rozgl¹da³ siê za kandydatem, który kontynuowa³by liniê Plehwego9. T³umaczy³oby to powo³anie
jego wspó³pracownika, B. Stürmera. Swiatopo³k-Mirski by³ znany ze swej
niechêci do stosowania represji10.
Do polityki Plehwego odnosi³a siê z dystansem matka Miko³aja II, Maria
Fiodorowna. Wed³ug W³adimira Hurki mia³a ona du¿y wp³yw na decyzjê
syna w kwestii powierzenia Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych ksiêciu Piotrowi Swiatopo³k-Mirskiemu. Wdowa po Aleksandrze III darzy³a ¿yczliwoci¹
nierosyjskie narody zamieszkuj¹ce kresy Rosji i zna³a Swiatopo³k-Mirskiego
jako genera³-gubernatora, któremu uda³o siê pozyskaæ ich sympatiê11. Sam
car narzeka³ na brak kandydatów, ale liczy³ siê ze zdaniem matki. Póniejszy
stosunek Miko³aja II do ministra Mirskiego wskazuje, ¿e powo³a³ go wbrew
w³asnym przekonaniom12.
W pierwszej po³owie sierpnia 1904 r. genera³-gubernator Swiatopo³kMirski przebywa³ w Petersburgu w zwi¹zku z awansem na genera³-adiutanta. O mo¿liwoci nominacji, w zawoalowanej formie, dowiedzia³ siê od cesa8

s. 349.

A. Bochanow, Imperator Niko³aj II, Moskwa 1998, s. 95, 225226; W. Hurko, op. cit.,

9 L. Bazylow, Polityka wewnêtrzna caratu i ruchy spo³eczne w Rosji na pocz¹tku XX
wieku, Warszawa 1966, s. 296297.
10 Ksi¹¿ê Boris Wasilczikow (dzia³acz pañstwowy, genera³-gubernator pskowski 19001903,
minister rolnictwa w latach 19061908) pisa³: Na zajmowanych przez niego [Swiatopo³k-Mirskiego  M.S.] wczeniej stanowiskach gubernatora penzeñskiego, zastêpcy ministra spraw
wewnêtrznych i genera³-gubernatora wileñskiego przejawi³ samodzielnoæ pogl¹dów i niezale¿noæ od przewa¿aj¹cych przy Plehwem w ministerstwie nurtów, idem, Wospominanija, Psków
2003, s. 176.
11 Ojciec ksiêcia, z pochodzenia polski szlachcic, s³u¿y³ na pocz¹tku panowania Aleksandra II jako adiutant przy namiestniku feldmarsza³ku ks. Bariatinskim i nosi³ nazwisko Mirski.
Bariatinski uzyska³ dla swego podw³adnego nazwisko Swiatopo³k-Mirski wraz z ksi¹¿êcym
tytu³em. Tytu³ ten uzyska³ tak¿e wuj Piotra, Niko³aj Iwanowicz. Natomiast dwie ciotki, ¿yj¹ce
w Warszawie, zachowa³y nazwisko w starym brzmieniu. W. Hurko, op. cit., s. 350, s. 352
(przyp.). Swiatopo³k-Mirscy byli niezaprzeczalnie cz³onkami polskiej szlachty w szesnastym
 siedemnastym wieku. D. Lieven, Russias Rulers under the Old Regime, Yale 1989, s. 44.
Sami utrzymywali, ¿e pochodz¹ od Ruryka. Ibidem, s. 310 (przyp.). Zob. tak¿e R. Jurkowski,
Aleksander Meysztowicz  fragment Wspomnieñ, Bia³oruskie Zeszyty Historyczne, nr 21, 2004,
s. 220223 (opatrzone dok³adnymi przypisami informacje nt. rodziny i kariery Mirskiego).
12 Ludwik Bazylow sugeruje, ¿e motywem powo³ania Swiatopo³k-Mirskiego by³a przemylana decyzja rz¹du: u³agodziæ nastroje nie poprzez represje, lecz jak najbardziej ogólnikowe
zapewnienia i mgliste perspektywy obietnic, idem, Polityka wewnêtrzna caratu , s. 330331;
B. Ananicz, R. Ganielin, op. cit., s. 389; J. Sobczak, Cesarz Miko³aj II, t. I, Olsztyn 1998, s. 347348;
A. Bochanow, op. cit., s. 2021, 101102, 131.
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rzowej matki. Prosi³a, aby  jeli j¹ otrzyma  nie odmawia³. Tematy poruszane podczas spotkañ z carem dotyczy³y g³ównie Wilna i ods³oniêcia pomnika Katarzyny II. Ani ksi¹¿ê, ani jego ¿ona nie byli zachwyceni otwieraj¹c¹
siê przed nimi perspektyw¹. Ksiê¿na Mirska 10 sierpnia 1904 r. pisa³a:
W obecnej sytuacji Rosji, z takim w³adc¹, wydaje mi siê, ¿aden minister nic
nie mo¿e zrobiæ; poza tym petersburskie swary mog¹ zniszczyæ reputacjê
wiêtego, a co dopiero zwyk³ego miertelnika13.
Swiatopo³k-Mirski telegram z informacj¹ o planach, jakie ma car wzglêdem jego osoby, otrzyma³ 22 sierpnia, ju¿ po powrocie z Petersburga do
swego maj¹tku na Charkowszczynie14. Niezw³ocznie uda³ siê do stolicy. Car
przyj¹³ go w Pa³acu Aleksandrowskim w Peterhofie. Kandydat na ministra
uchyla³ siê od wyra¿enia zgody na objêcie urzêdu, motywuj¹c to s³abym
zdrowiem. Opór ksiêcia Miko³aj II odbiera³ jako oznakê skromnoci i tym
bardziej nalega³15. Przyzna³, ¿e nie mo¿e nikogo znaleæ na to stanowisko
i prosi³, aby nie odmawiaæ. Swiatopo³k-Mirski okreli³ siê jednoznacznie jako
przeciwnik polityki poprzedników. Mówi³: Rz¹d i spo³eczeñstwo tworz¹ w tej
chwili dwa wrogie obozy; taki stan rzeczy wytwarza³ siê od dawna, nieszczêliwa wojna ujawni³a go w ca³ej jaskrawoci; ten stan rzeczy jest nie do
zniesienia, poniewa¿ pañstwo w takich warunkach nie mo¿e d³ugo istnieæ.
Jest rzecz¹ niezbêdn¹ pogodziæ spo³eczeñstwo z rz¹dem, co jest mo¿liwe
jedynie na drodze zadoæuczynienia dojrza³ym i sprawiedliwym postulatom
spo³ecznym, jak równie¿ zadoæuczynienia sprawiedliwym pragnieniom innorodców16. Wyjania³, ¿e dla sukcesu w walce z ruchem rewolucyjnym
nale¿y rozró¿niaæ rewolucjonistów od tej czêci spo³eczeñstwa, która wystêpuje jedynie przeciw upadkowi w³adzy pañstwowej, bez ¿¹dania zmian ustrojowych17. Ksi¹¿ê mówi³ o tolerancji wyznaniowej, o potrzebie jak najwiêkszego rozszerzenia samorz¹du, ograniczeniu kategorii osób uznawanych za przestêpców politycznych. Car zgadza³ siê z przedstawianymi opiniami, nie przeciwstawi³ siê opinii, ¿e jedynie wezwanie do Petersburga pochodz¹cych
z wyboru przedstawicieli spo³eczeñstwa zapewni Rosji prawid³owy rozwój.
Ksi¹¿ê nie ograniczy³ siê do prezentacji pogl¹dów, któr¹ zapewne traktowa³ jak przedstawienie swego programu politycznego. Poprosi³ tak¿e cara
o zmiany na wy¿szych stanowiskach w ministerstwie, wskazuj¹c jednoczenie, z kim chcia³by wspó³pracowaæ. Car, mimo ¿e myla³ o innych kandydatach, przychyli³ siê do proby nowego ministra. Odeszli wiceministrowie:
Niko³aj Zinowjew, Aleksandr Stiszynskij, Wiktor von Wahl (zostali cz³onkami
Rady Pañstwa)18.
13 Dniewnik kn. Jekateriny Aleksjejewny Swiatopo³k Mirskoj za 19041905 gg., Istoriczeskije zapiski, t. LXXVII, 1965, s. 240 [dalej: Dniewnik].
14 Dniewnik, s. 241.
15 Krizis samodierzawia w Rossii. 18951917, Leningrad 1984, s. 158; W. Hurko, op. cit.,
s. 351.
16 [Cyt. za:] Pamiêtnik Miko³aja II, przedm. i opr. J. Kutta, Bydgoszcz, ok. 1990, s. 48
17 Krizis..., s. 158.
18 L. Bazylow, op. cit., s. 302.
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26 sierpnia 1904 r. Rosja formalnie mia³a nowego ministra spraw wewnêtrznych. Wydawaæ by siê mog³o takiego, jakiego potrzebowa³a. Piotr
Swiatopo³k-Mirski zdawa³ sobie sprawê, ¿e formu³a polityki represji wyczerpa³a siê. Wiedzia³, jakie zmiany trzeba przeprowadziæ, aby opanowaæ nastroje przynajmniej niektórych grup spo³ecznych. Mia³ szanse na pozyskanie
zaufania i sympatii spo³eczeñstwa19.
Objêcie stanowiska ministra spraw wewnêtrznych przez ksiêcia Swiatopo³k-Mirskiego spotka³o siê z zainteresowaniem i ¿yczliwym przyjêciem ze
strony prasy20. Chêtnie udziela³ wypowiedzi dziennikarzom. Owiadczy³, ¿e
zamierza oprzeæ sw¹ dzia³alnoæ na zaufaniu do spo³eczeñstwa i liczy na to
samo z jego strony. Nie ukrywa³, ¿e w przeciwnym razie rz¹d bêdzie izolowany i s³aby21. W wywiadzie dla korespondentów zagranicznych gazet (udzielonym w Wilnie dla Associated-Press) mówi³, ¿e bêdzie prowadziæ liberaln¹
politykê. Zapowiada³ decentralizacjê na kresach, rozci¹gniêcie na te tereny
instytucji ziemskich oraz zmianê prawodawstwa ograniczaj¹cego ¯ydów.
W rozmowie z korespondentem Rusi, wypowiada³ siê ³agodniej, twierdz¹c
¿e niektóre problemy (np. wsi) zna tylko z gazet i musi dopiero siê z nimi
zapoznaæ. Mirski zapowiedzia³, ¿e bêdzie kierowa³ siê zasadami manifestu
z 26 lutego 1903 r. O perspektywach udoskonalenia porz¹dku pañstwowego, w którym zapowiedziano zwiêkszenie uczestnictwa reprezentantów spo³eczeñstwa w rozwi¹zywaniu problemów na szczeblu powiatu i guberni. Porednio odrzuca³ mo¿liwoæ konstytucji, jako idei obcej Rosji22.
Nowy minister rozpocz¹³ urzêdowanie 16 wrzenia 1904 r., tzn. trzy
tygodnie po uzyskaniu nominacji. W wyg³oszonym tego dnia inauguracyjnym
przemówieniu do wy¿szych pracowników resortu powiedzia³: Administracyjne dowiadczenie doprowadzi³o mnie do g³êbokiego przekonania, ¿e owocnoæ
rz¹dowej pracy opiera siê na szczerze ¿yczliwym i szczerze ufnym stosunku
do instytucji spo³ecznych i stanowych i do ludnoci w ogóle. Tylko w takich
warunkach pracy mo¿na uzyskaæ wzajemne zaufanie, bez którego nie mo¿na
oczekiwaæ solidnego zorganizowania pañstwa23.
W przeciwieñstwie do prasy biurokracja i petersburskie salony odebra³y
nieprzyjanie deklaracje ksiêcia. Kojarzy³y siê z dyktatur¹ serca Michai³a LorisMielikowa w latach 1880188124. Do wyj¹tków nale¿a³ wielki ksi¹¿ê Konstanty
19 Dniewnik, s. 241242. Wspomniana rozmowa znalaz³a tak¿e odbicie w dzienniku Miko³aja II: Widzia³em siê z Mirskim, zaproponowa³em mu stanowisko ministra spraw wewnêtrznych. Ksi¹¿ê Swiatope³k-Mirski obejmie je. Pamiêtnik Miko³aja II, s. 48. Piotr Swiatopo³kMirski nie przyst¹pi³ do wykonywania obowi¹zków od razu, lecz zgodnie z ¿yczeniem cara
wyjecha³ do Wilna, aby dokoñczyæ przygotowania do ods³oniêcia pomnika Katarzyny II.
20 Zob. L. Jakiewicz, Carat i ziemstwa na prze³omie XIX i XX w., Warszawa 1979, s. 192193.
21 W. Kokowcow, Iz mojego prosz³ogo. Wospominania, t. 2, Moskwa 1992, s. 57.
22 W. Hurko, op. cit., s. 356, 358; L. Jakiewicz, Carat i ziemstwa , s. 172.
23 [Cyt. za:] W. Hurko, op. cit., s. 356; zob. L. Jakiewicz, Carat i ziemstwa , s. 190191 (inne
t³umaczenie).
24 W. Kokowcow, op. cit., s. 5758. Wypowiedzi udzielane przez ministra dziennikarzom nie
spodoba³y siê carowi. L. Bazylow, Polityka wewnêtrzna caratu , s. 301. Na temat dyktatury
serca Loris-Mielikowa zob. L. Bazylow, Dzia³alnoæ narodnictwa rosyjskiego w latach 18781881,
Wroc³aw 1960.
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Konstantynowicz. Pisa³ 26 wrzenia 1904 r.: Sprawia dobre wra¿enie swoimi
szerokimi horyzontami. Obawiam siê, ¿e wszystko  i spo³eczeñstwo, i gazety
 bardzo nim siê zachwyci³y; oby nie przysz³o siê rozczarowaæ, skoro bêdzie
niemo¿liwe wprowadziæ w ¿ycie wiele z tego, co chcia³by urzeczywistniæ25.
Podobnie zatroskany by³ Pawe³ Benckendorff. W licie do brata Aleksandra
z 31 sierpnia 1904 r. przepowiada³, ¿e Mirski bêdzie siê musia³ zmierzyæ z potê¿n¹ opozycj¹  otoczeniem cara przeciwnym polityce, jak¹ chcia³by prowadziæ.
Ocenia³: biedny ch³opak nie ma ani zdrowia, ani osobistej do tego pozycji26.
Siergiej Witte, kilka lat po odejciu Mirskiego z polityki, wspomina³: to
cz³owiek zupe³nie, kryszta³owo czysty, nieposzlakowanie uczciwy, cz³owiek
wysokich zasad, ale przy wszystkich jego wysokich moralnych zaletach,
z punktu widzenia dowiadczenia pañstwowego by³ nowicjuszem, charakter
jego raczej miêkki27. W³adimir Kokowcow, minister finansów w latach
19041905, zapamiêta³, ¿e Witte g³ono i wszêdzie broni³ Swiatopo³k-Mirskiego jako przyk³ad wykszta³cenia i umys³u pañstwowego, przeciwstawia³
go Plehwemu, prezentowa³ jako cz³owieka, który rozumie, ¿e trzeba odejæ od
administracji policyjnej, przybli¿yæ w³adzê do spo³eczeñstwa i przygotowaæ je
do nowych sposobów rz¹dzenia. Poparcie ze strony Wittego sprawi³o, ¿e
Swiatopo³k-Mirskiego zaczêto postrzegaæ jako jego figuranta. Sam Kokowcow
uznawa³ Mirskiego za cz³owieka bliskiego Wittemu28.
Pierwsze posuniêcia ministra by³y zgodne z zapowiedziami, choæ oczywicie nie by³y to jeszcze zmiany systemowe. Jednoczesne zwolnienie A. Stiszynskiego i N. Zinowjewa  zastêpców W. Plehwego, a tak¿e B. Stürmera  szefa
jego kancelarii oraz komendanta korpusu ¿andarmów genera³a W. Wahla, spo³eczeñstwo odebra³o nie tylko jako znak odejcia od poprzedniej polityki, ale
i zapowied szybkich i zdecydowanych zmian29. Swiatopo³k-Mirski rozpocz¹³ od
zrobienia porz¹dku po swych poprzednikach. Zachowywa³ siê tak jak w okresie
sprawowania urzêdu genera³-gubernatora w Wilnie, np. cofn¹³ zakaz dzia³alnoci publicznej ksiêcia Piotra Do³gorukowa oraz pozwoli³ dzia³aczowi ziemskiemu
Iwanowi Pietrunkiewiczowi na przyjazd do stolicy30. Wiele osób zes³anych lub
posiadaj¹cych zakaz pobytu w okrelonej miejscowoci zosta³o zwolnionych
z tych kar czy ograniczeñ. Amnestia objê³a m.in. osoby sympatyzuj¹ce z ruchem
socjaldemokratycznym. Minister ograniczy³ prawa administracji w zakresie zsy³ek i aresztów oraz wstrzyma³ wszczêt¹ przez N. Zinowjewa rewizjê instytucji
ziemskich. Posuniêcia te spotka³y siê z du¿ym odzewem i nadziej¹ w spo³eczeñstwie, szczególnie wród dum miejskich i zgromadzeñ ziemskich31.
25

L. Bazylow, Polityka wewnêtrzna caratu, s. 298.
D. Lieven, op. cit., s. 146.
27 L. Bazylow, op. cit., s. 298.
28 W. Kokowcow, op. cit., s. 5758.
29 W. Hurko, op. cit., s. 353.
30 L. Bazylow, Polityka wewnêtrzna caratu , s. 218, 302.
31 Zob. L. Jakiewicz, Carat i ziemstwa , s. 174176, 193-195, W. Hurko, op. cit., s. 357,
W. Obninskij, Poslednij samodzier¿ec. Oczerk ¿izni i carstwowania imperatora Possii Niko³aja II,
Moskwa 1992, s. 98.
26
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Kilka dni po objêciu urzêdu Swiatopo³k-Mirski przedstawi³ carowi pierwszy raport i przekona³ go, aby oddzieliæ policjê od Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i wy³¹czyæ j¹ spod bezporedniego kierownictwa szefa resortu.
Na mocy ukazu i instrukcji komendant korpusu ¿andarmów, bêd¹cy zastêpc¹
ministra, przej¹³ kompetencje szefa resortu w zakresie policji, tzn. ochrony
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. By³ to powrót do czasów sprzed 1880 r.,
zanim do MSW zosta³ w³¹czony III Oddzia³ Kancelarii JCM. W³adimir Hurko
ocenia³: ks. Mirski swój cel osi¹gn¹³. Ca³¹ czarn¹ robotê zwali³ na powo³anego przez siebie komendanta korpusu ¿andarmów genera³a [Konstantina] Rydzewskiego, a sam pozosta³ tylko ogólnym kierownikiem wewnêtrznej polityki pañstwowej i spokojnie podtrzymywa³ opiniê o swoim zaufaniu do si³
spo³ecznych32.
Swiatopo³k-Mirski skierowa³ sw¹ uwagê ku mniejszociom wyznaniowym. W trakcie spotkania z carem 14 listopada przyzna³, ¿e dzia³a na granicy prawa staraj¹c siê ul¿yæ staroobrzêdowcom. Car odpar³, ¿e to b³ogos³awi
i przyzna³, ¿e nie wiedzia³, jaka jest ich sytuacja. Minister opowiedzia³ siê za
ograniczeniem funkcji s¹dowych naczelnika ziemskiego (czyli przedstawiciela
administracji pañstwowej) oraz ukróceniem samowoli cenzorów poprzez
wprowadzenie jednoznacznych przepisów. Car owiadczy³, ¿e w pe³ni ufa
Mirskiemu, ale da³ do zrozumienia, ¿e minister rozpuci³ prasê i prowadzi
w³asn¹ politykê. Mirski próbowa³ siê broniæ, dawa³ do zrozumienia, ¿e skoro
car powo³a³ cz³owieka o okrelonych pogl¹dach, to znaczy, ¿e oczekuje dzia³añ zgodnych z nimi33.
Swiatopo³k-Mirski pozytywnie odnosi³ siê do ziemstw (by³ radnym powiatowym). Wiedzia³, ¿e Miko³aj II ma fa³szywy obraz tej instytucji, ¿e jej nie
rozumie. Car akceptowa³ ziemstwa, które zajmowa³y siê sprawami lokalnymi
i nie miesza³y do polityki. Pod koniec padziernika 1904 r. dosz³o do spotkania Mirskiego z przewodnicz¹cym zarz¹du ziemskiego z Moskwy Dmitrijem
Szipowem, który przedstawi³ program planowanego zjazdu ziemców. Praktycznie domagano siê wprowadzenia konstytucji, co zmartwi³o Mirskiego.
Car wyrazi³ zgodê na zjazd, gdy¿ zapewniono go, ¿e ¿¹dañ tego typu nie
bêdzie. Roszczeniowy ton ziemstw zmniejsza³ szanse na przekonanie cara do
ustêpstw. Wskutek dzia³añ Mirskiego ziemcy z³agodzili program zjazdu.
Swiatopo³k-Mirski obieca³ organizatorom, ¿e poprosi cara o przyjêcie ich delegacji, lecz car odmówi³. Ostatecznie i minister, i car ze wzglêdu na sk³ad
osobowy i postulaty polityczne cofnêli zgodê na zjazd (odby³ siê jako spotkanie prywatne).
W tym czasie minister zacz¹³ ju¿ okrelaæ sytuacjê w kraju jako krytyczn¹. Sk³adaj¹c raport 1 listopada stwierdzi³, ¿e udzia³ osób pochodz¹cych
z wyboru w prawodawstwie jest koniecznoci¹, tego pragnie 99 procent
myl¹cej Rosji. Miko³aj II zachowywa³ spokój: Tak, to nieuniknione, bêd¹
32
33

W. Hurko, op. cit., s. 358359.
W. Hurko, op. cit., s. 360361; Dniewnik, s. 254, 258.
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mogli siê zaj¹æ kwesti¹ weterynaryjn¹. Swiatopo³k-Mirski cierpliwie t³umaczy³, ¿e mia³ na myli udzia³ sta³y. Prosi³ o zwo³anie narady w celu omówienia tej kwestii34. I zapewne mia³ na myli wspólne znalezienie odpowiedzi na
pytanie jak, a nie czy35.
Swiatopo³k-Mirski zacz¹³ urzêdowanie od gestów, ale zdawa³ sobie sprawê, ¿e one nie usatysfakcjonuj¹ spo³eczeñstwa. Jego plany sz³y dalej, ale
mo¿liwoci realizacji powa¿niejszych zamierzeñ zale¿a³y od poparcia cara.
Minister coraz bardziej odczuwa³, ¿e Miko³aj II nie popiera obranego przez
niego sposobu na wyprowadzenie kraju z kryzysu i kilkakrotnie prosi³
o dymisjê. Jedn¹ z tych prób wywo³a³a dezaprobuj¹ca uwaga cara na projekcie cyrkularza, który Swiatopo³k-Mirski chcia³ rozes³aæ do gubernatorów. Minister uzna³, ¿e skoro nie wolno mu nawet pisaæ do gubernatorów, to powinien odejæ. Car w emocjonalny sposób zapewni³ ministra o swym zaufaniu
do niego, t³umaczy³, ¿e powinien pozostaæ na stanowisku, wrêcz rozkaza³,
aby tak uczyni³36. Swiatopo³k-Mirski zgodzi³ siê nadal sprawowaæ urz¹d
i przedstawi³ program przekszta³ceñ wewnêtrznego ustroju imperium37.
Mirski przekonywa³ Miko³aja II, ¿e zdecydowana wiêkszoæ spo³eczeñstwa jest lojalna, a przedstawiane ¿¹dania s¹ zrozumia³e i powinny byæ
zaspokojone w drodze liberalnych reform. W przypadku ich braku przewidywa³ rewolucjê. Oczekiwania spo³eczeñstwa odczytywa³ nastêpuj¹co: nie naruszaj¹c samodzier¿awia, ustanowiæ w Rosji praworz¹dnoæ, szerok¹ tolerancjê religijn¹ i udzia³ w stanowieniu prawa. Nale¿a³o ograniczyæ samowolê
administracji. Nawi¹za³ do kwestii ziemstw: kogo by teraz nie przyzywali:
sobór ziemski czy zgromadzenie obieralnych, wszyscy wam to samo powiedz¹; [...] jeli nie bêdziecie dowierzaæ nawet przywódcom szlachty, na kim
bêdziecie siê opieraæ? Przecie¿ ich o brak konserwatyzmu nie mo¿na podejrzewaæ. Car na to odpar³, ¿e w pe³ni ufa szlachcie, ale do przedstawicielstwa
trzeba naznaczyæ dobrych ludzi. Mirski zaoponowa³: Nie mo¿na ludzi dzieliæ na dobrych i z³ych ze wzglêdu na ich przekonania polityczne. Zdaniem
cara zmian chcia³a tylko inteligencja, a nie lud. Swiatopo³k-Mirski t³umaczy³,
¿e na razie lud chce tylko ziemi, ale z up³ywem czasu to zmieni siê. Nie
34 Dniewnik, s. 245, 247, 249, 251253; W. Hurko, op. cit., s. 367368. Zjazd ziemców
odby³ siê jako spotkanie prywatne. W okresie kampanii bankietowej Miko³aj II powiedzia³:
Zajmowanie siê sprawami w³adzy pañstwowej to nie sprawa zebrañ ziemskich, których zakres
dzia³alnoci i uprawnieñ jasno okrela ustawa. L. Jakiewicz, Carat i ziemstwa , s. 216.
35 Dniewnik, s. 252. Pawe³ Milukow, póniejszy wspó³za³o¿yciel partii konstytucyjnych
demokratów i cz³onek Rz¹du Tymczasowego, w 1904 r. na ³amach Oswobo¿dienija przedstawi³
warunki, które musia³ spe³niaæ program rz¹du, aby zaspokoiæ oczekiwania opinii spo³ecznej.
Obejmowa³y one utworzenie organu przedstawicielskiego, ale nie ograniczaj¹cego siê jedynie do
roli doradczej, w sk³ad którego wchodzi³yby osoby wybierane przez spo³eczeñstwo. Artyku³
ukaza³ siê bezporednio po zamachu na Plehwego. Idem, Wospominanija, Moskwa 1991, s. 167.
36 Dniewnik, s. 257258 Na to car: 2122 XI, Otrzyma³em naraz dwie proby o dymisjê
 od Murawjewa i Mirskiego. Ostatnia bardzo mnie zirytowa³a; 23 XI, Przyj¹³em Mirskiego,
z którym sprawa siê wyjani³a. Pamiêtnik , s. 49
37 Iz archiwa S. J. Witte, t. 1, ks. 2, s. 1029 (przyp.).
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mo¿na utrzymywaæ sytuacji, w której zdecydowana wiêkszoæ ludnoci jest
upoledzona pod wzglêdem prawnym  podkrela³ minister38.
Program reform na podstawie wskazówek Swiatopo³k-Mirskiego przygotowa³ Siergiej Kry¿anowskij, pomocnik naczelnika G³ównego Wydzia³u
ds. Gospodarstwa Krajowego, przy wspó³udziale dyrektora departamentu policji Aleksieja £opuchina39. Do projektu ukazu Mirski wprowadzi³ zapis
o rozszerzeniu uprawnieñ Senatu, w myl którego mia³ on podejmowaæ rewizje senatorskie w instytucjach rz¹dowych. Ponadto zaproponowa³ wprowadzenie do Rady Pañstwa przedstawicieli instytucji ziemskich i dum z wiêkszych miast. Towarzyszyæ temu mia³a demokratyzacja ziemskiego i miejskiego samorz¹du, tak aby te instytucje  wybieraj¹ce przedstawicieli do Rady
Pañstwa  mia³y szerszy sk³ad spo³eczny. Projekt przewidywa³ tak¿e likwidacjê obszcziny.
Pierwsza narada powiêcona propozycjom ministra spraw wewnêtrznych
odby³a siê 2 grudnia. Jak pisa³ Witte, car ze wzglêdu na wzrost nastrojów
rewolucyjnych chcia³ naradziæ siê, jakie podj¹æ kroki w sensie zaspokojenia
¿yczeñ umiarkowanego i rozumnego spo³eczeñstwa. Wchodzi³y w grê dwa
rozwi¹zania: wyjæ naprzeciw lub kontynuowaæ poprzedni¹ reakcyjn¹ politykê. W posiedzeniu Rady Ministrów wzi¹³ udzia³ car jako przewodnicz¹cy oraz
Mirski, a tak¿e oberprokurator Najwiêtszego Synodu Konstantin Pobiedonoscew, przewodnicz¹cy departamentów gospodarki i praw Dmitrij Solski
i Eduard Frisz, minister finansów W³adimir Kokowcow, minister rolnictwa
Aleksiej Jermo³ow, minister sprawiedliwoci Niko³aj Murawjow, minister komunikacji Michai³ Chi³kow oraz przewodnicz¹cy Komitetu Ministrów Siergiej Witte. Tego ostatniego car nie chcia³ zapraszaæ, ale Swiatopo³k-Mirski
zaoponowa³, mówi¹c ¿e przewodnicz¹cego Komitetu Ministrów nie mo¿na
pomin¹æ. Poza tym  argumentowa³  mimo wszystko, to jeden z najbardziej
rozumnych ludzi w Rosji. Obradom, bez prawa g³osu, przys³uchiwa³ siê Emmanuil Nolde, szef Kancelarii Komitetu Ministrów.
Witte we Wspomnieniach zrelacjonowa³ przebieg spotkania. Nie jest to
wersja w pe³ni wiarygodna, gdy¿ autor prawdopodobnie pomiesza³ przebieg
trzech narad powiêconych projektowi. Wed³ug Wittego w³anie on zabra³
g³os jako pierwszy. Stwierdzi³, ¿e kontynuowaæ polityki reakcji nie mo¿na, bo
to doprowadzi do zguby. Poparli go Solski, Frisz, Jermo³ow, Murawjow
i Kokowcow, który poinformowa³, ¿e Rosja traci zaufanie krêgów finansowych za granic¹. Konstantin Pobiedonoscew uzna³, ¿e najlepiej niczego nie
robiæ, ale  kln¹c na Boga  przeciwstawi³ siê pomys³om, aby przedstawiciele
spo³eczeñstwa weszli w sk³ad organów prawodawczych.
Uczestnicy zgodzili siê, ¿e trzeba zaprowadziæ w Rosji praworz¹dnoæ,
mówiono o tolerancji religijnej i prawach dla nieprawos³awnych, zniesieniu
surowych ograniczeñ wobec staroobrzêdowców, koniecznoci zaanga¿owania
38
39

Dniewnik, s. 258260.
Ibidem, s. 256.
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w sprawy publiczne dzia³aczy spo³ecznych. Frisz i Solski uwa¿ali, ¿e mo¿na
stworzyæ osobn¹ radê  pierwsz¹ instancjê  w sk³ad której weszliby delegaci. Solski proponowa³, aby byli wybierani przez ludnoæ, a nie, jak w projekcie Mirskiego, przez gubernialne zebrania ziemskie i dumy miejskie. Car
zgodzi³ siê na powo³anie odrêbnego organu przedstawicielskiego, ale w jego
sk³ad mieli wejæ tylko przedstawiciele ziemstw i miast. Witte relacjonowa³,
¿e uczestnicy z radoci¹ zareagowali na decyzjê cara o dalszej pracy nad
omawianymi problemami. Miko³aj II poleci³ Wittemu i Noldemu, aby przygotowali projekt ukazu.
Inaczej naradê zapamiêta³ Swiatopo³k-Mirski. Wed³ug niego pomys³y
przekszta³ceñ mia³y wzbudziæ oburzenie, a projekt przepad³. G³ówn¹ win¹
obarczy³ Wittego i Kokowcowa, którzy przekonali Miko³aja II, ¿e nie mo¿na
pogodziæ przedstawicielstwa z samodzier¿awiem. Swiatopo³k-Mirski twierdzi³, ¿e mo¿na, i to bez wpadania w konstytucjê. Mirskiego poparli Solski,
Frisz i Jermo³ow. Komendant pa³acowy Piotr Hesse, podobnie jak Otton
Richter, byli za przedstawicielstwem. Uznali, ¿e nie stanowi niebezpieczeñstwa dla samodzier¿awia40.
W ocenie Mirskiego Miko³aj II sprawia³ wra¿enie, jakby uczestnicz¹c
w obradach wype³nia³ jedynie biurokratyczny obowi¹zek. Mówi³, ¿e w³adza
powinna byæ twarda, ¿e po stronie ziemców widzi tylko egoistyczne pragnienie zdobycia prawa i lekcewa¿enie potrzeb ludu. Swiatopo³k-Mirski udowadnia³, ¿e 9/10 pracy ziemstw i rozwi¹zywanych tam problemów odnosi siê
w³anie do ludu. Na posiedzeniu uczestnicy opowiedzieli siê za represjonowaniem burzycieli porz¹dku i osób mówi¹cych o konstytucji. Swiatopo³k-Mirski
stwierdzi³, ¿e to oznacza³oby powrót do administracyjnych zsy³ek. Podkrela³,
¿e z wyj¹tkiem rewolucjonistów wszyscy s¹ za samodzier¿awiem, ale przeciw
samowoli ministrów. Postanowiono napisaæ rz¹dowy komunikat, gani¹cy antyrz¹dowe rozmowy zarówno rewolucyjnego charakteru, jak i te, które dotycz¹ stanu prawnego, oraz ukaz o niektórych reformach41.
Witte przywióz³ Mirskiemu swój projekt ukazu o reformach 5 grudnia.
By³ mniej jasny od pierwowzoru, ale przewidywa³ udzia³ osób z wyboru
w Radzie Pañstwa. Mo¿na by³o go ró¿nie interpretowaæ  albo jako zapowied konstytucji, albo wybieg, ¿eby unikn¹æ jakichkolwiek zmian. Minister
uzna³, ¿e lepsze to ni¿ nic. Wed³ug projektu Wittego ostateczna wersja ukazu
mia³a byæ opracowana w Komitecie Ministrów, co pozbawia³o ministra spraw
wewnêtrznych realnego wp³ywu na treæ aktu42.
W trakcie narady 6 grudnia ujawni³a siê du¿a rozbie¿noæ opinii na
temat udzia³u osób pochodz¹cych z wyboru w Radzie Pañstwa. Car uzna³, ¿e
wobec takiej ró¿nicy zdañ najlepiej w ogóle nie poruszaæ tego zagadnienia
40 Iz archiwa S. J. Witte, t. 1, ks. 2, s. 1029; Dniewnik, s. 261. Hessemu zale¿a³o, aby
Mirski pozosta³ na stanowisku  przekonywa³, ¿e jeli odejdzie, to cara zabij¹, na co Mirski
odpar³, ¿e jeli nie bêdzie reform, to bez wzglêdu na to kto bêdzie ministrem, i tak zabij¹.
41 Dniewnik, s. 260.
42 Ibidem, s. 260262.
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w ukazie. Witte przekona³ go jednak, ¿e to niezbêdne43. Tego samego dnia
Witte rozes³a³ uczestnikom narady projekt. Sporny punkt o przedstawicielstwie (nr 3) zamieci³ w dwóch redakcjach. Pierwsza, proponowana przez
Wittego, brzmia³a: Ustaliæ sposoby w³¹czenia lokalnych instytucji (i ich
przedstawicieli) do udzia³u w pocz¹tkowym opracowaniu naszych wstêpnych
szkiców prawodawczych. Autor drugiej wersji, Dmitrij Solski, proponowa³:
Ustaliæ sposoby w³¹czenia pochodz¹cych z wyboru przedstawicieli ludnoci
do udzia³u w pocz¹tkowym opracowaniu naszych wstêpnych szkiców prawodawczych przed wniesieniem ich do Rady Pañstwa44.
Ostatnia narada nad projektem ukazu odby³a siê 8 grudnia. Tym razem
uczestniczyli w niej tak¿e wielcy ksi¹¿êta W³odzimierz, Aleksy, Micha³ i Sergiusz Aleksandrowicze. Nie by³o kwestii spornych z wyj¹tkiem obecnoci osób
z wyboru w Radzie Pañstwa. Za byli: Swiatopo³k-Mirski, Jermo³ow i Frisz.
Porednie rozwi¹zanie zaproponowa³ Dmitrij Solski. Wed³ug niego obieralni
powinni tworzyæ odrêbne zgromadzenie, omawiaj¹ce wstêpnie projekty aktów prawnych. Witte i Kokowcow akceptowali udzia³ w prawodawstwie osób
spoza rz¹du, ale mia³y to byæ kompetentne osoby powo³ywane przez w³adzê,
a nie wybierane przez spo³eczeñstwo. Witte stwierdzi³, ¿e wybory i samodzier¿awie s¹ nie do pogodzenia. Jego zdaniem takie rozwi¹zanie doprowadzi³oby do konstytucji. Swiatopo³k-Mirski przyzna³, ¿e to mo¿liwe, ale doda³:
w tej chwili jedyn¹ rzecz¹, która mo¿e ocaliæ Rosjê, jest w³¹czenie spo³eczeñstwa do prawodawstwa. Propozycjom przeciwny by³ Sergiusz Aleksandrowicz. Projekt przed ca³kowitym odrzuceniem uratowa³ Witte45. Skrytykowa³
pomys³ powo³ania do Rady Pañstwa cz³onków z wyborów, ale inne propozycje
oceni³ za warte uwagi i omówienia tak¿e przez naczelników wydzia³ów. Wielki ksi¹¿ê W³odzimierz popar³ propozycje Solskiego, a w lad za nim zrobi³ to
car. Zgodnie z propozycj¹ Wittego projekt ukazu wraz raportem Mirskiego
przekazano przewodnicz¹cemu Komitetu Ministrów oraz zarz¹dzaj¹cemu
kancelari¹ tego organu, baronowi Nolde. Swiatopo³k-Mirski chcia³ zmniejszyæ wp³yw Wittego na kszta³t ukazu i nalega³, aby trafi³ on do Senatu, choæ
zgodnie z procedur¹ powinien byæ opracowywany w Komitecie Ministrów.
43

Ibidem, s. 262; Iz archiwa S. J. Witte, t. 1, ks. 2, s. 1030 (przyp.).
Iz archiwa S. J. Witte, t. 1, ks. 2, s. 1030 (przyp.).
45 Leszek Jakiewicz nazywa Wittego ideowym architektem polityki zaufania. Stwierdzi³: Winowajc¹ niepomylnego dla Mirskiego obrotu sprawy by³ Witte, którego g³os zawa¿y³ na
decyzji cara. L. Jakiewicz, Carat i ziemstwa , s. 189 (przyp.), 219 (przyp.). Rola przewodnicz¹cego Komitetu Ministrów by³a niejednoznaczna. Dostrzega³ potrzebê zmian i by³ pragmatykiem, wiêc prawdopodobnie, widz¹c ¿e ca³y projekt mo¿e upaæ, stara³ siê uratowaæ choæ jego
czêæ. W tym wypadku wzglêdy ambicjonalne odgrywa³y zapewne drugorzêdn¹ rolê. L. Jakiewicz pisa³: Mo¿na przypuszczaæ, ¿e przedstawiaj¹c monarsze sprawê w sposób nader ambiwalentny Witte chcia³ z jednej strony podtrzymaæ wizerunek swojej osoby jako dzia³acza nowoczesnego i  jak na warunki rosyjskie  liberalnego, z drugiej za pragn¹³ zaprezentowaæ siê jako
wierny s³uga tronu, stawiaj¹c jego interes ponad wszelkie osobiste pogl¹dy i upodobania. Celem
tej gry, jeli to by³a gra, by³o pozyskanie zaufania monarchy i przejêcie czo³owej roli
w polityce pañstwowej, idem., Sergiusz Witte. Biografia polityczna, Warszawa 1994, s. 59.
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Uzyska³ to, ale zdecydowano, ¿e poszczególnymi problemami zajm¹ siê komisje pod ogólnym kierownictwem Komitetu Ministrów46.
Trudno okreliæ rolê Wittego i jego stosunek do projektu Mirskiego.
Na posiedzeniu Komitetu Ministrów Kokowcow z przera¿eniem mówi³ co by
by³o, gdyby dopuciæ delegatów do bud¿etu. Jego obawy podtrzyma³ Witte:
jeli bêd¹ delegaci, to mnie gdzie wybior¹, a ja przy opracowaniu bud¿etu
rozniós³bym go tak, ¿e nie zosta³by kamieñ na kamieniu47. Mirski zwierzy³
siê ¿onie, ¿e gdyby by³ przeciwnikiem wprowadzenia przedstawicieli, to teraz sta³by siê ich zwolennikiem, ocenia³, ¿e tacy biurokraci i tacy panowie jak Witte i Kokowcow, strasznie boj¹ siê wpuciæ strumieñ wie¿ego
powietrza48.
Punkt 3 w wersji ustalonej na naradzie brzmia³: Ustanowiæ sposoby
w³¹czenia lokalnych instytucji spo³ecznych i osób przez nie wybranych do
uczestnictwa we wstêpnych stadiach opracowania naszych projektów prawodawczych przed ich rozpatrzeniem przez Radê Pañstwa49.
Drugiego dnia po naradzie, 10 grudnia, Swiatopo³k-Mirski zacz¹³ siê
niepokoiæ, poniewa¿ car nie odsy³a³ ukazu. Zosta³ zaproszony do Gatczyny,
ale przez Mariê Fiodorown¹. Cesarzowa stwierdzi³a, ¿e tych panów [ziemców]
nale¿a³oby zmusiæ do milczenia. Swiatopo³k-Mirski odpar³, ¿e nie mo¿na
zmusiæ ca³ej Rosji do milczenia, ¿e nie oni s¹ niebezpieczni. Za prawdziwe
zagro¿enie uzna³ reakcjonistów. Zaszczytu spotkania z carem tym razem
dost¹pi³ Witte50. Wieczorem przys³a³ Mirskiemu wiadomoæ, ¿e w³adca kaza³
3 punkt ukazu usun¹æ, tj. ten, w którym mówi siê o przedstawicielach51.
Nazajutrz, 12 grudnia, Witte przyszed³ do Mirskiego i zrelacjonowa³ przebieg
spotkania z Miko³ajem II. Bra³ w nim udzia³ tak¿e wielki ksi¹¿ê Sergiusz
Aleksandrowicz. Car powiedzia³, ¿e lepiej, aby przedstawicielami by³y osoby
nominowane ni¿ pochodz¹ce z wyboru. Witte odpar³, ¿e w takim razie lepiej
w ogóle opuciæ tê kwestiê. Miko³aj od razu podchwyci³ t¹ propozycjê. Wielki
ksi¹¿ê zapyta³ Wittego, jaka mo¿e byæ korzyæ z wyborów. Witte odpowie46

s. 661.

47

W. Hurko, op. cit., s. 362363, Dniewnik, s. 262263; Iz archiwa S. J. Witte, t. 1, ks. 2,

Dniewnik, s. 263.
Ibidem, s. 263. Wkrótce Witte zmieni³ pogl¹dy i, popieraj¹c ideê przedstawicielstwa,
przyczyni³ siê do wydania Manifestu 17 padziernika. Gdy, wbrew jego przewidywaniom, nie
uspokoi³o to nastrojów, nast¹pi³a ponowna wolta. Miko³aj II pisa³: teraz on chce wszystkich wieszaæ
i rozstrzeliwaæ. Nigdy nie widzia³em takiego kameleona. A. Bochanow, op. cit., s. 233, 236237.
49 Iz archiwa S. J. Witte, s. 10301031 (przyp.).
50 Dniewnik, s. 263265. Witte wspomina³, ¿e car by³ z Siergiejem Aleksandrowiczem.
Miko³aj II poprosi³ Wittego o opinie na temat punktu 3. Witte odpar³, ¿e siê na niego zgadza, ¿e
to pierwszy krok ku przedstawicielskiemu systemowi rz¹dzenia, do którego idzie ca³y kulturalny wiat. I jeli to kierunek zgodny z carem, to punkt nale¿y zostawiæ, jeli nie  usun¹æ. Car
odpar³, ¿e nie zgodzi siê na przedstawicielski sposób rz¹dzenia, poniewa¿ uwa¿a go za szkodliwy dla powierzonego mu ludu i, zgodnie z rad¹ Wittego, usunie go. Iz archiwa S. J. Witte, t. 1, ks. 2,
s. 662663. Por. ibidem, t. 2, s. 114115. Hurko wniós³ zastrze¿enia co do wiarygodnoci relacji
Wittego. Zob. W. Hurko, op. cit., s. 377 (przypis autora).
51 Dniewnik, s. 265; Iz archiwa S. J. Witte, t. 1, ks. 2, s. 663.
48
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dzia³: Ja w³aciwie szczególnego po¿ytku z tego nie przewidujê, ale minister
spraw wewnêtrznych myli, ¿e to uspokoi spo³eczeñstwo52.
Swiatopo³k-Mirski punkt o przedstawicielach pochodz¹cych z wyborów
uznawa³ za zasadniczy, dlatego wykrelenie go uzna³ za swoj¹ osobist¹ pora¿kê. Nastêpnego dnia, 13 grudnia, Swiatopo³k-Mirski z³o¿y³ carowi raport
oraz poprosi³ o dymisjê i jedenastomiesiêczny urlop. Tym razem car nie
oponowa³ i obieca³, ¿e przed up³ywem miesi¹ca wypuci go. Doda³, ¿e gdyby
mia³ pewnoæ, ¿e Witte nie jest masonem, powo³a³by go na miejsce Mirskiego. Swiatopo³k-Mirski zarêczy³, ¿e Witte nie jest masonem53.
Ukaz O perspektywach udoskonalenia porz¹dku pañstwowego zosta³
og³oszony 14 grudnia (z dat¹ 12 grudnia 1904 r.). Kiedy Aleksander Michaj³owicz i Micha³ Aleksandrowicz dowiedzieli siê, ¿e punkt 3 przepad³, pojechali
do cara prosiæ go o przywrócenie zapisu, ale bez powodzenia. Reakcja spo³eczeñstwa na ukaz by³a niewielka, choæ dotyczy³ wa¿nych kwestii: zapowiada³
przegl¹d prawa dotycz¹cego ch³opów pod k¹tem ich równouprawnienia
z pozosta³ymi warstwami spo³ecznymi (we wstêpie) oraz urzeczywistnienie
zasady praworz¹dnoci (pkt 1), sk³ad i kompetencje instytucji lokalnych mia³
byæ rozszerzony (pkt 3). S¹downictwo mia³o byæ ujednolicone i niezawis³e
(pkt 4), a kompetencje w³adzy administracyjnej w zakresie bezpieczeñstwa
pañstwa ograniczone do sytuacji tego naprawdê wymagaj¹cych (pkt 5).
W nawi¹zaniu do manifestu z 26 lutego 1903 r. car zapowiada³ usuniêcie
ucisku wobec raskolników i nieprawos³awnych (pkt 6). Punkt 7 mówi³
o rewizji praw inorodców. Deklarowano usuniêcie zbêdnych ograniczeñ
z prawa prasowego54.
Swiatopo³k-Mirski próbowa³ jeszcze realizowaæ pojedyncze przedsiêwziêcia. W Komitecie Ministrów przedstawi³ projekt przebudowy Senatu. Chcia³
samodzielnoci tego organu oraz oddzielenia urzêdu prokuratora generalnego od urzêdu ministra sprawiedliwoci. Podczas spotkañ z carem Swiatopo³kMirski wraca³ do tematu dymisji, ale Miko³aj II nie spieszy³ siê z wype³nieniem swej obietnicy. Na pocz¹tku stycznia 1905 r., odrzucaj¹c kolejn¹ probê
o dymisjê, zgodzi³ siê, aby Mirski nie uczestniczy³ w posiedzeniach Komitetu
Ministrów i Rady Pañstwa.
Minister spraw wewnêtrznych zwraca³ uwagê na zaogniaj¹c¹ siê sytuacjê spo³eczn¹. Car mia³ prost¹ receptê  zabroniæ zbieraæ siê i mówiæ. Minister t³umaczy³, ¿e trzeba by wszystkich zamkn¹æ, og³osiæ stan wyj¹tkowy.
Car dopuci³ mo¿liwoæ takiego rozwi¹zania.
52 Dniewnik, s. 265. Mirska by³a oburzona postaw¹ Wittego, który jej zdaniem specjalnie
przeinaczy³ intencje Swiatopo³k-Mirskiego.
53 Dniewnik, s. 266. Na zakoñczenie car zapyta³ Mirskiego: zgodzilibycie siê na Kaukaz?
Przecie¿ to nie poni¿enie. Minister odpar³, ¿e zupe³nie nie uwa¿a tego za poni¿enie, ¿e by³by
tam sam sobie panem, a tu jest tylko sekretarzem w³adcy.
54 Dniewnik, s. 267; Iz archiwa S. J. Witte, t. 1, ks. 2, s. 664, Imiennoj wysoczajszyj ukaz
prawitielstwujuszcziemu Senatu 12 dekabria 1904 goda O priednaczertanijach k usowierszenstwowaniju gosudarstwiennogo poriadka, [w:] W. Obninskij, op. cit., s. 258. Zob. L. Jakiewicz,
Absolutyzm rosyjski w dobie rewolucji 19051907. Reformy ustrojowe, Warszawa 1982, s. 5658.
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Tymczasem liczba strajkuj¹cych w Petersburgu ros³a. Siódmego stycznia
by³o to ju¿ 82 tys. osób. Minister Swiatopo³k-Mirski prosi³ o przys³anie wojska dla ochrony mienia. Nastêpnego dnia Jekatierina Mirska pisa³a: Dzi
strajki przyjê³y ogromne rozmiary (ju¿ 120 tys. zastrajkowa³o) i nabra³y
charakteru rewolucyjnego55. Swiatopo³k-Mirski pojecha³ do Carskiego Sio³a,
aby zapobiec ewentualnemu wprowadzeniu stanu wojennego. Uwa¿a³, ¿e to
nic nie da, zrobi jedynie z³e wra¿enie. Wióz³ ze sob¹ list od Gapona i jego
otoczenia, który dotyczy³ g³ównie kwestii politycznych oraz zawiera³ wezwanie, aby car przyj¹³ petycjê z r¹k samych robotników. Miko³aj II zgodzi³ siê,
¿eby nie wprowadzaæ stanu wojennego.
W sobotê 8 stycznia Swiatopo³k-Mirski odby³ naradê z osobami, od których zale¿a³o utrzymanie porz¹dku w stolicy. Naciska³, aby aresztowaæ Gapona, ale naczelnik Petersburga Iwan Fullon by³ przeciwny, obawiaj¹c siê, ¿e
mo¿e to spowodowaæ gwa³town¹ reakcjê robotników. Uczestnicy podjêli decyzjê, aby nie dopuciæ manifestantów na Plac Pa³acowy i nie przyjmowaæ
petycji, a gdyby ci jednak chcieli wejæ na plac, rozegnaæ ich si³¹56. Wynika³o
z tego, ¿e manifestanci do skraju placu mogli dojæ. W niedzielê tak w³anie
siê sta³o, ale t³um nie zatrzyma³ siê i zbli¿y³ do pa³acu. Wkroczy³o wojsko,
padli zabici i ranni. Do si³owego rozpêdzania demonstracji dosz³o tak¿e
w innych punktach stolicy.
Swiatopo³k-Mirski pos³a³ carowi projekt wezwania do narodu o zachowanie porz¹dku wraz z obietnic¹ powo³ania komisji dla rozpoznania sytuacji
ludu. Nastêpnego dnia, w poniedzia³ek 10 stycznia, Swiatopo³k-Mirski zosta³
wezwany do Carskiego Sio³a. Miko³aj II pomys³ orêdzia uzna³ za dobry, ale
nie chcia³, aby pochodzi³o osobicie od niego. Mirski wspomnia³, ¿e potrzebny
jest silny minister, taki jak Witte. Nad kwesti¹ nastêpcy ksiêcia w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych car jeszcze siê zastanawia³.
Sytuacja Mirskiego by³a niejasna. Pozostawa³ na stanowisku, ale decyzje
by³y podejmowane bez jego udzia³u. Nie chcia³ tego przed³u¿aæ i 14 stycznia
z³o¿y³ probê o dymisjê w formie pisemnej. Uzyska³ j¹ cztery dni póniej,
bez podziêkowania i powo³ania do Rady Pañstwa  jak pisa³a Mirska57.
Decyzja o odwo³aniu ministra znalaz³a swoje odbicie na ³amach prasy.
Liberalne czasopisma podkreli³y, ze Swiatope³k-Mirski wprowadzi³ prze³omow¹ zmianê: biurokratyczn¹ samowolê zast¹pi³a praworz¹dnoæ58. By³y te¿
g³osy rozczarowania. Ru pisa³a: Mylelimy, ¿e ministerstwo Mirskiego
mo¿e byæ nazwane ministerstwem przejcia od biurokratycznej samowoli
i gwa³cenia do porz¹dku prawnego, od policyjnych sposobów zarz¹dzania
wielkim narodem do troski o zaspokojenie jego potrzeb, od niezgody miêdzy
rz¹dem i narodem do ich przyjaznego i twórczego zjednoczenia59.
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56

84

Micha³ Sempo³owicz

Swiatopo³k-Mirski chcia³ i mia³ podstawy do realizowania polityki,
o której pisa³ redaktor Rusi. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych stanowi³o
pañstwo w pañstwie. Szefowi tego resortu podlega³a policja, posiada³ najpe³niejsz¹ informacjê na temat sytuacji w kraju, obsadza³ szereg stanowisk,
mia³ bezporedni dostêp do cara i tylko przed nim ponosi³ odpowiedzialnoæ60. Faktycznie byli mu podporz¹dkowani nie tylko gubernatorzy cywilni,
ale i wojskowi oraz genera³-gubernatorzy. MSW kontrolowa³o ziemskie
i miejskie instytucje samorz¹du lokalnego61. Kompetencje MSW obejmowa³y
kulturê i gospodarkê. Jednak mo¿liwoci dzia³ania ministra spraw wewnêtrznych by³y skutecznie ograniczone poprzez opór ze strony aparatu biurokratycznego, niskiego czy wysokiego szczebla. Natomiast brak poparcia
cara praktycznie pozbawia³ ministra mo¿liwoci realizowania skutecznej polityki. W przypadku Swiatopo³k-Mirskiego zaistnia³y obydwie sytuacje.
Anatolij K³opow, który przez prawie dwadziecia lat by³ niejawnym doradc¹ cara, pisa³ do Miko³aja II: Rosja stoi na rozdro¿u i od rz¹du zale¿y
obranie s³usznej drogi. Ale to zadanie wobec przeciwdzia³ania starej biurokracji jest nie na si³y zwyk³ego miertelnika, bez wzglêdu na to, jak szczere
nie by³oby jego pragnienie, i jak wysokie nie by³oby jego stanowisko. Jeden
Swiatopo³k-Mirski, przy ca³ym zaufaniu do niego spo³eczeñstwa, nie uspokoi
Rosji bez poparcia samego Monarchy62. Pocz¹tkowo Miko³aj II takiego poparcia udzieli³ i wspó³praca zapowiada³a siê dobrze. Przychyla³ siê do decyzji
politycznych ksiêcia. Dotyczy³y one g³ównie spraw personalnych, a nie zmian
o szerszej skali. Witte pisa³: Swiatopo³k-Mirski zacz¹³ wp³ywaæ na cara
w liberalnym sensie, cilej mówi¹c w zdroworozs¹dkowym sensie, poniewa¿
ksi¹¿ê Mirski ze wzglêdu na swoje przekonania, karierê, pochodzenie nie jest
libera³em; on jest po prostu m¹drym, uczciwym, zdrowomyl¹cym cz³owiekiem i s³ug¹ imperatora63.
Szybko okaza³o siê, ¿e minister nie mo¿e liczyæ na cara. Miko³aj II ulega³
doradcom, ale zwykle byli to przeciwnicy zmian, a nie zwolennicy programu
60
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W latach 18991917 w listach oraz podczas audiencji przedstawia³ sytuacjê w pañstwie. Pozostaj¹c zwolennikiem samodzier¿awia, opowiada³ siê za reformami spo³ecznymi. Czêsto wypowiada³ siê krytycznie na temat rosyjskiej rzeczywistoci.
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Mirskiego. Zdaniem W³adimira Hurki, Miko³aj II ju¿ wówczas, gdy Mirski
prosi³ o przyjêcie delegacji ziemców (pocz¹tek padziernika 1904 r.) dostrzega³, ¿e polityka ministra nie przynosi oczekiwanych rezultatów, tylko powoduje wzrost ¿¹dañ. Z kolei Mirski w odmowie cara nie dostrzeg³ wotum
nieufnoci wobec jego polityki czy osoby. Obaj w pewnym sensie ¿yli w wiecie iluzji. Byli przekonani, ¿e to, co robi¹, jest s³uszne, a s³usznoæ zapewni
powodzenie podejmowanych decyzji. Mirska pisa³a o carze: On nie jest g³upi, nie jest z³y, a pope³nia tylko g³upoty i okrucieñstwa. Mylê, ¿e jest chorym
cz³owiekiem z cechami degeneracji. Japoñska rana nie pozosta³a bez ladu
i mylê, ¿e ona wiêcej szkody Rosji przyniesie ni¿ japoñska wojna64. Rzeczywicie, Miko³aj w trakcie pobytu w Japonii otrzyma³ cios w g³owê szabl¹,
jednak brak podstaw do twierdzenia, ¿e fakt ten wp³yn¹³ na zdrowie psychiczne przysz³ego cara.
Zdecydowanie wiêkszy wp³yw na decyzje podejmowane przez Miko³aja II
mia³ jego stosunek do samodzier¿awia, ocena spo³eczeñstwa rosyjskiego,
a przede wszystkim wiedza o sytuacji w pañstwie i wnioski, jakie z niej
wyci¹ga³ w³adca. Miko³aj II otrzymywa³ informacje od w¹skiego grona ministrów, gubernatorów oraz nielicznych osób, które darzy³ zaufaniem. Do tych
ostatnich nie zalicza³ ministrów, stosowa³ wobec nich zasadê ograniczonego
zaufania i traktowa³ jako wykonawców swej woli. Gdy zaczynali realizowaæ
w³asn¹ politykê, choæby s³uszn¹, pozbywa³ siê ich65 .
Swiatopo³k-Mirski spotka³ siê z oporem nie tylko ze strony cara i jego
otoczenia. W³adimir Kokowcow, wówczas minister finansów, po latach wspomina³: Negatywny stosunek do ksiêcia Swiatopo³k-Mirskiego mia³ swe ród³o w samym Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych, gdzie by³ znany z poprzedniej dzia³alnoci w Wilnie. Uwa¿ali go za cz³owieka nadzwyczaj s³abego,
czêciowo z powodu s³abego zdrowia, nie w³adaj¹cego ¿adnym dowiadczeniem pañstwowym, bezwolnego, lekko ulegaj¹cego wszelkim wp³ywom, niezdecydowanego i zupe³nie nieprzygotowanego do walki z si³ami opozycyjnymi, które w tym czasie zaczê³y wyranie podnosiæ g³owê i wkrótce przesz³y
na drogê otwartej walki z rz¹dem66. Osobowoæ Mirskiego nie predestynowa³a go do pe³nienia funkcji ministerialnej. Jego pozaresortowe wp³ywy
by³y niewielkie, a w czasach Miko³aja II wiele od nich zale¿a³o67.
Powo³anie Mirskiego na ministra  wbrew temu co s¹dzi³ g³ówny zainteresowany  nie oznacza³o akceptacji jego programu. Na stanowisku genera³gubernatora wileñskiego ksi¹¿ê móg³ stosunkowo ³atwo wcielaæ w ¿ycie swoj¹ wizjê polityki. Jako minister spraw wewnêtrznych spotka³ siê z wiêkszymi
trudnociami, ni¿ siê spodziewa³. W rosyjskiej rzeczywistoci osobiste pogl¹64
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dy ministra nie mia³y bezporedniego prze³o¿enia na politykê realizowan¹
przez jego resort. Na przeszkodzie sta³a biurokracja, stare nawyki urzêdników, skostnienie systemu, a nawet konflikt miêdzy szeroko rozumianymi
potrzebami pañstwa a interesem urzêdników, funkcjonariuszy, wojskowych
itd. Po objêciu urzêdu ministra przez Mirskiego ziemstwa ¿ywo zareagowa³y
na jego zapowiedzi i oferowa³y pomoc w przebudowie ustroju, ale czynownictwo pozostawa³o g³uche na zmianê nastrojów w pa³acu i ludnoci. Nie widzia³o powodów, aby w³¹czyæ siê w proces przemian68. Ju¿ w kilka dni po
przeprowadzce do stolicy Mirska pisa³a: Jakie¿ moralne b³oto w Petersburgu! Kiedy by³am w Gijewce [maj¹tku Mirskich na Charkowszczynie] i Moskwie zdawa³o mi siê, ¿e wszystko ³atwo mo¿na zrobiæ, jeli takie jest ¿yczenie i w³adcy, i ministra, ale tutaj ogarn¹³ mnie niepokój. Ca³a ta biurowa,
papierkowa robota dusi ludzi. Pracownicy skupiali siê na przestrzeganiu
procedury, a nie na rezultatach pracy69.
W zasadniczej sprawie, jak¹ by³o przeprowadzenie projektu reform,
Swiatopo³k-Mirski pope³ni³ podstawowe b³êdy. Nie zadba³ o zapewnienie poparcia dla swych propozycji zanim odby³a siê narada. W trakcie posiedzenia
u¿ywa³ argumentów w duchu obywatelskim, które nie mog³y przekonaæ konserwatywnych uczestników posiedzenia. Najbardziej zagorzali oponenci powo³ywali siê na przyk³ady z historii oraz zasady prawa pañstwowego, co by³o
bardziej przekonuj¹ce tak¿e dla cara70. Znajomoci mechanizmów biurokracji
najwy¿szego szczebla Swiatopo³k-Mirski móg³by siê uczyæ od Wittego. Przewodnicz¹cy Komitetu Ministrów co prawda uratowa³ projekt ukazu przygotowany przez Mirskiego przed wyrzuceniem do kosza, ale zarazem przej¹³ nad
nim kontrolê. Przyczyni³ siê do usuniêcia zapisu o przedstawicielstwie, a bez
niego ca³y akt mia³ ju¿ niewielk¹ wartoæ. Pomija³ milczeniem podstawowy
postulat szlachty, wy¿szych warstw mieszczañskich oraz inteligencji.
W trakcie sprawowania urzêdu Swiatopo³k-Mirski poznawa³ petersbursk¹ rzeczywistoæ, ale nie wyci¹ga³ z tego wniosków. Wiêcej uwagi powiêca³
utrzymaniu zaufania cara b¹d uzyskaniu dymisji ni¿ realizacji konkretnych
zamierzeñ politycznych. Wyjania³ carowi, ¿e sfery petersburskie s¹ przeciwko niemu i jego dzia³ania bêd¹ przedstawiaæ w nieprawdziwym wietle. Zapewnienia o poparciu ze strony Miko³aja II bra³ za dobr¹ monetê71. By³
pewien, ¿e ma racjê, a rezygnacja z jego polityki sprowadzi na Rosjê nieszczêcie. Nie uwa¿a³ siebie jednak za mê¿a opatrznociowego, nie potrafi³
zdobyæ siê na dzia³anie zgodnie z zasad¹ cel uwiêca rodki72.
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Chcia³ dzia³aæ zgodnie ze swoimi przekonaniami, co przez pewien czas
mu siê udawa³o. Zachowaniem mê¿a by³a zdziwiona ¿ona: przekona³am siê,
¿e P. ma dziwny charakter. Ja dawno bym kogo udusi³a, a on, mimo ¿e ca³y
dzieñ go szarpi¹ [i] strasznie mêczy siê, jest zawsze uprzejmy i ¿yczliwy
wobec wszystkich i prawie zawsze wesó³, czasem tylko wpada w rozpacz.
Mirska, szukaj¹c przyczyn klêski mê¿a, stwierdza³a, ¿e jego charakter i idee
by³y przeciwstawne tradycji biurokratyzmu73. W³adimir Hurko oceni³ go surowiej: spokoju swojego ks. Mirski, jak liczni administratorzy, strzeg³
w wiêkszym stopniu ni¿ powierzone mu interesy pañstwowe74.
Zdaniem Hurki, pora¿kê Mirskiego spowodowa³a nieznajomoæ rzeczywistych problemów i oczekiwañ spo³eczeñstwa, brak programu oraz predyspozycji. Zarzuci³ ministrowi, ¿e jego polityka nie opiera³a siê na programie.
Inicjatywa w sformu³owaniu postulatów przesz³a na spo³eczeñstwo, które
nastêpnie zaczê³o naciskaæ, aby od razu je realizowaæ. Nale¿a³o ustaliæ, dok¹d rz¹d jest gotów ust¹piæ i na tym oprzeæ program75. Odpowied na ten
zarzut mo¿na odnaleæ w Dzienniku Mirskiej. Czytaj¹c komentarze gazet po
dymisji jej mê¿a, dziwi³a siê: Jak¿e P. móg³ og³osiæ to, co chce zrobiæ? Przecie¿ minister spraw wewnêtrznych powinien byæ wykonawc¹ wy¿szych [carskich  M.S.] projektów. [...] Pocz¹tkowo rzeczywicie nie mia³ programu, tj.
by³ g³êboko przekonany, ¿e trzeba wyjæ na spotkanie zgodnym z prawem
pragnieniom spo³eczeñstwa. Nie mia³ programu, dlatego ¿e te pragnienia nie
by³y formu³owane i by³y niejasne, ale bardzo szybko zdefiniowa³y siê i okreli³ siê program P.76.
Postawa cara, pogl¹dy i metody dzia³ania rosyjskich elit w³adzy sprawi³y,
¿e Swiatopo³k-Mirski by³ pozbawiony poparcia ze strony czynników kszta³tuj¹cych politykê pañstwa. Aby wcieliæ w ¿ycie swe zamierzenia, musia³by
lawirowaæ, intrygowaæ, manipulowaæ. Takich umiejêtnoci nie posiada³.
Ksi¹¿ê Boris Wasilczikow pisa³: Kiedy przyjecha³em do Petersburga, to zasta³em Mirskiego zupe³nie zagubionego. W pierwszej rozmowie powiedzia³
mi, ¿e przyjmuj¹c stanowisko ministra spraw wewnêtrznych zupe³nie nie
zdawa³ sobie sprawy, w jakim stanie znajduje siê Rosja, ¿e nastêpstwa jego
pierwszych wyst¹pieñ, których w ¿aden sposób nie chcia³ wywo³ywaæ, dla
niego s¹ w pe³ni nieoczekiwane i z tej rozmowy wynios³em wra¿enie, ¿e on
nie ma ¿adnego planu, ¿e nie ma si³y, aby poradziæ sobie i przede wszystkim
pragnie odejæ77.
Ksi¹¿ê wed³ug portretu skrelonego przez W³adimira Hurkê jawi siê jako
cz³owiek przyzwoity i dobroduszny. W gwardii, a nastêpnie w Sztabie Gene73
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ralnym zajmowa³ stanowiska drugorzêdne, które nie obci¹¿a³y go nadmiern¹
prac¹. Ma³¿eñstwo z zamo¿n¹ Jekatierin¹ Bobrinsk¹ otworzy³o mu drogê do
kariery. Czu³ siê zwi¹zany z wojskiem i jeli by³ zainteresowany jakimi
urzêdami, to honorowymi. Nie nêci³a go w³adza polityczna, nie szuka³ popularnoci. Raczej kierowa³ siê uczuciami ni¿ umys³em. Brakowa³o mu sprytu
i si³y, nie potrafi³ zdobyæ siê na posuniêcia, które mog³yby byæ dla kogo
nieprzyjemne. Z wszystkimi chcia³ ¿yæ w zgodzie i spokój sobie ceni³ bardziej
ni¿ powierzone mu sprawy pañstwowe78. Dominic Lieven zaliczy³ Mirskiego
do wyró¿niaj¹cej siê maj¹tkiem, koneksjami i pochodzeniem grupy arystokratów-magnatów. Wraz z ¿on¹ posiada³ ponad 7 tys. dziesiêcin, w wiêkszoci
w guberniach, gdzie ceny ziemi by³y wysokie (rodzinny maj¹tek po³o¿ony by³
na Charkowszczynie). Zdaniem Lievena Swiatopo³k-Mirski i Boris Wasilczikow s³usznie podkrelali, ¿e s¹ niew³aciwymi osobami, aby byæ skutecznymi ministrami. Dla przetrwania w petersburskiej polityce potrzebny by³ hart
ducha, ambicje, mi³oæ do w³adzy, gotowoæ do schlebiania i odgrywania dworaka, i zami³owanie do walki. Styl ¿ycia magnata nie pasowa³ do zasad
obowi¹zuj¹cych na wysokim stanowisku pañstwowym. Bogaty, niezale¿ny,
dumny, ze wszech miar przywi¹zany do swego statusu spo³ecznego magnat
mia³ ma³¹ motywacjê, aby dla stanowiska i korzyci podporz¹dkowaæ siê nie
tylko wysi³kom i niebezpieczeñstwom pe³nionej funkcji, ale równie¿ zawziêtej
rywalizacji z kolegami, przewa¿nie wywodz¹cymi siê z ni¿szych warstw ni¿
on sam. Wed³ug Lievena rosyjscy magnaci cechowali siê brakiem predyspozycji do s³u¿by w politycznej w Rosji79.
W chwili nominacji, na korzyæ Swiatopo³k-Mirskiego przemawia³o wiele.
Od lat funkcjonowa³ w terenowej i centralnej administracji pañstwowej, ale
nie mo¿na by³o go obwiniaæ za surow¹ politykê Dmitrija Sipiagina i Wiaczes³awa Plehwego. By³ skuteczny  jako genera³-gubernator wileñski potrafi³
nak³oniæ polskie rodowisko ziemiañskie do wspó³pracy80. Dostrzega³ potrzebê zmian, zgodn¹ z oczekiwaniami spo³ecznymi, ale nie zamierza³ zmieniaæ
fundamentów Rosji, tak wa¿nych dla Miko³aja II. Nawet nie myla³ o konstytucji81. Mimo tego nie znajdowa³ zrozumienia w sferach rz¹dz¹cych.
Po opublikowaniu ukazu w wersji Wittego skar¿y³ siê: nie chc¹ zrozumieæ, ¿e to, co teraz nazywa siê liberalizmem, jest w³anie konserwatyzmem,
a to co w wy¿szych sferach uwa¿aj¹ za konserwatyzm, to anarchia. Wed³ug
Mirskiego samodzier¿awie mo¿na by³o pogodziæ z instytucjami przedstawicielskimi. Przyk³adem tego by³ sobór ziemski. Mirski opowiada³ siê za samodzier¿awiem, poniewa¿ uwa¿a³, ¿e w tym ustroju nie decyduj¹ interesy partyjne lub warstwowe, lecz w³adca, który dba o dobro powszechne82 . Rozró¿78

W. Hurko, op. cit., s. 351352, 353, 355 (przyp.).
D. Lieven, op. cit., s. 60, 67, 177.
80 Chodzi tu przede wszystkim o udzia³ grupy ziemian w ods³oniêciu pomnika Katarzyny II
w Wilnie 10 wrzenia 1904 r.
81 W. Hurko, op. cit., s. 375.
82 Dniewnik, s. 247, 264, 267.
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nia³ rewolucjonistów od si³ spo³ecznych, które chcia³y uczestniczyæ w ¿yciu
pañstwowym bez radykalnych zmian w sferze ustroju spo³ecznego i politycznego. Za najwa¿niejszych partnerów, jeli nie jedynych, uzna³ ziemców.
Hurko zarzuca³ swemu pryncypa³owi, ¿e doprowadzi³ do wzrostu nastrojów opozycyjnych liberalnej czêci spo³eczeñstwa. W gorzkich s³owach podsumowa³ rz¹dy Mirskiego: krótkotrwa³e zarz¹dzanie Ministerstwem Spraw
Wewnêtrznych, rozpoczête od umiechów pod adresem spo³eczeñstwa, na
które ono odpowiada³o pozdrowieniami, koñczy³o siê, przy jego ca³kowitym
odsuniêciu od rzeczywistego prowadzenia polityki wewnêtrznej, nasileniem
spo³ecznego fermentu i w koñcu krwi¹ przelan¹ 9 stycznia 1905 r. na ulicach Petersburga83. Win¹ za krwaw¹ niedzielê, przynajmniej poredni¹,
obci¹¿y³ Mirskiego tak¿e Witte. Jego zdaniem minister spraw wewnêtrznych
nie powinien polegaæ na naczelniku miasta Iwanie Fullonie. Mirski nie miesza³ siê w jego sprawy i podobnie jak ca³y rz¹d nie wiedzia³, co siê w³aciwie
dzieje. £agodniej oceni³ ministra Kokowcow, przyznaj¹c, ¿e nie bra³ w tej
sprawie osobistego udzia³u84. Faktem pozostanie, ¿e nie umia³ zapobiec
tragedii.
Nominacja Piotra Swiatopo³k-Mirskiego na ministra spraw wewnêtrznych dawa³a szansê na pokojowe wyjcie z kryzysu, na ewolucyjne, kontrolowane zmiany. Jednak jego propozycje trafia³y w pró¿niê. Zgodnie z tym co
przewidywa³, reformy i tak zosta³y przeprowadzone, ale w znacznie mniej
korzystnych dla rz¹du okolicznociach. Z punktu widzenia spo³eczeñstwa, ze
wzglêdu na przyspieszenie przemian w Rosji, rz¹dy Mirskiego by³y korzystne. Zapocz¹tkowa³ dyskusjê nad tak podstawowymi kwestiami jak praworz¹dnoæ, wady biurokracji, system przedstawicielski.
Po odejciu z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych Swiatopo³k-Mirski wyjecha³ do swego maj¹tku (car, wbrew obietnicy, nie wys³a³ go na Kaukaz).
Wiód³ spokojne ¿ycie z dala od polityki. Zmar³ w 1914 r.
Piotr Swiatopo³k-Mirski w trakcie krótkiego, zaledwie trzyipó³miesiêcznego urzêdowania zyska³ przydomek Swiatopo³ka Przeklêtego, a skrajnie
czernosecinne gazety og³osi³y, ¿e jest Polakiem, zdrajc¹ i przyjacielem ¯ydów.
Jednym s³owem, pola³y siê na niego cuchn¹ce odpadki z rosyjskich wychodków, nape³niaj¹ce umys³y, serca i sumienie tak zwanych prawdziwie rosyjskich ludzi85. Nie zrealizowa³ podstawowego punktu swego programu, co
wywo³a³o uzasadnione poczucie osobistej klêski. Kwesti¹ otwart¹ pozostaje
odpowied na pytanie, czy by³a to tak¿e przegrana Rosji. Zaspokojenie ¿¹dañ
politycznych wy¿szych warstw spo³eczeñstwa nie zapobieg³oby robotniczej
rewolucji 1905 r. ani ruchom ch³opskim. Grupy te wyst¹pi³y przede wszystkim ze wzglêdu na ich trudn¹ i pozbawion¹ perspektyw sytuacjê bytow¹,
83

W. Hurko, op. cit., s. 416, 353.
Dniewnik, s. 277; Iz archiwa S. J. Witte, t. 1, ks. 2, s. 668, t. 2, s. 118119;
W. Kokowcow, op. cit., s. 64.
85 Dniewnik, s. 255; Iz archiwa S. J. Witte, t. 2, s. 120.
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a nie brak praw politycznych. Elity rz¹dz¹ce nie przewidzia³y, ¿e w³anie te
rodowiska oka¿¹ siê najbardziej niebezpieczne.
Swiatopo³k-Mirski, kiedy obejmowa³ stanowisko ministra, dostrzega³,
¿e rz¹d coraz bardziej oddala siê od poddanych, chcia³ dopuciæ spo³eczeñstwo do wspó³decydowania w sprawach pañstwa. Spo³eczeñstwo zawê¿a³ tu
do szlachty, która by³a zwolennikiem monarchii  tradycyjnej podpory tronu.
Swoj¹ dzia³alnoæ skupi³ w³anie na tej grupie. Tymczasem problemem coraz
bardziej nabrzmia³ym, ale i odk³adanym, by³a kwestia ch³opska. Obszczina
wyrêcza³a ch³opów w kontaktach ze wiatem zewnêtrznym i zarazem by³a
porednikiem, którego nie mo¿na by³o unikn¹æ. W efekcie najliczniejsza grupa ludnoci Rosji nie by³a przygotowywana do ponoszenia wspó³odpowiedzialnoci za pañstwo86 . Wiosn¹ 1905 r. w³anie na terenach, gdzie przewa¿a³a obszczina (tzn. w centralnej Rosji) ch³opi najsilniej wyst¹pili przeciw
w³acicielom ziemskim  grabili, niszczyli, podpalali maj¹tki87.
Tradycja, ideologia, pozycja szlachty, brak zdecydowania rz¹dz¹cych
sprawi³y, ¿e problem obszcziny do pocz¹tku XX w. pozostawa³ nierozwi¹zany.
Pañstwo nie stawa³o na wysokoci zadania. Korzysta³o z us³ug obszcziny np.
w sprawie poboru rekruta czy podatków, ale nie rozwi¹zywa³o jej problemów
(podstawowym by³ brak ziemi dla kolejnych nadzia³ów)88. Rosyjscy badacze
stwierdzili: Caryzm chronicznie spónia³ siê z przeprowadzaniem nieuniknionych przekszta³ceñ, szczególnie politycznych [...]. Oto dlaczego nasuwa siê
wniosek, ¿e rozpoczêta w styczniu 1905 roku rewolucja by³a kar¹ za opiesza³oæ, niezrêcznoæ i egoizm rz¹dz¹cych rosyjskich elit89. Nieliczni politycy
rosyjscy prze³omu XIX i XX wieku dostrzegali wagê problemu ch³opskiego.
Pragmatycznie do niego podeszli Sergiej Witte oraz Piotr Sto³ypin i w³¹czyli
do programu przystosowywania feudalnej formy rz¹dów do rozwijaj¹cych siê
stosunków bur¿uazyjnych90.
Miko³aj II zwykle reagowa³ w sposób nieadekwatny do potrzeb, ale potrafi³ wystawiaæ trafne oceny. Na pocz¹tku listopada 1905 r., czyli wkrótce po
nadaniu swobód politycznych, wyda³ manifest zmniejszaj¹cy o po³owê op³aty
za wykup ziemi (od 1907 r. mia³y byæ ca³kowicie zniesione). Jego zdaniem
86 Wed³ug spisu 1897 r. na wsi mieszka³o 87,2% ludnoci, przy czym pimiennych by³o tam
23,8% (w ca³ym kraju  28,4%). A. Achizier, op. cit., s. 292. Polska literatura u¿ywa okrelenia
wspólnota gminna, które jest uproszczeniem, nie oddaje specyfiki tej instytucji.
87 R. Wortman, Scenarii w³asti, Mify i ceremonii russkoj monarchii, t. II, Ot Aleksandra II
do otreczenia Niko³aja II, Moskwa 2004, s. 535.
88 Zob. Z. Opacki, Fantom obszcziny. Idea wspólnoty gminnej w rosyjskiej myli spo³ecznopolitycznej XIX wieku, [w:] Cywilizacja Rosji Imperialnej, red. P. Kraszewski, Poznañ 2002,
s. 131134; A. Bochanow, op. cit., s. 214. Konkretne zmiany zapocz¹tkowa³ Siergiej Witte.
Kwestiê agrarn¹ uwa¿a³ za pierwszoplanow¹. Doprowadzi³ do zniesienia porêki gminnej oraz
wymierzenia kar cielesnych przez s¹dy gminne (1903, 1904). Postulowa³, aby przynale¿noæ do
obszcziny by³ dobrowolna. L. Jakiewicz, Sergiusz Witte..., s. 6365.
89 S. Tjutjukin, W. Sze³ochajew, Marksisty w pierwoj russkoj rewolucii, Moskwa 1996,
s. 20. [Cyt. za:] E. Pantin, I. Plimak, Drama rossijskich rieform i rewoljucij (Srawnitielnopoliticzeskij analiz), Moskwa 2000, s. 245.
90 B. Ananicz, R. Ganielin, op. cit., s. 399.
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by³o to nieporównanie istotniejsze ni¿ darowane w tych dniach Rosji wolnoci obywatelskie91.
Rz¹dy ksiêcia Piotra Swiatopo³k-Mirskiego to zaledwie epizod w dziejach
Rosji. Mówi¹ jednak wiele o specyfice carskiego aparatu w³adzy najwy¿szego
szczebla. Pokazuj¹, jak przywi¹zanie cara do tradycji i biurokracja marnotrawi³y szanse na rozwi¹zywanie podstawowych problemów trapi¹cych Rosjê.
SUMMARY
In an exceptionally hard time for Russia, i.e. the end of 1904 and the beginning
of 1905, a chance emerged to overcome the crisis. It was connected with the person of
Piotr Swiatopo³k-Mirski, who served as the Minister of Internal Affairs from 26 August
1904 until 18 January 1905. The new minister forwarded a proposal to replace the
existing policy of repression with a program of liberal reforms. At the time of assuming his duties, Swiatopo³k-Mirski was aware that the government was becoming
ever more distant from its subjects, and he felt the society ought to have the right to
participate in decisions regarding their country. Notably, his term of the society was
limited in scope and only included the nobility, the traditional supporter of the
monarchy. It was to this group that he focused his attention. In the meantime,
among the problems that were burning, yet neglected, was the question of peasants.
At that time, the peasants did not have any direct contact with the outside world,
as the Obszczina were happy to do it for them and at the same time remain an
intermediary which they could not avoid. Consequently, the most populous group
of Russian society was not ready to share in the responsibility for the state. The rule
of Duke Piotr Swiatopo³k-Mirski speaks volumes of the Tsar's apparatus of authority
at the highest-level. They indicate how the Tsar's adherence to tradition combined
with bureaucracy squandered all chances to solve the basic problems that afflicted
Russia.

91 Ibidem, s. 395. Biograf ostatniego cara, A. Bochanow, stwierdzi³, ¿e jego bohater w³ada³ bardzo wa¿n¹ dla polityka zalet¹: umia³ zgadzaæ siê z now¹ rzeczywistoci¹. A. Bochanow,
op. cit., s. 95, 225.
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÓÌÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÈÌÏÅÐÈÈ Â ÍÀÓ×ÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ ÐÎÑÑÈÈ È ÏÎÑÒÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÑÒÐÀÍ:
ÎÒ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÕ ÎÖÅÍÎÊ È ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÎÂ
Ê ÍÎÂÛÌ ÏÎÄÕÎÄÀÌ È ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÌ
ÒÅÍÄÅÍÖÈÿÌ
Èçó÷åíèå ïðîáëåì äóìñêîé èñòîðèè â Ðîññèè è äðóãèõ ïîñòñîâåòñêèõ
ñòðàíàõ èìååò ñâîåîáðàçíóþ èñòîðèîãðàôè÷åñêóþ òðàäèöèþ, â îñíîâå
êîòîðîé íàõîäÿòñÿ êàê çàëîæåííûå åùå â äîðåâîëþöèîííûé ïåðèîä
ïîëèòè÷åñêèå ïîäõîäû ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ê èñòîðèè
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, òàê è ïðåèìóùåñòâåííî ðàçâèâàâøèåñÿ â ñîâåòñêîé
èñòîðèîãðàôèè îäíîñòî-ðîííèå êëàññîâî-ïîëèòè÷åñêèå îöåíêè ñàìîé Äóìû è
åå äåÿòåëüíîñòè, â îñíîâå êîòîðûõ ëåæàëè ìàðêñèñòñêî-ëåíèíñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ïåðâîãî â Ðîññèè íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà êàê
«áåññèëüíîãî ïðèäàòêà öàðèçìà», êàê ïîëèòè-÷åñêóþ «øèðìó, ïðèêðûâàþùóþ
ÿçâû öàðèçìà»1. Äóìñêóþ ïðîáëåìàòèêó âðÿä ëè ìîæíî ñ÷èòàòü äîñêîíàëüíî
èññëåäîâàííîé, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáùåå ÷èñëî îòå÷åñòâåííûõ ïóáëèêàöèé,
ñâÿçàííûõ ñ ýòîé òåìîé, ñîñòàâëÿåò ñåãîäíÿ ñâûøå 1000 íàèìåíîâàíèé.
Äóìñêàÿ òåìàòèêà, õîòÿ è ïðèâëåêàëà îòå÷åñòâåííûõ èññëåäîâàòåëåé,
îäíàêî ôîðìèðîâàëàñü íåðàâíîìåðíî è ôðàãìåíòàðíî, ðàñïàäàÿñü íà òðè
ïåðèîäà: 1905-1917 ãã.; 1920-1980-å ãã.; 1990-2000-å ãã..

1

Èñòîðèÿ ÂÊÏ(á). Êðàòêèé êóðñ. Ì., 1946. Ñ. 83
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Ëèòåðàòóðà è ïóáëèöèñòèêà «äóìñêîé ýïîõè»: ôîðìèðîâàíèå
ðàäèöèîííîé èñòîðèîãðàôè÷åñêîé áàçû
Õàðàêòåðíûìè îñîáåííîñòÿìè èñòîðèîãðàôè÷åñêîãî ïåðèîäà 19051917 ãã.
ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå: 1) ìíîãî÷èñëåííîñòü ïóáëèêàöèé (äî ïîëóòûñÿ÷è
íàèìåíîâàíèé), îäíàêî, îñíîâíàÿ èõ ÷àñòü  ýòî æóðíàëüíûå ñòàòüè
è íåáîëüøèå ïî îáúåìó áðîøþðû; 2) îñíîâíîé ïèê ïóáëèêàöèé ïðèøåëñÿ íà
19051906 ãã., êîãäà íåìàëûìè òèðàæàìè èçäàâàëèñü íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå
ðàáîòû î äóìñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå, â òîì ÷èñëå, â êîíòåêñòå çàðóáåæíîãî
ïàðëàìåíòñêîãî îïûòà è ëèòåðàòóðà, îñâåùàþùàÿ ïåðâîäóìñêèå âûáîðû
è äåÿòåëüíîñòü I Äóìû; 3) ïî æàíðó  çàìåòíàÿ ÷àñòü ðàáîò  ýòî äóìñêàÿ
ïóáëèöèñòèêà, îïåðàòèâíî îòêëèêàâøàÿñÿ íà õîä âûáîðîâ è äóìñêóþ
ïîëèòè÷åñêóþ ðàáîòó; 4) â ñîäåðæàòåëüíîì ñìûñëå ýòà ëèòåðàòóðà (íå òîëüêî
ïîäöåíçóðíàÿ, íî è íåëåãàëüíàÿ) íà÷èíàëà îòðàæàòü ñêëàäûâàþùèåñÿ ÷åðòû
äóìñêîé ôðàêöèîííîé ìíîãîïàðòèéíîñòè, ïîñêîëüêó ïðèíàäëåæàëà àâòîðàì,
ðàçäåëÿâøèì ðàçëè÷íûå ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêèå è íàöèîíàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå
ïëàòôîðìû2, âñå áîëåå ðàñïàäàÿñü ïî ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêîìó ïðèíöèïó íà
ïðàâîìîíàðõè÷åñêóþ 3 , îêòÿáðèñòñêóþ 4 , êàäåòñêóþ 5 , ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêóþ6, ýñåðîâñêóþ è íåîíàðîäíè÷åñêóþ7; 5) èñòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè Äóìû,
2 Îðëîâñêèé Ï. [Âîðîâñêèé Â.Â.] Êàäåòû â Äóìå. ÑÏá., 1906; Çàëåâñêèé Ê. Ïîëüñêèå
áóðæóàçíûå ïàðòèè è Ïîëüñêîå êîëî âî II Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå // Îáðàçîâàíèå. 1907. ¹ 6. Ñ. 2337;
Ïåòðîâñêèé À.È. Äîíñêèå äåïóòàòû âî II Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå. ÑÏá., 1907; Ìóñóëüìàíñêàÿ
ïàðëàìåíòñêàÿ ôðàêöèÿ. Á.ì. [1907]; Êàïóñòèí Ì.ß. Ðå÷è êàçàíñêîãî îêòÿáðèñòà.Êàçàíü, 1907;
Þðñêèé Ã. Ïðàâûå â Òðåòüåé Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå.Õàðüêîâ. 1912 è äð.
3 Ñì. íàïðèìåð: Àíòîíèé, àðõèåïèñêîï. Ñëîâî àðõèåïèñêîïà Àíòîíèÿ íà áëàãîäàðñòâåííîì
ìîëåáíå ïîñëå âûáîðîâ â 3-þ Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó. Æèòîìèð, 1907; Áàøìàêîâ À.À. Çàáûòàÿ
ñðåäè ïîëüñêèõ çåìåëü, ðîäíàÿ íàì «Õîëìñêàÿ Ðóñü» // Áàøìàêîâ À.À. Çà ñìóòíûå ãîäû: Ïóáëèö.
ñò. è ðå÷è. ÑÏá., 1906; Âîñòîðãîâ È.È. Êòî äîëæåí áûòü â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå. Ì., 1906;
Ãðèíãìóò Â.À. Èñòîðèÿ íàðîäîâëàñòèÿ: [Äîêëàä, ïðî÷èò. 24 èþíÿ 1907 ãîäà â Òâåðñêîì
áëàãîðîäíîì ñîáð.]. Ì., 1908; Åëèøåâ À.È. Çîâåì ëè ìû íàçàä?: Ïðåäâûáîðíàÿ ðå÷ü ðóññêîãî
ïàòðèîòà. 2-å èçä. Ì., 1907; Ùåðáàòîâ À.Ã. Ñîîáùåíèå î Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå â «Ñîþçå ðóññêèõ
ëþäåé». Ì., 1906 è äð.
4 Ñì. íàïðèìåð: Ãåðüå Â. Ïåðâàÿ ðóññêàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà: ïîëèòè÷åñêèå âîççðåíèÿ
è òàêòèêà åå ÷ëåíîâ. Ì., 1906; Ãåðüå Â.Ïåðâûå øàãè áûâøåé Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû. Ì., 1907;
Ëüâîâ Â.Í. Ïðîãðàììíûå ðå÷è è ñòàòüè â Ñàìàðñêîì îòäåëå «Ñîþçà 17 îêòÿáðÿ». Ì., 1907; è äð.
5 Ñì. íàïðèìåð: Áîðîäèí Í.À.Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà â öèôðàõ. ÑÏá., 1906; Âèíàâåð
Ì.Êîíôëèêòû â ïåðâîé Äóìå. ÑÏá., 1907; Åçåðñêèé Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà ïåðâîãî ñîçûâà.Ïåíçà,
1906; Êàìèíêà À.È., Íàáîêîâ Â.Ä. Âòîðàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà. ÑÏá., 1907; Ìèëþêîâ Ï.Í.
Òðåòüÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà è äåÿòåëüíîñòü ôðàêöèè íàðîäíîé ñâîáîäû. ÑÏá., 1909 è äð.
6 Ñì. íàïðèìåð: Áîãäàíîâ Ì., Äàí Ô.ðàáî÷èå äåïóòàòû â ïåðâîé Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå
ÑÏá., 1907; Àëåêñàíäðîâ Í.À. [Ñåìàøêî] Ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ôðàêöèÿ â 3-é Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå. Á.ì., 1910; Ëåâèí Ê.Í., Ñêâîðöîâ-Ñòåïàíîâ È.È. Äåÿòåëüíîñòü âòîðîé
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû. Ì., 1907 è äð.
7 Ñì. íàïðèìåð: Áîãîðàç Â.Ã. Ìóæèêè â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå. Ì., 1907; Áîíäàðåâ
Ñ.È.Òàêòèêà òðóäîâîé ãðóïïû. ÑÏá., 1907; Ëîêîòü Ò.Â.Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè è ãðóïïû
â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå. Õàðàêòåð è ïðè÷èíû ïîëèòè÷åñêîãî áåññèëèÿ ïåðâîé äóìû. Âîçìîæíûé
õàðàêòåð è çàäà÷è âòîðîé Äóìû. Ì., 1907 è äð.
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êàê ïðàâèëî, ðàññìàòðèâàëàñü â ñâÿçè ñ íàñóùíûìè ñîöèàëüíûìè ïðîáëåìàìè
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà (àãðàðíûé, ðàáî÷èé âîïðîñû), íî ëèøü íåêîòîðûå
ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå Äóìàì ïåðâûõ äâóõ ñîçûâîâ âûõîäèëè íà îáîáùåííûå
èñòîðèêî-ïîëèòè÷åñêèå âûâîäû8, â ëèòåðàòóðå ïî III Äóìå è, îñîáåííî, ïî IV
Äóìå ïðåâàëèðîâàëà ïîëèòè÷åñêàÿ ïóáëèöèñòèêà, ïîä÷èíåííàÿ ñîäåðæàíèþ
òåêóùåé ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû âîêðóã ðàññìàòðèâàâøèõñÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâîì
çàêîíîïðîåêòîâ è âîïðî-ñîâ; 6)÷òî æå êàñàåòñÿ ñîáñòâåííî íàöèîíàëüíîãî
è âåðîèñïîâåäàëüíîãî âîïðîñîâ â Äóìå, òî ýòà ñòîðîíà äåÿòåëüíîñòè ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà ÷àùå çàòðàãèâàëàñü â ñòàòüÿõ ñàìèõ äåïóòàòîâ9, êîëè÷åñòâî
ðàáîò, ñïåöèàëüíî êàñàþùèõñÿ ýòíî-êîíôåññèîíàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé äóìñêîé
äåÿòåëüíîñòè, îòíîñèòåëüíî íåâåëèêî: â íà÷àëå ÕÕ âåêà îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå
ðóññêîãî îáùåñòâà âîñïðèíèìàëî âñå êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ ÷åðåç ïðèçìó
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî è ïîëèòè÷åñêîãî ïðîòèâî-ñòîÿíèÿ, à ýòíîïîëèòè÷åñêèå ïðîáëåìû, ïî îáùåìó ïðàâèëó ñòàâèëè òå àâòîðû, êîòîðûå áûëè
íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíû ñ íàöèîíàëüíûìè äâè-æåíèÿìè.
Î÷åâèäíî, ÷òî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî äîðåâîëþöèîííûõ ðàáîò (çà
èñêëþ-÷åíèåì íåêîòîðûõ ïðàâîâåä÷åñêèõ è íåñêîëüêèõ îáîáùàþùèõ
èñòîðèêî-ïîëèòè÷åñêèõ) íåâîçìîæíî ðàññìàòðèâàòü â êàòåãîðèè íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé. Â ñòàòüÿõ è áðîøþðàõ ñîâðåìåííèêîâ äóìñêîé ïîëèòè÷åñêîé
æèçíè ïðîñëåæèâàþòñÿ êàê âåñüìà öåííûå ýëåìåíòû ïóáëèöèñòèêè
è ìåìóàðèñòèêè, òàê è äîêóìåíòàëüíûå êîìïîíåíòû. Ìíîãèì èç ïèøóùèõ íà
äóìñêèå òåìû àâòîðîâ íåäîñòàâàëî íàó÷íîñòè è øèðîòû âçãëÿäîâ, åñòåñòâåííî,
÷òî íåäîñòóïíûìè äëÿ íèõ îñòàâàëèñü äîêóìåíòû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
âëàñòè è íå ïðåäàâàâøèåñÿ îãëàñêå ìàòåðèàëû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé.
Âàæíî, ÷òî âåñü êîìïëåêñ äîðåâîëþöèîííîé ëèòåðàòóðû, ñ îäíîé
ñòîðîíû, ïîçâîëÿåò ïîäõîäèòü ê îöåíêå è îñìûñëåíèþ äóìñêèõ ñîáûòèé
ñ ïîçèöèé ïîëè-òè÷åñêîãî ïëþðàëèçìà, îáåñïå÷èâàåò è ñîïîñòàâëåíèå
ðàçëè÷íûõ èäåîëîãè÷åñêèõ ïîçèöèé è ýòíîïîëèòè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ
è âûÿâëåíèå áîëåå îáúåêòèâíîé êàðòèíû ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû â Äóìå
è âîêðóã íåå. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåëüçÿ íå ïðèçíàòü, ÷òî ïóáëèöèñòè÷åñêèé
õàðàêòåð îñíîâíîé ÷àñòè èçäàííûõ ðàáîò, êîòîðûå áûëè ïîä÷èíåíû öåëÿì
òåêóùåé ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû, ïðåäîïðåäåëÿë è ñóùåñòâåííûé ñóáúåêòèâèçì
àâòîðîâ.
8 Ïåðâàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà: ñáîðíèê ñòàòåé. Âûï.I. Ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå Ïåðâîé
äóìû; Âûï.II. Çàêîíîäàòåëüíàÿ ðàáîòà; Âûï. III. Àãðàðíàÿ ðåôîðìà è ïðîäîâîëüñòâåííîå äåëî.
 ÑÏ á., 1907; Ãåðüå Â. Âòîðàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà. Ì., 1907 è äð.
9 Ëåäíèöêèé À. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå // Ïåðâàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ
äóìà. Âûï.I. Ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå ïåðâîé Äóìû. ÑÏá., 1907. Ñ. 154167; Ãðåäåñêóë Í. Ïðîåêò
çàêîíà î ðàâíîïðàâèè // Òàì æå. Âûï.II. Ñ. 111141; Áîðîäèí Í.À. Ëè÷íûé ñîñòàâ ïåðâîé
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, åå îðãàíèçàöèÿ è ñòàòèñòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ î ÷ëåíàõ // Òàì æå. Âûï.I. Ñ. 1139;
Êàìåíñêèé Ï.Â. Âåðîèñïîâåäàëüíûå è öåðêîâíûå âîïðîñû â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå òðåòüåãî
ñîçûâà è îòíîøåíèå ê íèì «Ñîþçà 17 îêòÿáðÿ». Ì., 1909; Ãðåäåñêóë Í. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ
â ïåðâîé Äóìå // Ê 10-ëåòèþ 1-îé Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû. Ñá. ñò. ïåðâîäóìöåâ. Ïã., 1916. Ñ. 7688.
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Ðóñòåì Öèóí÷óê

Ñîâåòñêàÿ ëèòåðàòóðà 192080-õ ãã. îá èñòîðèè Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû:
òåìàòèêà, èñòî÷íèêè, òðàêòîâêè
Â ñîâåòñêèé ïåðèîä ðàçâèòèÿ èñòîðè÷åñêîé íàóêè (19201980-å ãã.)
äóìñêàÿ òåìàòèêà, õîòÿ âðåìåíàìè è ïðèâëåêàëà âíèìàíèå íåêîòîðîãî ÷èñëà
èññëåäîâàòåëåé, èçó÷àëàñü âåñüìà íåðàâíîìåðíî è ïðåäâçÿòî: 1) èçó÷åíèå
äóìñêèõ âîïðîñîâ â òå÷åíèå âñåãî ñîâåòñêîãî ïåðèîäà ïðîõîäèëî â óñëîâèÿõ
îäíîïàðòèéíîé ñèñòåìû, îòäàâàâøåé áåññïîðíûé ïðèîðèòåò ðàçðàáîòêå
è îáîñíîâàíèþ äóìñêîé òàêòèêè îäíîé  áîëüøåâèñòñêîé ïàðòèè, òàêòèêà æå
äðóãèõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë â Äóìå, êàê ïðàâèëî, ìîãëà áûòü ëèøü îáúåêòîì
êðèòèêè; 2) ñàìà Äóìà è âñå îêîëîäóìñêèå ñîáûòèÿ òàêæå òðàêòîâàëèñü
ñ ïîçèöèè îäíîé ïàðòèè (à åñëè òî÷íåå  áîëüøåâèñòñêîé ÷àñòè ÐÑÄÐÏ),
êîòîðàÿ, êàê èçâåñòíî, ðàññìàòðèâàëà Äóìó êàê ïîáî÷íûé ïðîäóêò ðåâîëþöèè,
êàê «êîíñòèòóöèîííóþ øèðìó», à ïàðëàìåíòñêèå ôîðìû ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû
îöåíèâàëà êàê âòîðè÷íûå, ïîä÷èíåííûå äðóãèì, â îñíîâíîì ñèëîâûì ôîðìàì
áîðüáû çà âëàñòü  ñòà÷êå, âîîðóæåííîìó âîññòàíèþ è ò.ä.; 3) îïðåäåëåííîå
îæèâëåíèå ñîâåòñêèõ èññëåäîâàíèé äóìñêîé èñòîðèè, íà÷àòûõ â 1920-å,
à çàòåì «çàìîðîæåííûõ», ñîâïàäàëî ñ íåêîòîðûìè «ïîòåïëåíèÿìè»
ïàðòèéíîãî âíóòðèïîëèòè÷åñêîãî êóðñà (ñåðåäèíà 195060 ãã., âòîðàÿ ïîëîâèíà
1980-õ ãã.) è ñ þáèëåÿìè ðåâîëþöèè 19051907 ãã.; 4) áîëüøåå âíèìàíèå
èññëåäîâàòåëåé (èñòîðèêîâ, à òàêæå ïðàâîâåäîâ) ïðèâëåêàëî èçó÷åíèå
óñïåøíîé äëÿ ðåâîëþöèîííûõ ïàðòèé òàêòèêè àêòèâíîãî áîéêîòà
«áóëûãèíñêîé» Äóìû è èñòîðèè êðàòêîâðåìåííî ñóùåñòâîâàâøèõ è îïïîçèöèîííûõ ïî ñâîåìó ñîñòàâó I è II Äóì, ðàçîãíàííûõ ñàìîäåðæàâèåì, íåæåëè
III è IV Äóì, èìåþùèõ ïðîïðàâèòåëüñòâåííîå áîëüøèíñòâî è ôóíêöèîíèðîâàâøèõ â ðàìêàõ îãðà-íè÷åííîãî ïðàâèòåëüñòâîì äóìñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî äëÿ êàæäîãî ñîçûâà ñðîêà;
5) â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå ðàññìàòðèâàëñÿ êàê ïîëîæèòåëüíûé ëèøü
áîëüøåâèñòñêàÿ ïðàêòèêà èñïîëüçîâàíèÿ äóìñêîé òðèáóíû äëÿ îáëè÷åíèÿ
ñàìîäåðæàâèÿ è ïðîïàãàíäû, à òàêæå îïûò òàêòèêè «ëåâîáëîêèçìà» êàê
ñðåäñòâà óñèëåíèÿ ãåãåìîíèè ðàáî÷åãî êëàññà â íåïðîëåòàðñêèõ ñëîÿõ,
êîòîðîìó ïðîòèâîïîñòàâëÿëèñü «êîíñòèòóöèîííûå èëëþçèè» è «ñîãëàøàòåëüñêèé îïïîðòóíèçì» ìåíüøåâèêîâ è äðóãèõ ëåâûõ ïàðòèé, òàêòèêà æå
ëèáåðàëüíî-ýâîëþöèîíèñòñêèõ ïàðòèé îáúÿâëÿëàñü êîíòððåâîëþöèîííîé;
6) â ñâÿçè ñ ãîñïîäñòâîì â ãîñóäàðñòâåííî-ïàðòèéíîé ïðàêòèêå óòâåðæäåíèÿ îá
èñòîðè÷åñêîé ïðîãðåññèâíîñòè ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû, îñíîâàííîé íà
«Ñîâåòàõ ñâåðõó äîíèçó», ïî ñðàâíåíèþ ñ ïàðëàìåíòñêèìè ðåñïóáëèêàìè,
îñíîâàííûìè íà ðàçäåëåíèè âëàñòåé, îñòàâàëèñü ïîëèòè÷åñêè íåâîñòðåáîâàííûìè è íàó÷íî íåîñìûñëåííûìè öåëûå ïëàñòû îïûòà è òðàäèöèé
çàðóáåæíîãî è îòå÷åñòâåííîãî ïàðëàìåíòàðèçìà; 7) ïîëèòè÷åñêàÿ çàäàííîñòü
èññëåäîâàíèé äóìñêîé èñòîðèè âî ìíîãîì ñêàçàëàñü è íà èçáèðàòåëüíîì
ïîäõîäå çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè àâòîðîâ ê îïðåäåëåíèþ èñòî÷íèêîâîé áàçû
(è ñîîòâåòñòâåííî èññëåäîâàòåëüñêèõ ìåòîäèê), êîòîðàÿ îãðàíè÷èâàëàñü
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è ðàíæèðîâàëàñü ïî ñòåïåíè áëèçîñòè è îòðàæåííîñòè â èñòî÷íèêå
áîëüøåâèñòñêîé ïàðëàìåíòñêîé ïðàêòèêè; 8) ñêëàäûâàëîñü òåíäåíöèîçíîå
îòíîøåíèå ê íåáîëüøåâèñòñêîìó ïðî÷òåíèþ äóìñêîé èñòîðèè, íåãàòèâèçì ïî
îòíîøåíèþ ê çàðóáåæíûì ðîññèåâåä÷åñêèì è ñîâåòîëîãè÷åñêèì øêîëàì.
Íà÷èíàÿ ñ ðàáîò À.Í. Ñëåïêîâà è Ñ.Ã. Òîìñèíñêîãî, ïîäãîòîâëåííûõ
â ïåðâîé ïîëîâèíå 1920-õ ãîäîâ, îïðåäåëÿëàñü òåíäåíöèÿ ïðèîðèòåòíîãî
êëàññîâî-ïàðòèéíîãî îñâåùåíèÿ äóìñêîé æèçíè, è âîçîáëàäàëè èäåîëîãè÷åñêèå óñòàíîâêè, äîïóñêàâøèå îñâåùåíèå íàöèîíàëüíîãî âîïðîñà
â Äóìå ëèøü â êîíòåêñòå ïðîëåòàðñêîé áîðüáû ïðîòèâ ñàìîäåðæàâèÿ
è áóðæóàçèè. Â 19201940-å ãã. îñíîâíîå âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé áûëî
ñîñðåäîòî÷åíî íà ïóáëèêàöèè ðàáîò Â.È. Ëåíèíà, È.Â. Ñòàëèíà, áîëüøåâèñòñêèõ äîêóìåíòîâ, ñòàâøèõ ìåòîäîëîãè÷åñêîé è èñòî÷íèêîâåä÷åñêîé
îñíîâîé ðàáîò ïî èñòîðèè áîëüøåâèñòñêîé äóìñêîé òàêòèêè. Îäíàêî
íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ îáîáùàþùèõ èññëåäîâàíèé ïî èñòîðèè ÕÕ âåêà âñå
æå âûâîäèëà â 19301960-õ ãîäû íà ïîäãîòîâêó ìîíîãðàôèé ïî äóìñêîé
ïðîáëåìàòèêå10 è ðàáîò ïî îòäåëüíûì íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíûì ñþæåòàì
äóìñêîé äåÿòåëüíîñòè (îñâåùàâøèõñÿ â êàíäèäàòñêèõ äèññåðòàöèÿõ
Ã.À. Ãåðìàíà î âûáîðàõ âî II Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó íà Óêðàèíå,
Í.Ä. Êóçíåöîâà Òðåòüÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà î íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêå
öàðèçìà íà Êàâêàçå â ïåðèîä òðåòüåé Äóìû, À.Ï. Åãèïêî î ñòîëûïèíñêîì
ïëàíå âûäåëåíèÿ Õîëìùèíû èç Ïîëüøè â III Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå, Îäíàêî
íàöèîíàëüíûå ïàðòèè è ïðåäñòàâèòåëè â Äóìàõ òðàêòîâàëèñü êàê ïðîâîäíèêè
áóðæóàçíûõ, êîíòððåâîëþöèîííûõ è ñîãëàøàòåëüñêèõ èäåé. Ïðîáëåìû èñòîðèè
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ñòàëè ïðèâëåêàòü çàìåòíûé èññëåäîâàòåëüñêèé èíòåðåñ
â ïåðèîä «ïîëèòè÷åñêîé îòòåïåëè» ñî âòîðîé ïîëîâèíû 1950-õ  1960-õ ãã.
Ïîêàçàòåëåì òàêîãî èíòåðåñà è ðàñøèðåíèÿ èñòî÷íèêîâîé áàçû ñòàë âûõîä
â 1957 ãîäó ïîäãîòîâëåííîãî Ô.È.Êàëèíû÷åâûì öåííîãî ñáîðíèêà äîêóìåíòîâ
è ìàòåðèàëîâ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà â Ðîññèè»11.
Íàó÷íûé èíòåðåñ ê èçó÷åíèþ äóìñêîé ïðîáëåìàòèêè îáîçíà÷èëñÿ ñ 1970-80-õ
ãîäîâ. Èñòîðèîãðàôè÷åñêîé òåíäåíöèåé ýòîãî ïåðèîäà ñòàëî òåìàòè÷åñêîå
è ñîäåðæàòåëüíîå ðàñøèðåíèå èññëåäîâàíèé, êîòîðîå ìíîãèå àâòîðû
àðãóìåíòèðîâàëè íåîáõîäèìîñòüþ âñå áîëåå ãëóáîêîãî îñâîåíèÿ ëåíèíñêîé
êîíöåïöèè èñòîðèè. Ïðè ýòîì îíè, îäíàêî, äîëæíû áûëè îñòàâàòüñÿ â ðàìêàõ
ïðåæíèõ èäåîëîãè÷åñêèõ è ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäîâ. Òàê, ïîïûòêà
âûäâèíóòü òåçèñ î âðåìåííîé óòðàòå ïðîëåòàðèàòîì ãåãåìîíèè â ïåðèîä
äåÿòåëüíîñòè I è II Ãîñóäàðñòâåííûõ äóì 12 âñòðåòèëà ðåçêóþ îòïîâåäü
îôèöèàëüíîé èñòîðè÷åñêîé íàóêè.
10 ×åðìåíñêèé Å.Ä. Áóðæóàçèÿ è öàðèçì â ðåâîëþöèè 19051907 ãã. Ì.-Ë., 1939; Ïàâëîâ
Ì.Á. Äóìñêàÿ òàêòèêà áîëüøåâèêîâ â ðåâîëþöèè 19051907 ãã. Ì.-Ë., 1947; Ñèäåëüíèêîâ Ñ.Ì.
Îáðàçîâàíèå è äåÿòåëüíîñòü ïåðâîé Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû. Ì., 1962.
11 Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà â Ðîññèè: Ñá. äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ. Ñîñò. Ô.È.Êàëèíû÷åâ.
Ì., 1957; Ñì. òàêæå: Êàëèíû÷åâ Ô.È. Ðåâîëþöèÿ â Ðîññèè è Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà // Ñîâ.
ãîñóäàðñòâî è ïðàâî. 1957. ¹ 6.
12 Ðîññèéñêèé ïðîëåòàðèàò: îáëèê, áîðüáà, ãåãåìîíèÿ. Ì., 1970. Ñ. 21.
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Â öåëîì â ýòîò ïåðèîä ñòàëè îáñòîÿòåëüíåå èññëåäîâàòüñÿ èñòîðèêîïðàâîâûå àñïåêòû Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
öàðñêîé Ðîññèè è åå êðèçèñ, à èñòîðèÿ áîëüøåâèñòñêîé äóìñêîé òàêòèêè
âûâîäèëà íà îáîáùåíèå ïàðëàìåíòñêîãî îïûòà ÐÑÄÐÏ. Ïðè÷åì ïîñòàíîâêà
ïðîáëåì áîðüáû áîëüøåâèêîâ ñ íåïðîëåòàðñêèìè ïàðòèÿìè è îïûòà ëåâîãî
áëîêà ïðàêòè÷åñêè àêòèâèçèðîâàëè ðàçðàáîòêó èñòîðèè ìíîãîïàðòèéíîñòè
â Ðîññèè. Îäíàêî, äåÿòåëüíîñòü ýòèõ ïàðòèé ðàññìàòðèâàëàñü ÷åðåç êîíöåïöèþ
«òðåõ ëàãåðåé â áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ðåâîëþöèè». Âñå áîëåå
ðàñøèðÿåòñÿ èñòî÷íèêîâàÿ áàçà èññëåäîâàíèé, ïðèâëåêàþòñÿ íå òîëüêî
îïóáëèêîâàííàÿ äîðåâîëþöèîííàÿ ëèòåðàòóðà, íî è íîâûå àðõèâíûå
ìàòåðèàëû, â òîì ÷èñëå êàñàþùèåñÿ ïðàâèòåëüñòâåííîé ïîëèòèêè
è äåÿòåëüíîñòè íåïðîëåòàðñêèõ ïàðòèé. Âñå ýòî òàêæå ñïîñîáñòâîâàëî
ðàçâåðòûâàíèþ èññëåäîâàíèé äóìñêîé ïðîáëåìàòèêè â ðåãèîíàõ ñòðàíû.
Ìåñòî Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû â ïîëèòè÷åñêîé ñòðóêòóðå âëàñòè, ïîëíîìî÷èÿ
è ñòàòóñ ïåðâîãî íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ðàññìàòðèâàëèñü â ðàáîòàõ Í.È.
Âàñèëüåâîé, Ã.Á. Ãàëüïåðèíà, À.È. Êîðîëåâà, Á.Â. Àíàíüè÷à, Ð.Ø. Ãàíåëèíà,
À.Ì. Äàâèäîâè÷à, Í.Ï.Åðîøêèíà, À.Ä.Ñòåïàíñêîãî. Ïðîáëåìû èñòîðèè
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû â êîíòåêñòå ïðàâèòåëüñòâåííîé ïîëèòèêè
ðàññìàòðèâàëèñü â ìîíîãðàôèÿõ À.ß. Àâðåõà, Â.Ñ. Äÿêèíà, Å.Ä. ×åðìåíñêîãî,
Þ.Á. Ñîëîâüåâà, â îáîáùàþùåì êîëëåêòèâíîì òðóäå «Êðèçèñ ñàìîäåðæàâèÿ
â Ðîññèè. 1895-1917» 13. Èñòîðèè ðàçãîíà ïåðâîé Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû
è èþëüñêîìó ïîëèòè÷åñêîìó êðèçèñó 1906 ã. áûëà ïîñâÿùåíà êíèãà
Ñ.Â.Òþòþêèíà, ïðîöåññ ïîëèòè÷åñêîãî îôîðìëåíèÿ, à òàêæå äåÿòåëüíîñòè íà
âûáîðàõ è â Äóìå ëèáåðàëüíûõ ïàðòèé èññëåäîâàëè Å.Ä. ×åðìåíñêèé, Ë.Ì.
Ñïèðèí, Â.Â. Øåëîõàåâ, íåîíàðîäíè÷åñêèõ  Â.Í. Ãèíåâ, Ê.Â. Ãóñåâ, Í.Ô.
Åðîôååâ, Ä.À. Êîëåñíè÷åíêî, Á.Â. Ëåâàíîâ, Ì.È. Ëåîíîâ, Ä.Á. Ïàâëîâ,
áîëüøåâèêîâ  Ã.È. Çàé÷èêîâ, Î.Í. Çíàìåíñêèé è Â.À. Øèøêèí, Þ.È.
Êî÷åòîâ, Ë.ß. Öåõíîâè÷åð, êîíñåðâàòèâíî-îõðàíèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé  Þ.Á.
Ñîëîâüåâ è Ñ.À. Ñòåïàíîâ. Ò.Þ. Áóðìèñòðîâà è Â.Ñ. Ãóñàêîâà èññëåäîâàëè
ïîñòàíîâêó íàöèîíàëüíîãî âîïðîñà â ïðîãðàììàõ è òàêòèêå ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé. Îáñòîÿòåëüíûå ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå âûáîðàì è îáùåñòâåííîïîëèòè÷åñêîé áîðüáå âîêðóã Äóìû, ïîÿâèëèñü íà Óêðàèíå, â Áåëîðóññèè,
Ëàòâèè14, ïóáëèêîâàëîñü çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ñòàòåé, õàðàêòåðèçîâàâøèõ
ïðî-âåäåíèå áîëüøåâèñòñêîé äóìñêîé òàêòèêè â ìíîãîíàöèîíàëüíûõ ðåãèîíàõ
ñòðàíû (Óêðàèíà, Ïðèáàëòèêà, Êàâêàç, Êàçàõñòàí, Êèðãèçñòàí, Ïîâîëæüå,
Ñèáèðü è Äàëüíèé Âîñòîê). Îäíàêî, â öåíòðå âíèìàíèÿ èññëåäîâàòåëåé
íàõîäèëèñü âîïðîñû êëàññîâîé áîðüáû â ðåãèîíàõ â äóìñêèé ïåðèîä,
13

Êðèçèñ ñàìîäåðæàâèÿ â Ðîññèè, 18951917. Ë., 1984.
Ìàðòþõîâà Ì.À. Íà ïåðåëîìå ðåâîëþöèè: Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå äâèæåíèå â Áåëîðóññèè â ñâÿçè ñ ó÷ðåæäåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû â Ðîññèè (àâãóñò 1905- èþëü 1906 ã.).
Ìèíñê, 1986; Ïîïèê Â.È. Ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà íà Óêðàèíå âîêðóã âûáîðîâ â III Ãîñóäàðñòâåííóþ
äóìó. Êèåâ, 1989; Øàëäà Â.À., Óäðå À.Â. Ñîöèàë-äåìîêðàòèÿ Ëàòâèè è Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà,
19051917. Ðèãà, 1988.
14
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à ýòíè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ïðîáëåìû ëèáî âîâñå îòñóòñòâîâàëà, ëèáî ïðîñëåæèâàëàñü êðàéíå ñëàáî. Íåêîòîðûå èñòîðèîãðàôè÷åñêèå èòîãè ïðåäøåñòâóþùåãî èññëåäîâàíèÿ äóìñêîé òåìàòèêè áûëè ïîäâåäåíû ê ñåðåäèíå 1980-õ ãã. â ðàáîòàõ Å.Ä. ×åðìåíñêîãî, Í.Å. Êîçèöêîãî, Ä.À. Êîëåñíè÷åíêî, Â.Â. Øåëîõàåâà, À.Ä. Ñòåïàíñêîãî, Â.À. Ìóðàâüåâà, Â.Ì.
Øåâûðèíà è äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé15.
Ñîâðåìåííàÿ ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû «Äóìñêàÿ ìîäåëü ïàðëàìåíòàðèçìà
â Ðîññèè â íà÷àëå XX â.» áûëà íåâîçìîæíà áåç ïðåîäîëåíèÿ óñòàðåâøåãî
ñòåðåîòèïíîãî ïîäõîäà ê îöåíêå õàðàêòåðà ýâîëþöèè è ñóùíîñòè óñòàíîâèâøåãîñÿ ñ ñîçäàíèåì Äóìû ïîëèòè÷åñêîãî ñòðîÿ. Äèñêóññèÿ èñòîðèêîâ,
þðèñòîâ, ïîëèòîëîãîâ íà ýòó òåìó ïðîäîëæàåòñÿ ïî÷òè òðèäöàòü ëåò. Îäíàêî
ðàíåå ðàìêè ýòîé äèñêóññèè, õîòÿ è ïîçâîëÿëè àâòîðàì ââîäèòü â íàó÷íûé
îáîðîò íîâûå èñòî÷íèêè, ðàñøèðÿòü ñòðóêòóðó è òåìàòèêó èññëåäîâàíèé, íî
áûëè èäåîëîãè÷åñêè çàóæåíû è âûíóæäàëè àïåëëèðîâàòü â äèñêóññèè
ê ëåíèíñêèì öèòàòàì, îãðàíè÷èâàëè èññëåäîâàòåëåé âîçìîæíîñòüþ ëèøü
«óãëóáëåííî îñâàèâàòü» ëåíèíñêóþ èñòîðè÷åñêóþ êîíöåïöèþ. Ñ.Ì.
Ñèäåëüíèêîâ åùå â 1962 ã. â íåïîòåðÿâøåé ñåãîäíÿ ñâîåãî çíà÷åíèÿ êíèãå
«Îáðàçîâàíèå è äåÿòåëüíîñòü ïåðâîé Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû» ïðèçíàë
ìàíèôåñò 17 îêòÿáðÿ êîíñòèòóöèîííûì ïî ôîðìå è ñîäåðæàíèþ, íî íå
âíåñøèì íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé â îðãàíèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè16.
Áîëüøèíñòâî àâòîðîâ îöåíèâàëè «Ìàíèôåñò» è Îñíîâíûå çàêîíû 1906 ã. êàê
ïñåâäîêîíñòèòóöèîíàëèçì: êàê «ñàìîäåðæàâíûé ñòðîé â ìíèìîïàðëàìåíòñêèõ
ôîðìàõ» (Í.È. Âàñèëüåâà, Ã.Á. Ãàëüïåðèí, À.È. Êîðîëåâ)17, èëè êàê ïðèêðûòèå
ñàìîäåðæàâèÿ «ëæåêîíñòèòóöèîííûìè ôîðìàìè» ïðè Äóìå, ÿâëÿþùåéñÿ
ôàêòè÷åñêè íå çàêîíîäàòåëüíûì, à çàêîíîñîâåùàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì (Í.Ï.
Åðîøêèí)18, èëè êàê «îðóäèå ðåàêöèè» (Ã.È. Çàé÷èêîâ)19.
15

×åðìåíñêèé Å.Ä. I è II Ãîñóäàðñòâåííûå äóìû. Èñòîðèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê // Àêòóàëüíûå
ïðîáëåìû ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè ïåðâîé ðîññèéñêîé ðåâîëþöèè. Ì., 1985; Êîçèöêèé Í.Å.
Íåêîòîðûå âîïðîñû èñòîðèîãðàôèè òàêòèêè «ëåâîãî áëîêà» â ïåðâîé ðóññêîé ðåâîëþöèè
// Âîïðîñû îáùåñòâåííûõ íàóê. Âûï.34. Âîïðîñû èñòîðèîãðàôèè è èñòî÷íèêîâåäåíèÿ. Êèåâ. 1978;
Êîëåñíè÷åíêî Ä.À. Òðóäîâàÿ ãðóïïà â ïåðèîä ïåðâîé ðóññêîé ðåâîëþöèè â îñâåùåíèè ñîâåòñêîé
èñòîðèîãðàôèè // Èñòîðèÿ è èñòîðèêè. Èñòîðèîãðàôè÷åñêèé åæåãîäíèê. 1971. Ì., 1973; îíà æå.
Âîïðîñû ïàðëàìåíòñêîé òàêòèêè ðàáî÷åãî êëàññà â ïåðèîä ïåðâîé ðîññèéñêîé ðåâîëþöèè
19051907 ãã. â îñâåùåíèè ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè // Èñòîðèÿ è èñòîðèêè: èñòîðèîãðàôè÷åñêèé
åæåãîäíèê. 1980. Ì., 1984; Øåëîõàåâ Â.Â. Ëèáåðàëüíûé ëàãåðü íàêàíóíå è â ãîäû ïåðâîé ðóññêîé
ðåâîëþöèè â îñâåùåíèè ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè // Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ñîâåòñêîé
èñòîðèîãðàôèè ïåðâîé ðîññèéñêîé ðåâîëþöèè. Ì., 1985; Ìóðàâüåâ Â.À. Ñîâðåìåííàÿ
èñòîðèîãðàôèÿ ðåâîëþöèè 19051907 ãã. Ì., 1985; Øåâûðèí Â.Ì. Ðåâîëþöèÿ 19051907 ãã.
(Îáçîð ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû). Ì., 1985; Öèóí÷óê Ð.À. Îò èìåíè ïðîëåòàðèàòà: èñòîðèîãðàôèÿ
èñòîðèè áîëüøåâèñòñêîé äóìñêîé òàêòèêè â 1905-1907 ãã. Êàçàíü, 1989 è äð.
16 Ñèäåëüíèêîâ Ñ.Ì. Îáðàçîâàíèå è äåÿòåëüíîñòü ïåðâîé Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû. Ì., 1962. Ñ. 43.
17 Âàñèëüåâà Í.È., Ãàëüïåðèí Ã.Á., Êîðîëåâ À.È. Ïåðâàÿ ðîññèéñêàÿ ðåâîëþöèÿ
è ñàìîäåðæàâèå. Ë., 1975. Ñ. 137.
18 Åðîøêèí Í.Ï. Î÷åðêè èñòîðèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Ðîññèè. Ì., 1960 (2-å èçä.:
Ì., 1983).
19 Çàé÷èêîâ Ã.È. Äóìñêàÿ òàêòèêà áîëüøåâèêîâ (19051917 ãã.). Ì., 1975. Ñ. 177.
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Àâòîðû èññëåäîâàíèÿ «Êðèçèñ ñàìîäåðæàâèÿ â Ðîññèè 18951917»,
ïðèçíàâàÿ, ÷òî íåò îñíîâàíèé ñ÷èòàòü Ðîññèþ â íàñòîÿùåì ñìûñëå ñëîâà
êîíñòèòóöèîííîé ìîíàðõèåé, ñîãëàøàÿñü ñ òåçèñîì î ëæåêîíñòèòóöèîííîì
õàðàêòåðå Îñíîâíûõ çàêîíîâ, âñå æå îòìå÷àëè, ÷òî ïîñëå ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðåîáðàçîâàíèé ïðîèçîøëî ñóùåñòâåííîå èçìåíåíèå ñòðîÿ, ò.ê. «â âàæíåéøèõ
âîïðîñàõ ãîñóäàðñòâåííîé æèçíè íåîãðàíè÷åííîñòü ïðàâ öàðÿ èñ÷åçëà»20.
Ïðîöåññ ïîäãîòîâêè ó÷ðåæäåíèÿ çàêîíîñîâåùàòåëüíîé, «áóëûãèíñêîé» Äóìû
è ìàíèôåñòà 17 îêòÿáðÿ 1905 ã. áûë ïîäðîáíî ðàññìîòðåí Ð.Ø. Ãàíåëèíûì,
óêàçàâøèì íà «ïîñòîÿííîå îòñòàâàíèå ïðåîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà îò
íàðàñòàâøèõ íàñòîÿòåëüíûõ òðåáîâàíèé æèçíè»21. À.ß. Àâðåõ âûäåëèë
«åäèíñòâî ÷åòûðåõ îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ðåæèìà: ñîáñòâåííî öàðèçìà, ò.å.
âåðõîâíîé âëàñòè, îôèöèàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, ïîìåñòíîãî äâîðÿíñòâà
è òðåòüåèþíüñêîé Äóìû...»22.
Â ìîíîãðàôèè «Èñòîðèÿ áóðæóàçíîãî êîíñòèòóöèîíàëèçìà XIX â.»
ðîññèéñêèé êîíñòèòóöèîíàëèçì XIX  íà÷àëà XX ââ. áûë îõàðàêòåðèçîâàí êàê
áîëåå óçêèé, ÷åì â äðóãèõ ñòðàíàõ, ïîñêîëüêó «êîíñòèòóöèÿ êàê þðèäè÷åñêèé
àêò òàê è íå ïîÿâèëàñü íè ïðè öàðèçìå, íè ïðè áóðæóàçíîì Âðåìåííîì
ïðàâèòåëüñòâå»23 . Â.Ñ. Äÿêèí â 1988 ã. âûñêàçàë ìíåíèå, ÷òî Îñíîâíûå çàêîíû
1906 ã. ïðåâðàùàëè Ðîññèþ â «äóàëèñòè÷åñêóþ ìîíàðõèþ» ñ ïîä÷èíåííîé
öàðþ èñïîëíèòåëüíîé è, â çíà÷èòåëüíîé ìåðå, çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòüþ, íî
ïðè îáÿçàòåëüíîì ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ â çàêîíîäàòåëüíîì
ïðîöåññå24.
Òàêèì îáðàçîì, â ñîâåòñêîé èñòîðè÷åñêîé íàóêå â 19701980-å ãîäàì
ðàñøèðÿëàñü àêòóàëüíàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ òåìàòèêà: êðèçèñ ñàìîäåðæàâèÿ,
ìåñòî è ðîëü Äóìû â ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå ñàìîäåðæàâèÿ, äóìñêàÿ òàêòèêà
áîëüøåâèêîâ, áîðüáà áîëüøåâèêîâ ñ íåïðîëåòàðñêèìè ïàðòèÿìè âîêðóã
äóìñêèõ âîïðîñîâ, ïðîáëåìû èñòîðèîãðàôèè è èñòî÷íèêîâåäåíèÿ îòäåëüíûõ
ïðîáëåì äóìñêîé èñòîðèè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ýòîò ïåðèîä íàó÷íûé
îáîðîò áûë ââåäåí çíà÷èòåëüíûå êîðïóñ äóìñêèõ èñòî÷íèêîâ, ïðèîðèòåòíî
êàñàâøèõñÿ äóìñêîé òàêòèêè ñîöèàë-äåìîêðàòèè, íî òàêæå è ïðàâèòåëüñòâåííîé ïîëèòèêè, èñòîðèè îáùåðîññèéñêèõ ëèáåðàëüíûõ è ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ïàðòèé. Ýòî îáúåêòèâíî ñïîñîáñòâîâàëî ïîäãîòîâêå íîâîãî ýòàïà
èññëåäîâàíèé, äëÿ êîòîðîãî òðåáîâàëèñü íîâûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû
è îáúåêòèâíûå ïîëèòè÷åñêèå îöåíêè.

20
21

Ñ. 217.
22

Êðèçèñ ñàìîäåðæàâèÿ â Ðîññèè 18951917. Ë., 1984. Ñ. 298.
Ãàíåëèí Ð.Ø. Ðîññèéñêîå ñàìîäåðæàâèå â 1905 ãîäó. Ðåôîðìû è ðåâîëþöèÿ. ÑÏá., 1991.

Àâðåõ À.ß. Öàðèçì íàêàíóíå ñâåðæåíèÿ. Ì., 1989. Ñ. 10.
Èñòîðèÿ áóðæóàçíîãî êîíñòèòóöèîíàëèçìà XIX â. Ì., 1986. Ñ. 260.
24 Äÿêèí Â.Ñ. Áóðæóàçèÿ, äâîðÿíñòâî è öàðèçì â 19111914 ãã. Ðàçëîæåíèå òðåòüåèþíüñêîé
ñèñòåìû. Ë., 1988. Ñ. 3.
23
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«Äóìñêàÿ ïðîáëåìàòèêà» â êîíòåêñòå íîâîãî ýòàïà èñòîðè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå 1990-õ  2000-õ ãã.
Íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ ñîâåòñêîé èñòîðè÷åñêîé íàóêè îáîçíà÷èëñÿ íà
ðóáåæå 19801990-õ ãîäîâ, êîãäà ðàçâåðíóëñÿ ïðîöåññ ïðåîäîëåíèÿ
èäåîëîãè÷åñêîãî è ìåòîäîëîãè÷åñêîãî ìîíîëîãèçìà. Èññëåäîâàòåëè îáðàòèëèñü ê ïåðåîñìûñëåíèþ âñåãî êîìïëåêñà îáùèõ äóìñêèõ ïðîáëåì, âûäåëÿÿ
èñòîêè è ñòàíîâëåíèå ðîññèéñêîé ïàðëàìåíòñêîé òðàäèöèè, ìåñòî
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû â ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå, îïûò ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ïåðâîãî íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà, ñîöèîêóëüòóðíûé îáëèê äåïóòàòîâ,
ïàðòèéíî-ôðàêöèîííîå ñòðîèòåëüñòâî 25 . Çàìåòíîå âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé
ñôîêóñèðîâàëîñü âîêðóã ïðîáëåì èñòîðèè êîíñòèòóöèîííûõ èäåé è ïðåäñòàâèòåëüíûõ èíñòèòóòîâ â Ðîññèè, îïûòà äåìîêðàòè÷åñêèõ ðåôîðì è ïðåîáðàçîâàíèé, êîòîðûå áûëè âîñòðåáîâàíû îáùåñòâîì â ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîä26.
Íåñêîëüêî ïîçäíåå îáîçíà÷èëîñü è óñèëèëîñü âíèìàíèå ê èäåîëîãèè è èñòîðèè
ðîññèéñêîãî êîíñåðâàòèçìà27.
Ïðîöåññû äåìîêðàòèçàöèè â ñòðàíå è ðîñò èíòåðåñà ê ìèðîâîìó
è îòå÷åñòâåííîìó îïûòó ïàðëàìåíòàðèçìà è ìíîãîïàðòèéíîñòè íîâü çàìåòíî
îæèâèëè äèñêóññèþ î ñóùíîñòè Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû è ïîëèòè÷åñêîãî ñòðîÿ
25 Ãàíåëèí Ð.Ø. Ðîññèéñêîå ñàìîäåðæàâèå â 1905 ãîäó. Ðåôîðìû è ðåâîëþöèÿ. CÏá., 1991;
Êèðüÿíîâ È.Ê., Ëóêüÿíîâ Ì.Í. Ïàðëàìåíò ñàìîäåðæàâíîé Ðîññèè: Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà è åå
äåïóòàòû. 19061917. Ïåðìü, 1995; Ñåëóíñêàÿ Í.Á., Áîðîäêèí Ë.È., Ãðèãîðüåâà Þ.Ã., Ïåòðîâ À.Í.
Ñòàíîâëåíèå ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà íà÷àëà ÕÕ âåêà. Ì., 1996; Äåìèí Â.À.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà Ðîññèè (19061917): ìåõàíèçì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Ì., 1996; Êîçáàíåíêî
Â.À. Ïàðòèéíûå ôðàêöèè â I è II Ãîñóäàðñòâåííûõ äóìàõ Ðîññèè. 19061907. Ì., 1996; Ñìèðíîâ
À.Ô. Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà Ðîññèéñêîé èìïåðèè 19061917 ãã.: Èñòîðèêî-ïðàâîâîé î÷åðê. Ì.,
1998; Ìåäóøåâñêèé À.Í. Äåìîêðàòèÿ è àâòîðèòàðèçì: ðîññèéñêèé êîíñòèòóöèîíàëèçì
â ñðàâíèòåëüíîé ïåðñïåêòèâå. Ì., 1998; Êîøêèäüêî Â.Ã. Ïðåäñòàâèòåëüñêàÿ âëàñòü â Ðîññèè:
ôîðìèðîâàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå (19051907). Ì., 2000; Ìàëûøåâà Î.Ã. Äóìñêàÿ ìîíàðõèÿ:
ðîæäåíèå, ñòàíîâëåíèå, êðàõ. Ì., 2001; Ðûáêà Î.Þ. Ðîññèéñêàÿ Äóìà â ñèñòåìå âëàñòè â íà÷àëå
ÕÕ âåêà. Ì., 2001; Ëóêîÿíîâ È.Â. Ó èñòîêîâ ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà. ÑÏá., 2001 è äð.
26 Âëàñòü è ðåôîðìû. Îò ñàìîäåðæàâíîé ê ñîâåòñêîé Ðîññèè.ÑÏá., 1996; Ãîëóáåâà Å.È.
Ïðåäñòàâèòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ðîññèè: (Íà÷àëî è êîíåö
ÕÕ âåêà. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç). Ì., 1995; Çàõàðîâ Í.À.Ñèñòåìà ðóññêîé ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè. Ì., 2002; Èëüèí Â.Â. Ðåôîðìû è êîíòððåôîðìû â Ðîññèè: Öèêëû ìîäåðíèçàöèîííîãî
ïðîöåññà. Ì., 1996; Êîíñòèòóöèîíàëèçì: Èñòîðè÷åñêèé ïóòü Ðîññèè ê ëèáåðàëüíîé äåìîêðàòèè.
Ì., 2000; Êðàâåö È.À. Êîíñòèòóöèîíàëèçì è ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííîñòü. Ì.-Íîâîñèáèðñê,
2000; Ëåâ÷óê Ñ.Â.Ñòàíîâëåíèå äåìîêðàòè÷åñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè â Ðîññèè: Íà÷àëî ÕÕ â.  äî
îêò. 1917 ã. Ì., 1998; Ëèõîáàáèí Â.À., Ïàðõîìåíêî À.Ã. Ðîññèéñêèé êîíñòèòóöèîíàëèçì: Èñòîðèÿ.
Ñîâðåìåííîñòü. Ïåðñïåêòèâû. Ì., 2000; Ìàìûòîâà Å.À. Ëèáåðàëüíûå êîíöåïöèè
êîíñòèòóöèîííîãî ãîñóäàðñòâà â Ðîññèè. Êîíåö XIX- XX ââ. Ì., 2001; Ñòàíîâëåíèå ðîññèéñêîãî
ïàðëàìåíòàðèçìà íà÷àëà ÕÕ âåêà. Ì., 1996;
27 Èñòîðè÷åñêèå ìåòàìîðôîçû êîíñåðâàòèçìà.  Ïåðìü, 1998; Ëèáåðàëüíûé êîíñåðâàòèçì:
èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü. Ìàòåðèàëû Âñåðîñ. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè. Ðîñòîâ-íàÄîíó. 2526 ìàÿ 2000 ã. Ì., 2001; Ëóêüÿíîâ Ì.Í. Ðîññèéñêèé êîíñåðâàòèçì è ðåôîðìà . 19071914.
Ïåðìü, 2001
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èìïåðñêîé Ðîññèè. Ðàçìûøëÿÿ î ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå äóìñêîãî ïåðèîäà Ê.Ô.
Øàöèëëî êðèòè÷åñêè îöåíèë «êîíñòèòóöèîííîå ñàìîäåðæàâèå»28. Ñ.À. Ïåäàí
è Â.Ã. Ïàâåíêîâ òðàêòîâàëè òåðìèí «êîíñòèòóöèîííîå ñàìîäåðæàâèå» êàê
ñòðîé, ïðè «êîòîðîì öàðü è åãî ïðàâèòåëüñòâî îïïîíèðîâàë Ãîñóäàðñòâåííîé
äóìå â óñëîâèÿõ ìíîãîïàðòèéíîñòè»29. Å.Ê. Ãëóøêîâ, îöåíèâàÿ ïàðëàìåíòàðèçì â Ðîññèè, ïðåäëîæèë ôîðìàëüíî-þðèäè÷åñêè ðàññìàòðèâàòü Äóìó
è Ãîññîâåò êàê ôîðìèðóþùèéñÿ äâóõïàëàòíûé ïàðëàìåíò, èìåþùèé îñíîâíûå
çàêîíîäàòåëüíûå è áþäæåòíûå ïðàâà30. Å.Ä. ×åðìåíñêèé ïîëàãàë, ÷òî â Ðîññèè
áûëà êîíñòèòóöèÿ, õîòÿ «êðàéíå êîíñåðâàòèâíàÿ, óçêîöåíçîâàÿ, áîëåå èëè
ìåíåå ïðèçðà÷íàÿ»31. Íåáåçèíòåðåñíî, ÷òî â ðàáîòå Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè È.Ï. Ðûáêèíà «Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà: ïÿòàÿ ïîïûòêà» (1994 ã.) ïðè õàðàêòåðèñòèêå
ñîâðåìåííîé Äóìû êîíöåïòóàëüíî ïðîñëåæèâàåòñÿ ïðååìñòâåííîñòü íà÷àòîãî
â 1906 ã. «ïàðëàìåíòñêîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ Ðîññèè» 32. Â 1996 ã. â êíèãå
«Ïàðëàìåíò ñàìîäåðæàâíîé Ðîññèè: Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà è åå äåïóòàòû»33
È.Ê. Êèðüÿíîâ è Ì.Í. Ëóêüÿíîâ, èññëåäóÿ ïðîöåññ ðàçðàáîòêè äóìñêîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, èçáèðàòåëüíûå êàìïàíèè, ðàáîòó Äóìû è ñîöèîêóëüòóðíûé
ñîñòàâ äåïóòàòîâ, ïîëüçîâàëèñü òåðìèíàìè «ïàðëàìåíò», «ïàðëàìåíòàðèçì»,
«ïàðëàìåíòàðèè», «îòå÷åñòâåííàÿ ïàðëàìåíòñêàÿ ïðîöåäóðà». Àâòîðû êíèãè
«Ñòàíîâëåíèå ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà íà÷àëà ÕÕ âåêà», âûøåäøåé
â ñåðèè íîâûõ ó÷åáíèêîâ ïî èñòîðèè è ïîñâÿùåííîé ìåòîäèêå àíàëèçà
èñòî÷íèêîâ ïî èñòîðèè âûáîðîâ è äåÿòåëüíîñòè I Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû,
ñ îäíîé ñòîðîíû, óêàçûâàþò, ÷òî èç-çà îãðàíè÷åííîñòè ïàðëàìåíòñêèõ
è áþäæåòíûõ ïîëíîìî÷èé Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó â Ðîññèè «òðóäíî áûëî áû
íàçâàòü ïåðâûì ðóññêèì ïàðëàìåíòîì, ââèäó èçíà÷àëüíîé ëèìèòèðîâàííîñòè
åå çàêîíîäàòåëüíûõ è áþäæåòíûõ ïîëíîìî÷èé», ñ äðóãîé ñòîðîíû, âûñêàçûâàþò ñîãëàñèå ñ ìíåíèåì, ÷òî ó Äóìû áûë «øàíñ ïðåâðàòèòüñÿ ñî âðåìåíåì
â ïîëíîöåííûé ïàðëàìåíòñêèé èíñòèòóò»34.
28 Øàöèëëî Ê.Ô. Íèêîëàé II: Ðåôîðìû èëè ðåâîëþöèÿ // Èñòîðèÿ Îòå÷åñòâà: ëþäè, èäåè,
ðåøåíèÿ. Ì., 1991. Ñ. 357; îí æå. Ïåðâàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà // Íàðîäíûé äåïóòàò. 1990. ¹ 3.
Ñ. 104108; îí æå. Ïåðâàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà // Îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðèÿ. 1996. ¹ 4. Ñ. 6071.
29 Ïåäàí Ñ.À., Ïàâåíêîâ Â.Ã. Ðîññèÿ íà ïóòè ê ïðàâîâîìó ãîñóäàðñòâó (èñòîðè÷åñêèé
àñïåêò) // Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííîñòü: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü. ÑÏá., 1992. Ñ. 13.
30 Ãëóøêîâ Å.Ê. Ê âîïðîñó î ïàðëàìåíòàðèçìå â äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè // Ðàçäåëåíèå
âëàñòåé è ïàðëàìåíòàðèçì. Ì., 1992. Ñ. 95, 101.
31 ×åðìåíñêèé Å.Ä. I è II Ãîñóäàðñòâåííûå äóìû â îñâåùåíèè ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè
// Ïåðâàÿ ðîññèéñêàÿ ðåâîëþöèÿ 19051907 ãã. Îáçîð ñîâåòñêîé è çàðóáåæíîé ëèòåðàòóðû. Ì.,
1991. Ñ. 151.
32 Ðûáêèí È.Ï. Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà: ïÿòàÿ ïîïûòêà. Î÷åðê íîâåéøåé èñòîðèè
ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè â Ðîññèè. Ì., 1994. Ñ. 20.
33 Êèðüÿíîâ È.Ê., Ëóêüÿíîâ Ì.Í. Ïàðëàìåíò ñàìîäåðæàâíîé Ðîññèè: Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà
è åå äåïóòàòû. 19061917. Ïåðìü, 1995.
34 Ñåëóíñêàÿ Í.Á., Áîðîäêèí Ë.È., Ãðèãîðüåâà Þ.Ã., Ïåòðîâ À.Í. Ñòàíîâëåíèå ðîññèéñêîãî
ïàðëàìåíòàðèçìà íà÷àëà ÕÕ âåêà. Ì., 1996. Ñ. 215.
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Â êîëëåêòèâíîé ìîíîãðàôèè «Âëàñòü è ðåôîðìû», ïîäãîòîâëåííîé
â Ïåòåðáóðãñêîì ôèëèàëå Èíñòèòóòà ðîññèéñêîé èñòîðèè, ïîêàçàíî, ÷òî
ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå ïîñëå 1905 ã. äîëæíî áûëî ñîñòîÿòü èç òðåõ
âàæíåéøèõ ýëåìåíòîâ  öàðñêîé âëàñòè, íàðîäíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà è
îáúåäèíåííîãî ïðàâèòåëüñòâà, ïðè÷åì «âëàñòü öàðÿ îêàçàëàñü ïëîõî
ñî÷åòàåìîé ñ ñóùåñòâîâàíèåì è ôóíêöèîíèðîâàíèåì íå òîëüêî
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, íî è Ñîâåòà ìèíèñòðîâ»35. À.Ô. Ñìèðíîâ â èñòîðèêîïðàâîâîì î÷åðêå î Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå îïèñûâàåò «ñòðîé äóìñêîé
ìîíàðõèè, ãäå âîëÿ öàðÿ îñòàâàëàñü îñíîâîé êîíñòèòóöèîííîãî ïàðëàìåíòàðíîãî ãîñóäàðñòâà ñ îãðàíè÷åííûìè ïîëèòè÷åñêèìè ñâîáîäàìè», ïîâòîðÿåò
ââåäåííûå åùå Ñ.Îëüäåíáóðãîì òåðìèíû «äóìñêàÿ ìîíàðõèÿ», «ñàìîäåðæàâèå
ñ Äóìîé», à Îñíîâíûå çàêîíû 1906 ã. îí ñ÷èòàåò Êîíñòèòóöèåé Èìïåðàòîðà
Íèêîëàÿ II36. Â.À.Êîçáàíåíêî ïðèìåíèë ê ïåðèîäó 19061907 ãã. òåðìèí
«äóàëèñòè÷åñêàÿ êîíñòèòóöèÿ» êàê ïðàâîâîå óñòàíîâëåíèå, êîòîðîå îïðåäåëÿåò
«ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîé è êàê îãðàíè÷åííóþ ðàìêàìè çàêîíà ìîíàðõèþ, è ïðè
ýòîì ïîçâîëÿþùåå ñàìîäåðæàâíî âåñüìà øèðîêî ïðèìåíÿòü ñâîþ âëàñòü»37.
À.Ï. Áîðîäèí, èññëåäóÿ ñòàíîâëåíèå è äåÿòåëüíîñòü Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà,
îòìå÷àë, ÷òî ïîñëå ïðåîáðàçîâàíèé 1906 ã. ýòî çàêîíîäàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ïðåâðàòèëîñü «ôàêòè÷åñêè â âåðõíþþ ïàëàòó ðîññèéñêîãî «ïàðëàìåíòà»38.
À.Í. Áîõàíîâ, îòìå÷àÿ ïî÷òè âåêîâóþ äèñêóññèþ î òîì, ñòàëà ëè Ðîññèÿ
êîíñòèòóöèîííûì ãîñóäàðñòâîì, óêàçûâàåò, ÷òî ïîñëå 1906 ã. «õàðàêòåð
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåòåðïåë ñóùåñòâåííîå èçìåíåíèÿ
âïåðâûå
èìïåðàòîð «âïèñûâàåòñÿ» â çàêîíîäàòåëüíî-ïðàâîâóþ ñèñòåìó», ïðè÷åì òàêèå
èçìåíåíèÿ óæå «ñâèäåòåëüñòâîâàëè î êîðåííîì ñäâèãå ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè îò íàöèîíàëüíîé «èñêîííîñòè» ê åâðîïåéñêîé
«óíèâåðñàëüíîñòè» 39 . Â.À. Äåìèí, îáñòîÿòåëüíî àíàëèçèðóÿ ìåõàíèçì
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Äóìû, ïðèçíàë, ÷òî îíà èç-çà çàêîíîäàòåëüíûõ
îãðàíè÷åíèé è îáùåé ïîëèòèêè ñàìîäåðæàâèÿ «ïî÷òè íå ñìîãëà âûïîëíèòü
âàæíåéøèå ôóíêöèè ïàðëàìåíòà»40. Ôîðìèðîâàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå
35

Âëàñòü è ðåôîðìû. Îò ñàìîäåðæàâíîé ê ñîâåòñêîé Ðîññèè. ÑÏá., 1996. Ñ. 508.
Ñìèðíîâ À.Ô. Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà Ðîññèéñêîé èìïåðèè 19061917 ãã.: Èñòîðèêîïðàâîâîé î÷åðê. Ì., 1998. Ñ. 585, 341, 148.
37 Êîçáàíåíêî Â.À. Ïàðòèéíûå ôðàêöèè â I è II Ãîñóäàðñòâåííûõ äóìàõ Ðîññèè. 19061907.
Ì., 1996. Ñ. 141, 165.
38 Áîðîä èí À.Ï. Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåò Ðîññèè (19061917). Êèðîâ, 1999. Ñ. 3. 635. Ñì.
òàêæå: Áîðîäèí À.Ï. Óñèëåíèå ïîçèöèé îáúåäèíåííîãî äâîðÿíñòâà â Ãîñóäàðñòâåííîì ñîâåòå
â 19071914 ãîäàõ // Âîïð. èñòîðèè.  1977. N2. Ñ. 5666; îí æå. Ïðàâàÿ ãðóïïà Ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîâåòà â 1906-1917 ãîäàõ // Îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðèÿ.1998. N 3. Ñ. 5066; îí æå. Ðåôîðìà
Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà 1906 ãîäà // Âîïð. èñòîðèè.1999. N 45. Ñ. 8296.
39 Áîõàíîâ À.Í.Èìïåðàòîð è Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà // Èñòîðèÿ ïàðëàìåíòàðèçìà â Ðîññèè
(ê 90-ëåòèþ I Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû). Ñá. ñò. ×. I. CÏá., 1996. Ñ. 33.
40 Äåìèí Â.À. Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà Ðîññèè (19061917): ìåõàíèçì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Ì.,
1996. Ñ. 162.
36
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ñèñòåìû ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè â 19051907 ãã. îêàçàëîñü òàêæå â ôîêóñå
èññëåäîâàíèÿ Â.Ã. Êîøêèäüêî41.
Ñðàâíèòåëüíûå ïîäõîäû ê èññëåäîâàíèÿì ðîññèéñêîãî êîíñòèòóöèîíàëèçìà äàëè âîçìîæíîñòü À.Í. Ìåäóøåâñêîìó ïîäðîáíî ïðîàíàëèçèðîâàòü
ñïåöèôèêó ðàçâèòèÿ êîíñòèòóöèîíàëèçìà â Ðîññèè è ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïîñëå
ñîçäàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû è Ãîññîâåòà ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà
ïðîäâèíóëàñü â íàïðàâëåíèè äâóõïàëàòíîãî ïàðëàìåíòà «ïî îáðàçöó çàïàäíûõ
(àíãëèéñêîé, ôðàíöóçñêîé, èòàëüÿíñêîé è îñîáåííî ãåðìàíñêîé) êîíñòèòóöèîííûõ ìîíàðõèé, â êîòîðûõ çàêîíîäàòåëüíàÿ âëàñòü ôîðìàëüíî îñóùåñòâëÿëàñü íà äóàëèñòè÷åñêîé îñíîâå (äâóìÿ ïàëàòàìè ïàðëàìåíòà è ìîíàðõîì)»,
öàðñêèé æå ðåæèì ñ òî÷êè çðåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî ìåõàíèçìà âëàñòè ïðåäñòàâëÿë
ñîáîé ìíèìûé êîíñòèòóöèîíàëèçì 42. Î.Ã.Ìàëûøåâà èñïîëüçóåò òåðìèí
«äóìñêàÿ ìîíàðõèÿ» è àíàëèçèðóåò ìåñòî Äóìû â ñèñòåìå âëàñòè43. Òåíäåíöèÿ
ê ïåðåîñìûñëåíèþ ìåñòà è çíà÷åíèÿ Äóìû îòðàçèëàñü â èññëåäîâàíèè À.Á.
Íèêîëàåâà, ïðîñëåæèâàþùåãî ðîëü Äóìû è äåïóòàòîâ â Ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè44.
Ñîâðåìåííàÿ ëèòåðàòóðà îáðàùàåò âíèìàíèå íà ïîëèòè÷åñêèé è ïðàâîâîé
îïûò èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé45 è äåÿòåëüíîñòè Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû46.
41

Êîøêèäüêî Â.Ã.Ïðåäñòàâèòåëüñêàÿ âëàñòü â Ðîññèè: ôîðìèðîâàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå
(19051907). Ì., 2000.
42 Ìåäóøåâñêèé À.Í. Äåìîêðàòèÿ è àâòîðèòàðèçì: ðîññèéñêèé êîíñòèòóöèîíàëèçì
â ñðàâíèòåëüíîé ïåðñïåêòèâå. Ì., 1998. Ñ. 456457, 473. Ñì. òàêæå: Ìåäóøåâñêèé À.Í.
Êîíñòèòóöèîííàÿ ìîíàðõèÿ â Ðîññèè // Âîïð. èñòîðèè.1994. N8.Ñ. 30-46; îí æå. Êîíñòèòóöèîííûå
ïðîåêòû ðóññêîãî ëèáåðàëèçìà è åãî ïîëèòè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ // Âîïð. èñòîðèè.1996. N9. Ñ. 3-23.
43 Ìàëûøåâà Î.Ã. Äóìñêàÿ ìîíàðõèÿ: ðîæäåíèå, ñòàíîâëåíèå, êðàõ. Ì., 2001.
44 Íèêîëàåâ À.Á. Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà â Ôåâðàëüñêîé ðåâîëþöèè: î÷åðêè èñòîðèè. Ðÿçàíü,
2002.
45 Åôðåìîâà Í.Í. Ñòàíîâëåíèå èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà â Ðîññèè// Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî. 1998.
 N3. Ñ. 111118. Èç èñòîðèè ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà: Ê 90-ëåòèþ ïåðâûõ âûáîðîâ
â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó Ðîññèè// Ãîñóäàðñòâî è ïðàâî. 1996. N7. Ñ. 145155; Íîâèêîâ Þ.À.
Âûáîðû â IIV Ãîñóäàðñòâåííûå äóìû // Ïðàâî è æèçíü. 1996. N 9. Ñ. 172193; îí æå.
Èçáèðàòåëüíàÿ ñèñòåìà Ðîññèè: 90 ëåò èñòîðèè. Ì., 1996; îí æå. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ èíñòèòóòîâ
èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà // Èçáèðàòåëüíîå ïðàâî è èçáèðàòåëüíûé ïðîöåññ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
Ó÷åá. äëÿ âóçîâ. Ì., 1999. Ñ. 4991. Ïðîòàñîâ Ë.Ã. Èçáèðàòåëüíîå ïðàâî â ïðîãðàììàõ
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé Ðîññèè íà÷àëà XX âåêà // Èçáèðàòåëüíîå ïðàâî è èçáèðàòåëüíûé ïðîöåññ
â Ðîññèè: ïðîøëîå è íàñòîÿùåå (ðåãèîíàëüíûé àñïåêò). Òàìáîâ, 2000. Ñ. 1621.
46 Áàæåíîâà Ò.Ì. Ïåðâûé ðîññèéñêèé ïàðëàìåíò: Ê èñòîðèè Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû
// Ðîññèéñêèé þðèä. æóðíàë.1995. N2.Ñ. 127-132; Ãîëóáåâà Å.È. Ïðåäñòàâèòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ðîññèè: (Íà÷àëî è êîíåö ÕÕ â.: Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç).
Ì., 1995; Âèòåíáåðã Á. Ïîëèòè÷åñêèé îïûò ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà: (19061917): Èñòîðè÷.
î÷åðê // Íîâûé æóðíàë. ÑÏ á. 1996. N 1. Ñ. 166192; Ñêðèïèëåâ Å.À. Ãîñóäàðñòâåííîå ïðàâî
// Ðàçâèòèå ðóññêîãî ïðàâà âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX - íà÷àëå ÕÕ âåêà. Ì., 1997. Ñ. 1649; Øàíèíà
Ô.Ï. Ïðàâîâûå îñíîâû «áóëûãèíñêîé» Äóìû è þðèäè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè åå êðàõà // Èçâ. âûñø.
ó÷åá. çàâåäåíèé. Ïðàâîâåäåíèå. 1997. N 3. Ñ. 4755; Øåâûðèí Â.Ì. Ïåðâûé îïûò ðîññèéñêîãî
ïàðëàìåíòàðèçìà: Ïðåíèÿ // 1905 ãîä  íà÷àëî ðåâîëþöèîííûõ ïîòðÿñåíèé â Ðîññèè ÕÕ âåêà:
Ìàòåðèàëû ìåæäóí. êîíô. Ì., 1996. Ñ. 157187.
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Ïîêàçàòåëåì ðàñøèðåíèÿ èñòî÷íèêîâîé áàçû è íîâûõ ïîäõîäîâ ê äóìñêîé
èñòîðèè Ðîññèéñêîé èìïåðèè áûë âûõîä â ñâåò ñáîðíèêîâ äîêóìåíòîâ
è ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ âûðàáîòêå êîíñòèòóöèîííûõ ïðîåêòîâ, äóìñêîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó, à òàêæå ïóáëèêàöèÿ ñáîðíèêîâ ñòåíîãðàìì íàèáîëåå
èíòåðåñíûõ äóìñêèõ çàñåäàíèé47. Èñòîðèêî-äîêóìåíòàëüíîå øèðîêî èëëþñòðèðîâàííîå èçäàíèå, ïîñâÿùåííîå èñòîêàì ðîññèéñêîé ïàðëàìåíòñêîé òðàäèöèè,
ïîäãîòîâèë ïåòåðáóðãñêèé èññëåäîâàòåëü È.Â. Ëóêîÿíîâ48.
Â íîâåéøåé ëèòåðàòóðå çàìåòíîå âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé ïðèâëåêàåò
äåÿòåëüíîñòü ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ ñîâðåìåííîãî
èçó÷åíèÿ ïîëèòè÷åñêîé æèçíè Ðîññèè íà ðóáåæå XIXÕÕ ââ. èìåë âûõîä
â ñâåò ïåðâîé â ñâîåì ðîäå ýíöèêëîïåäèè «Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè Ðîññèè.
Êîíåö XIX  ïåðâàÿ òðåòü XX âåêà»49 âî ìíîãèõ ñòàòüÿõ êîòîðîé ñîäåðæèòñÿ
èíôîðìàöèÿ î äóìñêîé äåÿòåëüíîñòè ðàçëè÷íûõ ïàðòèé è äåïóòàòîâ Äóìû
èìïåðñêîé Ðîññèè. Çà ñ÷åò ôóíäàìåíòàëüíîé ñåðèè ïóáëèêàöèé «Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè Ðîññèè. Êîíåö XIX  ïåðâàÿ òðåòü ÕÕ âåêà. Äîêóìåíòàëüíîå
íàñëåäèå» (â 24 òîìàõ è 28 êíèãàõ) êàðäèíàëüíî ðàñøèðèëàñü èñòî÷íèêîâàÿ
áàçà îáùåðîññèéñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è îðãàíèçàöèé. Âàæíî, ÷òî áûëè
îïóáëèêîâàíû òàêæå ñáîðíèêè ïàðòèéíûõ ïðîãðàìì è äîêóìåíòîâ,
íàöèîíàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé Ðîññèéñêîé èìïåðèè50. Â ðÿäó çíà÷èìûõ
äëÿ èññëåäîâàòåëåé Äóìû äîêóìåíòàëüíûõ ïóáëèêàöèé íàõîäèòñÿ è òîëüêî ÷òî
èçäàííûé ñáîðíèê «Çàêîíîòâîð÷åñòâî äóìñêèõ ôðàêöèé. 19061917 ãã.»51.
Íîâûå ïîäõîäû è èñòî÷íèêè âûÿâèëèñü â èçó÷åíèè ëèáåðàëüíîãî äâèæåíèÿ
è åãî èäåîëîãèè52, â èññëåäîâàíèè ðåâîëþöèîíèñòñêèõ ïàðòèé53, à òàêæå
47 Çàêîíîäàòåëüñòâî ýïîõè áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêèõ ðåâîëþöèé // Ðîññèéñêîå
çàêîíîäàòåëüñòâî XXX âåêîâ. Â 9 òò. / Ò. 9. Ì., 1994; Êîíñòèòóöèîííûå ïðîåêòû â Ðîññèè. XVIII
 íà÷àëî XX âåêà. Ì., 2000; Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà. 19061917. Ñòåíîãðàôè÷åñêèå îò÷åòû. Ò. IIV.
Ì., 1995 è äð. Ê ýòîé ãðóïïå ïðèìûêàåò òàêæå ñáîðíèê: Ñòîëûïèí Ï.À.: Ïðîãðàììà ðåôîðì.
Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû. Â 2 ò./ Ò. 1. Ì., 2003.
48 Ëóêîÿíîâ È.Â. Ó èñòîêîâ ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà. ÑÏ á., 2001.
49 Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè Ðîññèè. Êîíåö XIX  ïåðâàÿ òðåòü XX âåêà. Ýíöèêëîïåäèÿ. Ì., 1996.
50 Ïðîãðàììû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé Ðîññèè. Êîíåö XIX  íà÷àëî XX â. Ì., 1995;
Ïðîãðàììíûå äîêóìåíòû íàöèîíàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è îðãàíèçàöèé Ðîññèè (êîíåö XIX
 1917 ã.). Ñá. äîêóìåíòîâ. Âûï.1-2. Ì., 1996.
51 Çàêîíîòâîð÷åñòâî äóìñêèõ ôðàêöèé. 19061917 ãã.: Äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû. Ì., 2006.
52 Øåëîõàåâ Â.Â. Ëèáåðàëüíàÿ ìîäåëü ïåðåóñòðîéñòâà Ðîññèè. Ì., 1996; Ëåéáåðîâ È.Ï.,
Ìàðãîëèñ Þ.Ä., Þðêîâñêèé Í.Ê. Òðàäèöèè äåìîêðàòèè è ëèáåðàëèçìà â Ðîññèè // Âîïð.
èñòîðèè.1996. N 2. Ñ. 314; Ñåëåöêèé Â.Í. Ïðîãðåññèçì êàê ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ è èäåéíîå
íàïðàâëåíèå â ðóññêîì ëèáåðàëèçìå. Ì., 1996; Ëèáåðàëüíûé êîíñåðâàòèçì: èñòîðèÿ
è ñîâðåìåííîñòü. Ìàòåðèàëû Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè. Ì., 2001;
Ðîññèéñêèå ëèáåðàëû: Ñá. ñòàòåé. Ì., 2001.
53 Òóìàðèíñîí Â.Õ. Ìåíüøåâèêè è áîëüøåâèêè: íåñîñòîÿâøèéñÿ êîíñåíñóñ: (Îïûò
èñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè). Ì., 1994; Òþòþêèí Ñ.Â., Øåëîõàåâ Â.Â. Ìàðêñèñòû è ðóññêàÿ
ðåâîëþöèÿ. Ì., 1996; Ëåîíîâ Ì.È. Ïàðòèÿ ñîöèàëèñòîâ-ðåâîëþöèîíåðîâ â 19051907 ãã.
Ì., 1997; Îâñÿííèêîâ À.À. Èäåéíî-òåîðåòè÷åñêîå íàñëåäèå ëèäåðîâ áîëüøåâèçìà. Ì., 1997;
Ñûï÷åíêî À.Â. Íàðîäíî-ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ â 19071917 ãã. Ì., 1999; Òþòþêèí Ñ.Â.
Ìåíüøåâèçì: ñòðàíèöû èñòîðèè. Ì., 2002.
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â ðàçðàáîòêå èñòîðèè è èäåîëîãèè ïðàâûõ ïîëèòè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé54. Íà
ýòîé îñíîâå â ðÿäå ñòàòåé áîëåå îáúåêòèâíî, ÷åì ðàíåå, àíàëèçèðóåòñÿ äóìñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü îáùåðîññèéñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé êàäåòîâ  Æ.Þ. Áàðàíîâ,
ýíåñîâ  À.Â. Ñûï÷åíêî, ýñåðîâ  Ì.È. Ëåîíîâ, òðóäîâèêîâ  Ë.Ò. Ñåí÷àêîâîé.
Ðîëü ïðàâûõ ïàðòèé â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå èññëåäîâàë À.À. Äîðîøåíêî55,
à Òðóäîâîé ãðóïïû  Î.Ë. Êèÿøêî56. Ìîíîãðàôèÿ Ä.Â. Àðîíîâà àíàëèçèðóåò
äóìñêîå çàêîíîòâîð÷åñòâî ãëàâíîé äóìñêîé ëèáåðàëüíîé ïàðòèè  êîíñòèòóöèîííûõ äåìîêðàòîâ57.
Ðàçâîðà÷èâàåòñÿ èññëåäîâàíèå êàê íàöèîíàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,
òàê è ïðîöåññà ñòàíîâëåíèÿ ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè â îòäåëüíûõ
ðåãèîíàõ58. Ñòîëåòèþ ñîçûâà Ïåðâîé Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû áûë ïîñâÿùåí
öåëûé ðÿä íàó÷íûõ êîíôåðåíöèé è âûøåäøèõ â ýòîì ãîäó íàó÷íûõ ñáîðíèêîâ59. Ñêëàäûâàåòñÿ è ñîâðåìåííàÿ îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðèîãðàôèÿ äóìñêîé
ïðîáëåìàòèêè, áàçèðóþùàÿñÿ íà àíàëèçå êàê ëèòåðàòóðû ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò,
òàê è íîâåéøèõ ïóáëèêàöèé60.
Âàæíîé âåõîé â ñîâðåìåííîì îñìûñëåíèè è îáîáùåíèè èñòîðèè
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Ðîññèè ñòàëî íîâåéøåå ôóíäàìåíòàëüíîå ýíöèêëîïåäè÷åñêîå èçäàíèå «Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà Ðîññèè»61, âûøåäøåå ê 100-ëå54

Êîðîëåâà Í.Ã. Ïðàâûå ïàðòèè â áîðüáå ñ ðåâîëþöèåé 19051907 ãã . // Èñòîðè÷. çàï. Ò.
118. Ì., 1990. Ñ. 102138; Ñòåïàíîâ Â.À. ×åðíàÿ ñîòíÿ â Ðîññèè (19051914 ãã.). Ì., 1992;
Êîöþáèíñêèé Ä.À. Ðóññêèé íàöèîíàëèçì â íà÷àëå ÕÕ ñòîëåòèÿ: Ðîæäåíèå è ãèáåëü èäåîëîãèè Âñåðîññèéñêîãî íàöèîíàëüíîãî ñîþçà. Ì., 2001; Êèðüÿíîâ Þ.È. Ïðàâûå ïàðòèè â Ðîññèè. 19111917 ãã.
Ì., 2001; Êèðüÿíîâ Þ.È. Ðóññêîå ñîáðàíèå 19001917. Ì., 2003.
55 Äîðîøåíêî À.À. Ïðàâûå â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ñàìàðà, 2004.
56 Êèÿøêî Î.Ë.Òðóäîâàÿ ãðóïïà â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå (19061917). Âîëãîãðàä, 2002.
57 Àðîíîâ Ä.Â. Çàêîíîòâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ðîññèéñêèõ ëèáåðàëîâ â Ãîñóäàðñòâåííîé
äóìå (19061917 ãã.). Ì., 2005.
58 Èñòîðèÿ íàöèîíàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé Ðîññèè. Ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè. Ìîñêâà. 2122 ìàÿ 1996 ã. Ì., 1997; Èñòîðèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé Öåíòðàëüíîãî
×åðíîçåìüÿ / Ïîä ðåä. Ë.Ñ. Ïîëíåðà. Êóðñê, 1995; Íàðñêèé È.Â. Ðóññêàÿ ïðîâèíöèàëüíàÿ
ïàðòèéíîñòü: Ïîëèòè÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ íà Óðàëå äî 1917 ã.: (Ê âîïðîñó î äåìîêðàòè÷åñêîé
òðàäèöèè â Ðîññèè). ×. 12. ×åëÿáèíñê, 1995; Êàðíèøèí Â.Þ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé
ïðîöåññ â Ïîâîëæüå â íà÷àëå ÕÕ âåêà. Ïåíçà, 1992; Ìèõàéëîâà Å.Ì. ×åðíîñîòåííûå îðãàíèçàöèè
Ñðåäíåãî Ïîâîëæüÿ â 19051917 ãã. ×åáîêñàðû, 2000.
59 Ðîññèéñêèé ïàðëàìåíòàðèçì: èñòîðè÷åñêèé îïûò è ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ.
Êàçàíü, 2006; Âëàñòü è îáùåñòâî â Ðîññèè: îïûò èñòîðèè è ñîâðåìåííîñòü. 19062006 ãã.
(ê 100-ëåòèþ ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà). Êðàñíîäàð, 2006 è äð.
60 Öèóí÷óê Ð.À. Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà â ðîññèéñêîì ïîëèòè÷åñêîì ïðîöåññå: ïðîáëåìû
èñòîðèîãðàôèè // Ðîññèÿ â ÕÕ âåêå: ñóäüáû èñòîðè÷åñêîé íàóêè. Ì., 1996. Ñ. 186196; ñì. òàêæå:
Êðèæàíîâñêèé Â.Ï. Áîëüøåâèêè è ïàðëàìåíòàðèçì â Ðîññèè: èñòîðèîãðàôèÿ ïðîáëåìû. Àâòîðåô.
äèññ. äîêò. èñò. íàóê. Êèåâ. 1991; Ñàäèíîâ Â.Ñ. Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà Ðîññèè (19061917 ãã.):
èñòîðèîãðàôèÿ ïðîáëåìû. Àâòîðåô. äèññ.
êàíä èñò. íàóê. Ì., 2001; Öèóí÷óê Ð.À. Ðîññèéñêèé
ïàðëàìåíòàðèçì íà÷àëà ÕÕ âåêà â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè //Èñòîðèê â ïîèñêå íîâûõ
ñìûñëîâ. Êàçàíü. 2003. Ñ. 339347 è äð.
61 Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà Ðîññèè. Ýíöèêëîïåäèÿ. Â 2-õ ò. Ò.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà
Ðîññèéñêîé èìïåðèè (19061917 ãã.). Ì., 2006.
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òíåìó þáèëåþ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû, êîòîðîå áåçóñëîâíî áóäåò èìåòü îñîáîå
çíà÷åíèå è äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâåðòûâàíèÿ íàöèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ
èññëåäîâàíèé.
Õàðàêòåðíî, ÷òî ñ íà÷àëà 1990-õ ãã. íàöèîíàëüíàÿ ïðîáëåìàòèêà òàêæå
íàõîäèò âñå áîëåå çàìåòíîå îòðàæåíèå â èñòîðèêî-ïîëèòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå.
Â ïîëå çðåíèÿ èññëåäîâàòåëåé îêàçûâàþòñÿ íàöèîíàëüíûå ïðîãðàììû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé62, ÷òî âûâîäèò íà êîìïëåêñíûé àíàëèç íàöèîíàëüíîãî
âîïðîñà â Ðîññèè è åãî îòðàæåíèå â Äóìå.
Àíàëèçèðóÿ ëèáåðàëüíóþ ìîäåëü ïåðåóñòðîéñòâà Ðîññèè íà÷àëà ÕÕ âåêà,
Â.Â. Øåëîõàåâ âûäåëèë â îòäåëüíóþ ãëàâó ñâîåé ìîíîãðàôèè ïîñòàíîâêó
è âàðèàíòû ðåøåíèÿ ðîññèéñêèìè ëèáåðàëàìè íàöèîíàëüíîãî âîïðîñà. Îí
ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî, íåñìîòðÿ íà äèñêóññèè â ñðåäå ëèáåðàëîâ, ðàçðàáîòàííûé èìè âàðèàíò ðåøåíèÿ íàöèîíàëüíîãî âîïðîñà áûë «îïòèìàëüíûì, èáî
ñîçäàâàë óñëîâèÿ è ïðåäïîñûëêè äëÿ ñîõðàíåíèÿ åäèíñòâà èñòîðè÷åñêè
ñëîæèâøåãîñÿ ïîëèýòíè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà» è ãàðàíòèðîâàë ïðàâà è ñâîáîäû
ëè÷íîñòè «â ñôåðå êóëüòóðíî-íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé». Áóäó÷è ðàññ÷èòàííûì íà «êîìïðîìèññ è âçàèìîïîíèìàíèå» ýòîò âàðèàíò äàâàë «ðåàëüíûé
øàíñ èçáåæàòü íàñèëüñòâåííîãî ðåøåíèÿ íàöèîíàëüíîãî âîïðîñà, à, ñëåäîâàòåëüíî, è ðàñïàäà Ðîññèéñêîé èìïåðèè»63.
Ìåñòî íàöèîíàëüíîãî âîïðîñà âî âíóòðåííåé ïîëèòèêå öàðèçìà íà ðóáåæå
âåêîâ íà îñíîâå êîìïëåêñà àðõèâíûõ è äðóãèõ äîêóìåíòîâ àíàëèçèðîâàë
â ñâîèõ ñòàòüÿõ è ìîíîãðàôèè Â.Ñ. Äÿêèí64. Îí ñïðàâåäëèâî îáðàòèë âíèìàíèå íà ñòðåìëåíèå íàðîäîâ â èìïåðèè ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó ðàçâèòèþ
è îòìåòèë, ÷òî «...ãðóáûå ïðèåìû ïîäàâëåíèÿ íàöèîíàëüíûõ äâèæåíèé äàâàëè
òîëüêî îáðàòíûé ðåçóëüòàò, ñïîñîáñòâóÿ ðàäèêàëèçàöèè òàêèõ äâèæåíèé
è îòòåñíåíèþ èõ óìåðåííûõ ëèäåðîâ », ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü íå ìîãëî íå
ïîñëóæèòü « íîâûì òîë÷êîì äëÿ óñèëåíèÿ ðåïðåññèâíûõ äåéñòâèé
âëàñòåé»65. Â êîëëåêòèâíîé ìîíîãðàôèè «Íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà Ðîññèè:
èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü» îòíîøåíèÿì ãîñóäàðñòâà è íàðîäîâ â Ðîññèéñêîé
èìïåðèè ïîñâÿùåíà ñïåöèàëüíàÿ ãëàâà, ãäå îáðàùåíî âíèìàíèå íà îòðàæåíèå
íàöèîíàëüíîãî âîïðîñà â ïðîãðàììàõ ðàçëè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé. Ïî
ïîäñ÷åòàì àâòîðîâ, ñðåäè äåïóòàòîâ IV Äóìû îò ãóáåðíèé Ïðèáàëòèêè,
Óêðàèíû, Áåëîðóññèè, Ìîëäàâèè áîëåå 90 ïðîöåíòîâ ñîñòàâèëè ñòîðîííèêè
62 Ñàèäêàñèìîâ Ñ.Ñ. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ â ïðîãðàììàõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé Ðîññèè //
Êåíòàâð. 1992. ¹ 1; Øåëîõàåâ Â.Â. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ â Ðîññèè: ëèáåðàëüíûé âàðèàíò
ðåøåíèÿ // Êåíòàâð. 1993. ¹ 23; Æóðàâëåâ Â.Â. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ â ïðîãðàììàõ
îáùåðîññèéñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé íà÷àëà ÕÕ âåêà // Èñòîðèÿ íàöèîíàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ
ïàðòèé Ðîññèè Ñ. 8396 è äð.
63 Øåëîõàåâ Â.Â. Ëèáåðàëüíàÿ ìîäåëü ïåðåóñòðîéñòâà Ðîññèè. Ì., 1996. Ñ. 112113.
64 Äÿêèí Â.Ñ. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ âî âíóòðåííåé ïîëèòèêå öàðèçìà (íà÷àëî ÕÕ âåêà)
// Âîïðîñû èñòîðèè. 1996. ¹ 1112. Ñ. 3953; îí æå. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ âî âíóòðåííåé
ïîëèòèêå öàðèçìà (XIX- íà÷àëî ÕÕ âåêà) /Ïîäãîò. È.Â.Ëóêîÿíîâ. ÑÏÁ., 1998.
65 Äÿêèí Â.Ñ. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ âî âíóòðåííåé ïîëèòèêå öàðèçìà (XIX  íà÷àëî ÕÕ
âåêà). ÑÏÁ., 1998. Ñ. 6061.
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«åäèíîé è íåäåëèìîé» Ðîññèè, îòìå÷àÿ, ÷òî «ñåïàðàòèñòñêèå íàñòðîåíèÿ
íåîæèäàííî âñïûõíóëè â 1917 ãîäó ñðàçó ïîñëå ïîáåäû Ôåâðàëüñêîé
áóðæóàçíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ðåâîëþöèè»66.
Â êîëëåêòèâíîé ìîíîãðàôèè ïåòåðáóðãñêèõ èññëåäîâàòåëåé «Âëàñòü
è ðåôîðìû. Îò ñàìîäåðæàâíîé ê ñîâåòñêîé Ðîññèè» ïðîñëåæèâàåòñÿ íå òîëüêî
ñëîæíûé ïóòü ñîçäàíèÿ è ñóùåñòâîâàíèÿ Äóìû, íî è ìåñòî íàöèîíàëüíîãî
âîïðîñà â ïîëèòèêå Ï.À.Ñòîëûïèíà, êîãäà â ïîñëåäíèå äâà ãîäà æèçíè
ïðåìüåð «áîëüøå ðàçûãðûâàåò íàöèîíàëèñòè÷åñêóþ, ÷åì ðåôîðìàòîðñêóþ
êàðòó». Àâòîðû ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî íà «êàæäîì èñòîðè÷åñêîì ïîâîðîòå âëàñòü
â Ðîññèè óïóñêàëà øàíñ ðåøèòåëüíîé è ïîñëåäîâàòåëüíîé ðåôîðìîé óêðåïèòü,
ïðèñïîñîáèòü ê íîâûì âðåìåíàì ñóùåñòâóþùèé ðåæèì»67.
Ïåðìñêèå èññëåäîâàòåëè È.Ê.Êèðüÿíîâ è Ì.Í.Ëóêüÿíîâ, îáðèñîâûâàÿ
ñîöèîêóëüòóðíûé îáëèê äåïóòàòîâ Äóìû âòîðîãî, òðåòüåãî è ÷åòâåðòîãî
ñîçûâîâ, ïîä÷åðêèâàëè, ÷òî ñðåäè äåïóòàòîâ Äóìû «àáñîëþòíî ïðåîáëàäàëè
ïðåäñòàâèòåëè ïðèâèëåãèðîâàííûõ íàöèîíàëüíûõ è êîíôåññèîíàëüíûõ ãðóïï:
ðóññêèå, ìàëîðîññû, áåëîðóñû (74,1%  âî âòîðîé, 84,7%  â òðåòüåé)
ïðàâîñëàâíûå (ñîîòâåòñòâåííî 77 è 85,6%)», à â ×åòâåðòîé äóìå ðóññêèõ,
ìàëîðîññîâ è áåëîðóñîâ áûëî 86,4%, à ïðàâîñëàâíûõ 87,8%. Îáîáùàÿ
ñòàòèñòè÷åñêèå ìàòåðèàëû î ÷ëåíàõ ðàçëè÷íûõ ôðàêöèé, îíè äàëè
ñðàâíèòåëüíûé ïîðòðåò äåïóòàòîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ê Ïîëüñêîìó êîëî
è Ìóñóëüìàíñêîé ôðàêöèè. È.Ê.Êèðüÿíîâ è Ì.Í.Ëóêüÿíîâ ïîä÷åðêíóëè, ÷òî
«íàèáîëüøåé óñòîé÷èâîñòüþ îòëè÷àëèñü íàöèîíàëüíî-ðåãèîíàëüíîêîíôåññèîíàëüíûå ãðóïïû (ìóñóëüìàíñêàÿ, ïîëüñêîå êîëî, ïîëüñêî-ëèòîâñêîáåëîðóññêàÿ)»68. Ä.À.Äåìèí, ïîìåñòèâ â öåíòð ñâîåãî èññëåäîâàíèÿ èñòîðèþ
ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû â Ðîññèè, òàêæå îáðàòèë
âíèìàíèå íà ýòíè÷åñêèé è ðåãèîíàëüíûé àñïåêò íåðàâåíñòâà âûáîðîâ
è ïîäñ÷èòàë, ÷òî ïî çàêîíó 11 äåêàáðÿ 1905 ã. áûëî ñîçäàíî 33 òåððèòîðèàëüíî-ñîñëîâíûõ, êîíôåññèîíàëüíûõ è ýòíè÷åñêèõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ,
êîíñòàòèðîâàë ðàçäåëåíèå ñúåçäîâ ïî íàöèîíàëüíîñòÿì ïðè âûáîðàõ â III Äóìó, à òàêæå ñîïîñòàâèë äàííûå î ïàðòèéíîé ïðèíàäëåæíîñòè äåïóòàòîâ Äóìû
ðàçíûõ ñîçûâîâ69. Â êîëëåêòèâíîé ìîíîãðàôèè «Ñòàíîâëåíèå ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà íà÷àëà ÕÕ âåêà»70 äàíà íå òîëüêî õàðàêòåðèñòèêà èñòî÷íèêîâ
è ìåòîäîâ èçó÷åíèÿ âûáîðîâ è ðàáîòû I Äóìû, íî è âûäåëåíû îñíîâíûå
ïðèíöèïû è îñîáåííîñòè âûáîðîâ â îêðàèííûõ ðåãèîíàõ, ïîêàçàí ñîñòàâ
Äóìû ïåðâîãî ñîçûâà è ïîëèòè÷åñêèå ïðèîðèòåòû åå ÷ëåíîâ, îáðàùåíî
66

Íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà Ðîññèè: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü. Ì., 1997. Ñ. 178, 180
Âëàñòü è ðåôîðìû. Îò ñàìîäåðæàâíîé ê ñîâåòñêîé Ðîññèè. ÑÏá., 1996. Ñ. 584, 612.
68 Êèðüÿíîâ È.Ê., Ëóêüÿíîâ Ì.Í. Ïàðëàìåíò ñàìîäåðæàâíîé Ðîññèè: Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà
è åå äåïóòàòû. 19061917. Ïåðìü, 1995. Ñ. 83, 9697, 87.
69 Äåìèí Â.À. Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà Ðîññèè (19061917): ìåõàíèçì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Ì.,
1996. Ñ. 13, 28, 3841.
70 Ñåëóíñêàÿ Í.Á., Áîðîäêèí Ë.È., Ãðèãîðüåâà Þ.Ã., Ïåòðîâ À.Í. Ñòàíîâëåíèå ðîññèéñêîãî
ïàðëàìåíòàðèçìà íà÷àëà ÕÕ âåêà. Ì., 1996.
67
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âíèìàíèå íà ïðè÷èíû ðàçíî÷òåíèé â ïîäñ÷åòàõ îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ I Äóìû
è åå ïàðòèéíûõ ôðàêöèé, â òîì ÷èñëå íåðóññêèõ äåïóòàòîâ. À.Ô. Ñìèðíîâ
â èñòîðèêî-ïðàâîâîì î÷åðêå «Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà Ðîññèéñêîé èìïåðèè»
îòìåòèë, ÷òî «çà âðåìÿ ðàáîòû Òðåòüåé äóìû, ñîçäàííûé «èñòîðè÷åñêîé
âëàñòüþ» â 19051907 ãîäàõ, çàêîíîòâîð÷åñêèé ìåõàíèçì ïîêàçàë ñâîþ
íåäååñïîñîáíîñòü»71. Â.À. Êîçáàíåíêî îáðàòèëñÿ ê êîìïëåêñíîìó èçó÷åíèþ
ïðîöåññîâ îáðàçîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè äóìñêèõ ôðàêöèé Äóìû ïåðâûõ äâóõ
ñîçûâîâ. Õàðàêòåðèçóÿ ýòíîêîíôåññèîíàëüíûé ñîñòàâ I Äóìû, îí îòäåëüíî
âûäåëèë «Ïàðëàìåíòñêóþ ãðóïïó Ñîþçà àâòîíîìèñòîâ», êàê «çíà÷èòåëüíîå
äåïóòàòñêîå ôîðìèðîâàíèå» (÷èñëåííîñòüþ îò 120 äî 150 ÷åëîâåê), íå
ÿâëÿâøååñÿ åäèíîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèåé, è «Ïîëüñêîå êîëî, êàê íàèáîëåå
îáîñîáëåííóþ è îðãàíèçàöèîííî ñïëî÷åííóþ ãðóïïó», ïîä÷åðêíóâ, ÷òî âî II
Äóìå «îáðàçîâàëîñü íåñêîëüêî äåïóòàòñêèõ ôîðìèðîâàíèé ïî íàöèîíàëüíîòåððèòîðèàëüíîìó ïðèíöèïó: Ïîëüñêîå êîëî  46 ÷åëîâåê, ìóñóëüìàíñêàÿ
ôðàêöèÿ  30 è ãðóïïû óêðàèíñêàÿ  30 è êàçà÷üÿ  17» 72.
Ñ ñåðåäèíû 1990-õ ãîäîâ ïðîáëåìà «Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ è Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà» íà÷èíàåò ðåçóëüòàòèâíî èññëåäîâàòüñÿ â äâóõ âçàèìîñâÿçàííûõ
ðàêóðñàõ: â îáùåèìïåðñêîì (çàêîíîòâîð÷åñòâî ïî íàöèîíàëüíîìó âîïðîñó
â Äóìå, àíàëèç âûáîðîâ âî âñåõ îêðàèííûõ è íàöèîíàëüíûõ ðåãèîíàõ,
ýòíîêîíôåññèîíàëüíûé ñîñòàâ Äóìû è åå ôðàêöèé, îáñóæäåíèå âñåãî
êîìïëåêñà íàöèîíàëüíûõ, ðåëèãèîçíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ïðîáëåì â Äóìå) è â
ëî-êàëüíîì (âûáîðû â îòäåëüíûõ íàöèîíàëüíûõ ðåãèîíàõ, äåÿòåëüíîñòü
ìåñòíûõ äåïóòàòîâ è îòäåëüíûõ ýòíîêîíôåññèîíàëüíûõ ãðóïï è ôðàêöèé
â Äóìå è âíå åå).
Ïðèâëåêàåò âíèìàíèå ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàòåëåé ïðàêòèêà äóìñêîãî
çàêîíîòâîð÷åñòâà ïî íàöèîíàëüíîìó âîïðîñó73. Â.Þ. Çîðèí, Ñ.Â. Êóëåøîâ,
Ä.À. Àìàíæîëîâà â ìîíîãðàôèè «Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ â Ãîñóäàðñòâåííûõ
äóìàõ Ðîññèè: îïûò çàêîíîòâîð÷åñòâà» ïîñòàâèëè ñâîåé îðèãèíàëüíîé
èññëåäîâàòåëüñêîé çàäà÷åé «ðàññìîòðåòü â øèðîêîìàñøòàáíîì êëþ÷å âåñü
ïðîöåññ äåÿòåëüíîñòè îòå÷åñòâåííûõ çàêîíîäàòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè
â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé
îáîáùèòü ïî÷òè
ñòîëåòíèé îïûò ðàáîòû çàêîíîäàòåëüíûõ ñòðóêòóð â Ðîññèéñêîé èìïåðèè,
71

Ñìèðíîâ À.Ô. Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà Ðîññèéñêîé èìïåðèè 19061917 ãã.: Èñòîðèêîïðàâîâîé î÷åðê. Ì., 1998. Ñ. 440.
72 Êîçáàíåíêî Â.À. Ïàðòèéíûå ôðàêöèè â I è II Ãîñóäàðñòâåííûõ äóìàõ Ðîññèè. 19061907.
Ì., 1996. Ñ. 68, 70, 108.
73 Çîðèí Â.Þ., Êóëåøîâ Ñ.Â., Àìàíæîëîâà Ä.À. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ â Ãîñóäàðñòâåííûõ
äóìàõ Ðîññèè: îïûò çàêîíîòâîð÷åñòâà. Ì., 1999; Âåëüìîæêî È.Í. Âûñøèé ïðåäñòàâèòåëüíûé
îðãàí Ðîññèéñêîé èìïåðèè: îïûò çàêîíîòâîð÷åñòâà ïî íàöèîíàëüíîìó âîïðîñó // Òðóäû
Ìîñêîâñêîãî àâèàöèîííîãî èíñòèòóòà. ¹12, 2003, (ýëåêòðîííûé æóðíàë); Ñì. òàêæå
àâòîðåôåðàòû äèññåðòàöèé: Áàáèí Â.Ã.Ïðîáëåìû íàöèîíàëüíîé øêîëû â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå I
 IV ñîçûâîâ. (Ì., 1996); Âåëüìîæêî È.Í. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ â äåÿòåëüíîñòè Òðåòüåé
è ×åòâåðòîé Ãîñóäàðñòâåííûõ äóì. (Ì., 1998); Çîðèí Â.Þ. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ â Òðåòüåé
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå Ðîññèè, 19071912 ãã. (Ì., 2000).
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ÑÑÑÐ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»74. Ïîä ýòèì óãëîì çðåíèÿ àâòîðû ðàññìîòðåëè
è çàêîíîòâîð÷åñòâî ïî íàöèîíàëüíîìó âîïðîñó â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå Ðîññèè
19061917 ãã., êîòîðîìó ïîñâÿòèëè îäíó èç ãëàâ êíèãè. Âàæíî, ÷òî â íåé
ïðîàíàëèçèðîâàíà íå òîëüêî ñóäüáà îñíîâíûõ çàêîíîïðîåêòîâ ïî íàöèîíàëüíûì è âåðîèñïîâåäàëüíûì âîïðîñàì, íî è äàíà õàðàêòåðèñòèêà ìíîãèì
äóìñêèì çàïðîñàì, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, îòðàæàëè ðàçíîóðîâíåâûå
è ðàçíîìàñøòàáíûå ýòíîêîíôåññèîíàëüíûå êîíôëèêòû â Ðîññèéñêîé èìïåðèè.
Àâòîðû ïðèøëè ê âûâîäàì, ÷òî ïðåäñòàâèòåëüñòâî «êîíôåññèîíàëüíûõ,
íàöèîíàëüíûõ è èíûõ èíòåðåñîâ ðîññèéñêîãî îáùåñòâà, äàæå îãðàíè÷åííîå,
â çàêîíîäàòåëüíîì îðãàíå áûëî ñäâèãîì â ñòîðîíó äåìîêðàòèè», íî
ïðàêòè÷åñêàÿ «íåýôôåêòèâíîñòü íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè ñàìîäåðæàâèÿ
â íà÷àëå ÕÕ âåêà ïîäòâåðæäàëà íåèçáåæíîñòü ðàñïàäà àâòîðèòàðíîé ñèñòåìû
è áûëà îäíèì èç ôàêòîðîâ äàëüíåéøåé ðàäèêàëèçàöèè íàñòðîåíèé ìàññ
è äåçèíòåãðàöèè îáùåñòâà», à óãëóáëÿþùååñÿ «êðèçèñíîå ñîñòîÿíèå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé ñâèäåòåëüñòâîâàëî îá èñ÷åðïàíèè âíóòðåííèõ
èñòî÷íèêîâ ñàìîñîõðàíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ìàøèíû»75. Ðàññìàòðèâàâøèåñÿ
Äóìîé â 1906-17 ãã. âåðîèñïîâåëüíûå âîïðîñû îêàçàëèñü òàêæå â öåíòðå
âíèìàíèÿ èññëåäîâàíèÿ Â.Ê.Ïèíêåâè÷76.
Èíòåðåñ ê ýòíîêîíôåññèîíàëüíûì ïðîáëåìàì Äóìû Ðîññèéñêîé èìïåðèè
îòðàçèëñÿ è â ñáîðíèêå íàó÷íûõ ñòàòåé «Èñòîðèÿ ïàðëàìåíòàðèçìà â Ðîññèè»,
ïîñâÿùåííîì äåâÿíîñòîëåòèþ Ïåðâîé äóìû, ãäå àâòîðû íàðÿäó ñ äðóãèìè
òåîðåòè÷åñêèìè è ïðàêòè÷åñêèìè âîïðîñàìè êîñíóëèñü ïðîáëåì «ñâîáîäû
ñîâåñòè» (À.À. Äàðñêàÿ), ðóññêîãî íàöèîíàëèçìà (Ä.À. Êîöþáèíñêèé),
äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî äåëàì ïðàâîñëàâíîé öåðêâè (Ò.Ã. Ôðóìåíêîâà),
ìóñóëüìàíñêîãî (Å.È. Âîðîáüåâà, Ë.À. ßìàåâà, Ä.À. Àìàíæîëîâà) è åâðåéñêîãî
âîïðîñîâ (Ñ.Â. Êåëüíåð)77.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì àíàëèç ñîîòíîøåíèÿ èìïåðñêîãî è íàöèîíàëüíîãî â äóìñêîé ìîäåëè ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà êàê ÷åðåç ñèñòåìó
âûáîðîâ, ýòíîêîíôåññèîíàëüíûé ñîñòàâ äåïóòàòîâ, òàê è ÷åðåç ïðåçåíòàöèþ
ýòèìè íîâûìè äóìñêèìè íàöèîíàëüíûìè ýëèòàìè íàöèîíàëüíûõ,
ðåëèãèîçíûõ è ðåãèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ â õîäå ïàðëàìåíòñêîé äåÿòåëüíîñòè,
÷òî ïîçâîëÿåò âûéòè íà îáîáùåíèå ìåñòà è ðîëè Äóìû â ýòíîêîíôåññèîíàëüíîé ñèñòåìå ñòðàíû, ÿâëÿâøåéñÿ ÷àñòüþ ñëîæíîé ñèñòåìû «öåíòððåãèîíû» Ðîññèéñêîé èìïåðèè78.
74 Çîðèí Â.Þ., Êóëåøîâ Ñ.Â., Àìàíæîëîâà Ä.À. Íàöèîíàëüíûé âîïðîñ â Ãîñóäàðñòâåííûõ
äóìàõ Ðîññèè: îïûò çàêîíîòâîð÷åñòâà. Ì., 1999. Ñ. 6.
75 Òàì æå. Ñ. 200.
76 Ïèíêåâè÷ Â.Ê. Âåðîèñïîâåäàëüíûå âîïðîñû â äóìñêèé ïåðèîä (19061917 ãã.).  Ì., 1995.
77 Ñì.: Èñòîðèÿ ïàðëàìåíòàðèçìà â Ðîññèè (ê 90-ëåòèþ I Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû) Ñá. ñò. ×.I.
CÏá., 1996. Ñ. 5154, 7678, 109112, 122124, 125127, 128131.
78 Öèóí÷óê Ð.À. Èìïåðñêîå è íàöèîíàëüíîå â äóìñêîé ìîäåëè ðîññèéñêîãî
ïàðëàìåíòàðèçìà. // Kazan, Moscow, St. Petersburg: Multiple Faces of the Russian Empire  Êàçàíü,
Ìîñêâà, Ïåòåðáóðã: Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ âçãëÿäîì èç ðàçíûõ óãëîâ. Ì., 1997; îí æå. Ðîññèéñêàÿ
èìïåðèÿ êàê ñèñòåìà öåíòð-ðåãèîíû: ãåíåçèñ, ðàçâèòèå, êðèçèñ // Ïóòè ïîçíàíèÿ èñòîðèè
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Îáîçíà÷èâøååñÿ â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå âíèìàíèå ê íàöèîíàëüíûì
ïðîáëåìàì, â òîì ÷èñëå è ê íàöèîíàëüíûì è êîíôåññèîíàëüíûì ïðîáëåìàì
äóìñêîé èñòîðèè, ïîçâîëÿåò ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà ïàðëàìåíòñêèå ïðîÿâëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî êîìïîíåíòà ðîññèéñêîãî ïîëèòè÷åñêîãî ïðîöåññà íà÷àëà
ÕÕ âåêà.
Õàðàêòåðèçóÿ ëèòåðàòóðó, èññëåäóþùóþ ëîêàëüíûé ðàêóðñ äóìñêîé
ïðîáëåìàòèêè, íåîáõîäèìî çàìåòèòü, ÷òî ñåãîäíÿ â Ðîññèè íàèáîëåå àêòèâíî
ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïðîáëåìû èñòîðèè äâóõ äóìñêèõ ôðàêöèé  ìóñóëüìàíñêîé79
è êàçà÷üåé80 è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ðåãèîíîâ ñîîòâåòñòâåííî Âîëãî-Óðàëüñêîãî,
Äîíñêîãî è Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî. Óôèìñêèé èñòîðèê Ë.È.ßìàåâà ðàññìàòðèâàëà äåÿòåëüíîñòü ìóñóëüìàíñêîé ôðàêöèè â êîíòåêñòå ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ
ìóñóëüìàíñêîãî ëèáåðàëüíîãî äâèæåíèÿ â Ðîññèè. Èçó÷àÿ «ìóñóëüìàíñêèé
ëèáåðàëèçì» êàê îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå äâèæåíèå íà ìàòåðèàëàõ äâóõ
ïðèóðàëüñêèõ ãóáåðíèé  Óôèìñêîé è Îðåíáóðãñêîé, àâòîð âûäåëÿåò â ãëàâå
Ðîññèè: íîâûå ïîäõîäû è èíòåðïðåòàöèè.  Ñåðèÿ Íîâàÿ ïåðñïåêòèâà. Âûï.ÕÕ. Ì., 2001; îí æå.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà èìïåðñêîé Ðîññèè: ïðîÿâëåíèÿ ýòíîêîíôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ è ôîðìèðîâàíèå íîâûõ íàöèîíàëüíûõ ýëèò // Èñòîðè÷åñêèå çàïèñêè. 4 (122). Ì., 2001.
79 Öèóí÷óê Ð.À. Ìóñóëüìàíñêàÿ ôðàêöèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû â 1906-1917 ãã.: ñîñòàâ
è äåÿòåëüíîñòü // Ïåðåõîäíàÿ ýêîíîìèêà è îáúåêòèâíûå òåíäåíöèè ñòàíîâëåíèÿ íîâîé
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Êàçàíü, 1995. Ñ. 5860; îí æå. Ðàçâèòèå ïîëèòè÷åñêîé æèçíè
ìóñóëüìàíñêèõ íàðîäîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè è äåÿòåëüíîñòü ìóñóëüìàíñêîé ôðàêöèè
â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå Ðîññèè 19061917 ãã. // Èìïåðñêèé ñòðîé Ðîññèè â ðåãèîíàëüíîì
èçìåðåíèè (XIX  íà÷àëî XX âåêà). Ì., 1997; Ìóñóëüìàíñêèå äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû
Ðîññèè. 19061917 ãã. Ñá. äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ. Ñîñò Ë.À. ßìàåâà. Óôà, 1998; Èñõàêîâ Ñ.Ì.
Ìóñóëüìàíñêèé ëèáåðàëèçì â Ðîññèè â íà÷àëå ÕÕ âåêà // Ðóññêèé ëèáåðàëèçì: èñòîðè÷åñêèå
ñóäüáû è ïåðñïåêòèâû: ìàòåð. ìåæäóíàð. íàó÷í. êîíôåð. Ì., 1999; Óñìàíîâà Ä.Ì. Ìóñóëüìàíñêàÿ
ôðàêöèÿ è ïðîáëåìà ñâîáîäû ñîâåñòè â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå Ðîññèè (19061917). Êàçàíü,
1999; Êîòþêîâà Ò.Â. Î äåÿòåëüíîñòè Òóðêåñòàíñêèõ äåïóòàòîâ âî Âòîðîé Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå
// Îáùåñòâåííûå íàóêè â Óçáåêèñòàíå. 2001. ¹ 3. Ñ. 4447; Óñìàíîâà Ä.Ì. Ìóñóëüìàíñêèå
ïðåäñòàâèòåëè â ðîññèéñêîì ïàðëàìåíòå. 19061916. Êàçàíü, 2005.
80 Áðàòîëþáîâà Ì.Â. Âûáîðû â III Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó â Îáëàñòè âîéñêà Äîíñêîãî
// Ðóáèêîí. Ñá. íàó÷íûõ ðàáîò ìîëîäûõ ó÷åíûõ ÐÃÓ. Âûï. 5. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 1999; îíà æå.
Ñîöèîëîãè÷åñêèé ïîðòðåò êàçà÷üèõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû Ðîññèè (19061917 ãã.)
// Ðóáèêîí. Ñá. íàó÷íûõ ðàáîò ìîëîäûõ ó÷åíûõ ÐÃÓ. Âûï. 20. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 2002; îíà æå.
Êàçà÷üÿ ïðîáëåìà â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå Ðîññèè â íà÷àëå ÕÕ â./ / Ãîëîñ ìèíóâøåãî. Êóáàíñêèé
èñòîðè÷åñêèé æóðíàë. Êðàñíîäàð, 2003 ¹ 12; Áðàòîëþáîâà Ì.Â., Ïåðåõîâ ß.À. Êàçà÷èé âîïðîñ
â I è II Ãîñóäàðñòâåííûõ äóìàõ Ðîññèè // Êàçà÷èé ñáîðíèê. Âûï.3. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 2002;
Êàðàïåòÿí Ë.À. Êóáàíñêîå êàçà÷åñòâî è Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà ÷åòûðåõ ñîçûâîâ íà÷àëà ÕÕ â.
// Êóáàíñêîå êàçà÷åñòâî: òðè âåêà èñòîðè÷åñêîãî ïóòè. Ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè. Êðàñíîäàð, 1996; îí æå. Ó èñòîêîâ ðîññèéñêîé ìíîãîïàðòèéíîñòè:
Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ðåãèîí (êîíåö 90-õ ãã. ÕIÕ  ôåâðàëü 1917 ã.). Êðàñíîäàð. 2001; Ãàëóòâî Ë.Ì.
Ïàðëàìåíòñêàÿ äåÿòåëüíîñòü êóáàíñêèõ êàçàêîâ: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü// Ïðîáëåìû êàçà÷üåãî
âîçðîæäåíèÿ. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 1996; îí æå, Ïàðëàìåíòñêàÿ äåÿòåëüíîñòü äåïóòàòîâ-êàçàêîâ âî
II Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå // Âîçðîæäåíèå êàçà÷åñòâà (èñòîðèÿ, ñîâðåìåííîñòü, ïåðñïåêòèâû).
Òåçèñû äîêëàäîâ è ñîîáùåíèé íà ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 1995;
Ñåðãååâ Â.Í. Øàïñóãîâ Ä.Þ. Ïàðëàìåíòñêàÿ äåÿòåëüíîñòü äåïóòàòîâ ðîññèéñêîãî êàçà÷åñòâà
(19061917). Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 2003.

112

Ðóñòåì Öèóí÷óê

îá îðãàíèçàöèîííûõ ôîðìàõ äâèæåíèÿ äâà ïàðàãðàôà, ïîñâÿùåííûõ
ñîîòâåòñòâåííî äåÿòåëüíîñòè ìóñóëüìàíñêèõ äåïóòàòîâ â Äóìå ïåðâîãî
è âòîðîãî ñîçûâîâ, à òàêæå Ìóñóëüìàíñêîé ôðàêöèè Äóìû òðåòüåãî è ÷åòâåðòîãî ñîçûâîâ81. Òàêèì îáðàçîì, äåÿòåëüíîñòü ìóñóëüìàíñêèõ äåïóòàòîâ
è ôðàêöèè âïèñûâàåòñÿ â êîíòåêñò îáùåðîññèéñêîãî îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ, íî àíàëèç «ìóñóëüìàíñêîãî ëèáåðàëèçìà» äàåòñÿ
â ëîêàëüíûõ ðàìêàõ ëèøü äâóõ ãóáåðíèé, áåç äðóãèõ ãóáåðíèé Âîëãî-Óðàëüÿ,
èìåþùèìè çíà÷èòåëüíîå ìóñóëüìàíñêîå íàñåëåíèå è èçáèðàâøèìè â Äóìó
ìóñóëüìàíñêèõ äåïóòàòîâ. Ë.È. ßìàåâà ÿâëÿåòñÿ òàêæå ñîñòàâèòåëåì äîêóìåíòàëüíîãî ñáîðíèêà î ìóñóëüìàíñêèõ äåïóòàòàõ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû
Ðîññèè 19061917 ãã. Êàçàíñêèé èññëåäîâàòåëü Ä.Ì. Óñìàíîâà îïóáëèêîâàëà
êíèãó «Ìóñóëüìàíñêàÿ ôðàêöèÿ è ïðîáëåìû «ñâîáîäû ñîâåñòè» â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå Ðîññèè (19061917)», íàïèñàííóþ ñ ïðèâëå÷åíèåì øèðîêîãî
êðóãà èñòî÷íèêîâ èç àðõèâîâ, ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè íà òàòàðñêîì, ðóññêîì
è êàçàõñêîì ÿçûêàõ. Îíà ïðèøëà ê âûâîäó, ÷òî «â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîé
çàêîíîòâîð÷åñêîé ñèëû äåïóòàòû-ìóñóëüìàíå áûëè íå ñëèøêîì àêòèâíû», íî
ïðè ðàññìîòðåíèè íàèáîëåå çíà÷èìûõ äëÿ ìóñóëüìàí âîïðîñîâ  ðåëèãèîçíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðîáëåì íàöèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïåðåñåëåí÷åñêîé
ïîëèòèêè è ïîëîæåíèÿ íàöèîíàëüíûõ îêðàèí, âîïðîñà î ïðàçäíè÷íûõ äíÿõ
è äð.  Ìóñóëüìàíñêàÿ ôðàêöèÿ äåéñòâîâàëà ñïëî÷åííî82. Â ìîíîãðàôèè
«Ìóñóëüìàíñêèå ïðåäñòàâèòåëè â ðîññèéñêîì ïàðëàìåíòå. 19061916» Ä.Ì.
Óñìàíîâà àíàëèçèðîâàëà îòíîøåíèÿ, «ñâÿçûâàâøèå ìóñóëüìàíñêèõ äåïóòàòîâ
ñ èìïåðñêîé âëàñòüþ, êîëëåãàìè è åäèíîìûøëåííèêàìè ïî ïàðëàìåíòó,
ðåãèîíàëüíûìè ìóñóëüìàíñêèìè ýëèòàìè è ñîîáùåñòâàìè â öåíòðå è íà
ïåðèôåðèè ñòðàíû»83.
Â ðàáîòàõ ðîñòîâñêîãî èññëåäîâàòåëÿ Ì.Â. Áðàòîëþáîâîé ïðîñëåæèâàþòñÿ êàê âûáîðû â Îáëàñòè âîéñêà Äîíñêîãî, òàê è äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ
êàçà÷üåé ôðàêöèè â Äóìå è ïàðëàìåíòñêèå äèñêóññèè ïî êàçà÷üåìó âîïðîñó.
Àâòîð âîññîçäàåò ñâîåîáðàçíûé ñîöèîêóëüòóðíûé ïîðòðåò êàçà÷üèõ äåïóòàòîâ
Äóìû. Ë.À. Êàðàïåòÿí è Ë.Ì. Ãàëóòâî çàíèìàþòñÿ èçó÷åíèåì ïðåäñòàâèòåëüñòâà
êóáàíñêîãî êàçà÷åñòâà è ó÷àñòèåì äåïóòàòîâ  êóáàíñêèõ êàçàêîâ â äåÿòåëüíîñòè Äóìû. Âàæíî, ÷òî â ïîëå çðåíèÿ ëîêàëüíûõ èññëåäîâàòåëåé âñå
â áîëüøåé ìåðå îêàçûâàþòñÿ ïðîáëåìû ðîëè Äóìû â ïðîöåññå ñêëàäûâàíèÿ
è ðàçâèòèÿ èäåîëîãèè è ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû íàðîäîâ Ðîññèè.
Â îòäåëüíîå íàïðàâëåíèå â ðàìêàõ äóìñêîé ïðîáëåìàòèêè îôîðìëÿþòñÿ
èñòîðèêî-áèîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ î äåïóòàòàõ. Åñëè â ñîâåòñêèé ïåðèîä
ýòî íàïðàâëåíèå çàòðàãèâàëî ëèøü ðàáî÷èõ äåïóòàòîâ èëè ÷ëåíîâ ñîöèàë81

ßìàåâà Ë.À. Ìóñóëüìàíñêèé ëèáåðàëèçì íà÷àëà ÕÕ âåêà êàê îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå
äâèæåíèå (ïî ìàòåðèàëàì Óôèìñêîé è Îðåíáóðãñêîé ãóáåðíèé). Óôà, 2002. Ñ. 153196.
82 Óñìàíîâà Ä.Ì. Ìóñóëüìàíñêàÿ ôðàêöèÿ è ïðîáëåìû ñâîáîäû ñîâåñòè â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå Ðîññèè (19061917). Êàçàíü, 1999. Ñ. 123124.
83 Óñìàíîâà Ä.Ì. Ìóñóëüìàíñêèå ïðåäñòàâèòåëè â ðîññèéñêîì ïàðëàìåíòå. 19061916.
Êàçàíü, 2005. Ñ. 2.
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äåìîêðàòè÷åñêèõ ôðàêöèé, òî òåïåðü âûõîäÿò î÷åðêè î äåïóòàòàõ êàäåòàõ,
îêòÿáðèñòàõ, ÷ëåíàõ ìóñóëüìàíñêîé ôðàêöèè, êàçà÷üåé ãðóïïû, ïîëüñêîëèòîâñêî-áåëîðóññêîãî êîëî.
Íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ ê ñïåöèàëüíîìó èçó÷åíèþ âûáîðîâ è ïðåäñòàâèòåëüñòâà êðóïíûõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ  Ñèáèðè84, Óðàëà85. Ñ.À. Ëîñêóòîâ
èññëåäîâàë áîðüáó íà âûáîðàõ â Ïåðìñêîé ãóáåðíèè86. Ðàçâîðà÷èâàåòñÿ
èçó÷åíèå âûáîðîâ è äåÿòåëüíîñòè äåïóòàòîâ îò îòäåëüíûõ ãóáåðíèé
Öåíòðàëüíîé Ðîññèè87. Âûõîäÿò ðàáîòû î âûáîðàõ â Êàëìûêèè88.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîëèòè÷åñêèå ïåðåìåíû â ìèðå âòîðîé ïîëîâèíû
1980-õ  íà÷àëà 1990-õ ãîäîâ ñäåëàëè òåìó èìïåðèé è íàöèîíàëüíûõ
äâèæåíèé âåñüìà ïîïóëÿðíîé äëÿ ìèðîâîé è îòå÷åñòâåííîé èñòîðèêîïîëèòè÷åñêîé íàóêè. Íå òîëüêî íà Çàïàäå, íî è â Ðîññèè â ïîñëåäíèå ãîäû
îòìå÷àåòñÿ âñïëåñê íàó÷íîãî èíòåðåñà ê èçó÷åíèþ Ðîññèéñêîé èìïåðèè.89
Õàðàêòåðíî, ÷òî èìåííî â èññëåäîâàíèÿõ ïî ýòîé ïðîáëåìàòèêå â ïîñëåäíåå
äåñÿòèëåòèå óñïåøíî ïðåîäîëåâàåòñÿ èìåâøàÿ ìåñòî èçîëèðîâàííîñòü
ñîâåòñêîé (ðîññèéñêîé) èñòîðè÷åñêîé íàóêè îò ìèðîâîé. Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
84

Ðîäèîíîâ Þ.Ï. Ñèáèðñêèå äåïóòàòû â I Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå // Ðåâîëþöèÿ 19051907 ãã.
è îáùåñòâåííîå äâèæåíèå â Ñèáèðè è íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Îìñê, 1995; îí æå. Ñèáèðñêèå
äåïóòàòû âî II Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå // Ïî ñòðàíèöàì ðîññèéñêîé èñòîðèè. Îìñê,1996; Âîðîáüåâ
Â.Â. Èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ â III Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó â Ñèáèðè â îòðàæåíèè ìåñòíîé
ëèáåðàëüíî-áóðæóàçíîé ïå÷àòè // Âûäàþùèåñÿ ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè Ðîññèè XVII  XX ââ.
Ìàòåðèàëû íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè Îìñê, 1996; Êóðóñêàíîâà Í.Ï. Ýñåðû è ñèáèðñêîå
êðåñòüÿíñòâî â ïåðèîä èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè âî II Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó // Ñèáèðñêàÿ
äåðåâíÿ: Èñòîðèÿ, ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå, ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ. Ìàòåðèàëû Âòîðîé
Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè. Îìñê, 1998.
85 Ëîñêóòîâ Ñ.À. Ãîñóäàðñòâåííûå äóìû è îêòÿáðèñòû Óðàëà: (1905-1917). ×åëÿáèíñê, 1997;
Íàðñêèé È.Â. Ïîëèòè÷åñêèé ñîñòàâ ãóáåðíñêèõ èçáèðàòåëüíûõ ñîáðàíèé ïî âûáîðàì â I-IV
Ãîñóäàðñòâåííûå äóìû íà Óðàëå// Ðîññèÿ è Âîñòîê: Ïðîáëåìû âçàèìîäåéñòâèÿ: III ìåæäóí. íàó÷.
êîíô., 29 ìàÿ  4 èþíÿ 1995: Òåç. äîêë. ×. I. ×åëÿáèíñê, 1995; Êèðèëëîâ À.Ä., Ïîïîâ Í.Í.,
Êèðèëëîâ Á.À. Óðàë ïîëèòè÷åñêèé: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü: Ïàðòèè. Âûáîðû. Äåïóòàòû.
Åêàòåðèíáóðã, 1999.
86 Ëîñêóòîâ Ñ.À. Áîðüáà ïàðòèé íà âûáîðàõ â Ãîñóäàðñòâåííûå äóìû â Ïåðìñêîé ãóáåðíèè.
×åëÿáèíñê. 1990.
87 Êàíèùåâ Â.Â., Ùåðáèíèí Ï.Ï. Ãîðîäñêèå ñðåäíèå ñëîè íà âûáîðàõ I-IV Ãîñóäàðñòâåííûõ
äóì: (Ïî ìàòåðèàëàì Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíîãî ðåãèîíà)// Âåñò. Òàìáîâñêîãî óí-òà. Ñåð.:
Ãóìàíèò. íàóêè. Âûï. 2.  Òàìáîâ, 1996; Áóëàíîâà Ë.Â., Òîêàðåâ Í.Â. Ïðåäñòàâèòåëè òàìáîâñêîãî
êðåñòüÿíñòâà  äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ïåðâîãî-÷åòâåðòîãî ñîçûâîâ// Îáùåñòâåííîïîëèòè÷åñêàÿ æèçíü ðîññèéñêîé ïðîâèíöèè: ÕÕ âåê. Âûï. II. Òàìáîâ, 1996.
88 Ìàêñèìîâ Ê. Ó÷àñòèå èçáèðàòåëåé Êàëìûêèè â ôîðìèðîâàíèè îáùåðîññèéñêèõ
ïðåäñòàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Âåñòíèê // Èçáèðàò. êîìèñ. Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ. (Ò. I):
Èçáèðàòåëüíûé ïðîöåññ â Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ: îïûò è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ: Ýëèñòà, 2000.
89Áûçîâ Ë.Ã. Ðîññèÿ: èìïåðèÿ èëè íàöèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî? / Íåèçáåæíîñòü èìïåðèè. Ì.,
1996; Kazan, Moscow, St.Petersburg: Multiple faces of the Russian Empire. Êàçàíü, Ìîñêâà,
Ïåòåðáóðã: Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ âçãëÿäîì èç ðàçíûõ óãëîâ. Ì., 1997; Íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà
Ðîññèè: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü, Ì.,1997; Èìïåðñêèé ñòðîé Ðîññèè â ðåãèîíàëüíîì èçìåðåíèè
(XIX  íà÷àëî ÕÕ âåêà). Ì., 1997; Íàöèîíàëüíûå îêðàèíû Ðîññèéñêîé èìïåðèè: ñòàíîâëåíèå è
ðàçâèòèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ. Ì., 1998 è äð.
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îòå÷åñòâåííûõ èññëåäîâàòåëåé ïðèâëåêàþò âîïðîñû îñìûñëåíèÿ ïîëèòîëîãè÷åñêîãî, ñîöèîëîãè÷åñêîãî è êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ èìïåðèè
è èìïåðñêîé èäåîëîãèè90.
Ñîâðåìåííûå íàó÷íûå äèñêóññèè è ïîëèòèêî-ïðàâîâûå ïîèñêè íàèáîëåå
ðàöèîíàëüíûõ ìîäåëåé òåððèòîðèàëüíîãî óñòðîéñòâà ìíîãîíàöèîíàëüíîãî
ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà èìåþò ñâîåîáðàçíóþ è âåñüìà ïðîòèâîðå÷èâóþ
èñòîðè÷åñêóþ òðàäèöèþ, êîòîðàÿ âñå áîëåå àêòèâíî ðàñêðûâàåòñÿ ñ òî÷êè
çðåíèÿ âûÿâëåíèÿ åå ðåãèîíàëüíîãî è ôåäåðàëèñòñêîãî êîìïîíåíòà91. Óæå
ñåãîäíÿ èçó÷åíèå èñòîðèè ðåãèîíàëüíûõ ïðîöåññîâ â Ðîññèéñêîé èìïåðèè
ïîçâîëèëî ñèñòåìíî ïðåäñòàâèòü èìïåðñêèé ñòðîé Ðîññèè êîíöà XIX  íà÷àëà
XX ââ. â ðåãèîíàëüíîì èçìåðåíèè, â òîì ÷èñëå åãî äóìñêèå àñïåêòû92.
Â ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé èñòîðè÷åñêîé íàóêå îáîçíà÷èëñÿ çàìåòíûé èíòåðåñ
êàê ê «èìïåðñêîé» ïðîáëåìàòèêå, òàê ê îòäåëüíûì íàöèîíàëüíûì âîïðîñàì,
ñîñòàâëÿâøèì îáùåèìïåðñêèé íàöèîíàëüíûé âîïðîñ. Òàê, È.Â. Ìèõóòèíà
â ðàìêàõ èññëåäîâàíèÿ óêðàèíñêîãî âîïðîñà â Ðîññèéñêîé èìïåðèè êîíöà XIX
 íà÷àëà ÕÕ â.93 êàñàåòñÿ ôîðìèðîâàíèÿ óêðàèíñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
è îðãàíèçàöèè Óêðàèíñêîé ãðîìàäû â Äóìå, îáñóæäåíèÿ óêðàèíñêîãî âîïðîñà
â Äóìå è ïîçèöèé ïî ýòîìó âîïðîñó ðàçëè÷íûõ îáùåðîññèéñêèõ ïàðòèé. Å.È.
Êýìïáåëë, èçó÷àÿ èñòîðèþ îáñóæäåíèÿ ìóñóëüìàíñêîãî âîïðîñà, îáðàòèëà
90 Ðèìñêî-êîíñòàíòèíîïîëüñêîå íàñëåäèå íà Ðóñè: èäåÿ âëàñòè è ïîëèòè÷åñêàÿ ïðàêòèêà.
Ì., 1995; Êàçàðÿí Ë.Ã. Ðîññèÿ-Åâðàçèÿ-Ìèð. Ñâåðêà ïîíÿòèé  öèâèëèçàöèÿ, ãåîïîëèòèêà, èìïåðèÿ.
/ Öèâèëèçàöèè è êóëüòóðû. Âûï. 3. Ì., 1996; Ãàòàãîâà Ë.Ñ. Èìïåðèÿ: èäåíòèôèêàöèÿ ïðîáëåìû
// Èñòîðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â Ðîññèè. Òåíäåíöèè ïîñëåäíèõ ëåò. Ì., 1996; Êàñïý Ñ.È. Èìïåðèÿ
è ìîäåðíèçàöèÿ: Îáùàÿ ìîäåëü è ðîññèéñêàÿ ñïåöèôèêà. Ì., 2001, Ìèëëåð À.È. è äð.
91 Ôåäåðàëèñòñêèé è ðåãèîíàëèñòñêèé ïîäõîäû ê èñòîðèè Ðîññèéñêîé èìïåðèè íà÷àëè
àêòèâíî ðàçâèâàòüñÿ â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ñ ïåðâîé ïîëîâèíû 1990-õ ãîäîâ: Àáäóëàòûïîâ Ð.Ã.,
Áîëòåíêîâà Ë.Ô., ßðîâ Þ.Ô. Ôåäåðàëèçì â èñòîðèè Ðîññèè. Êí. 12. Ì., 19921993; Öèóí÷óê Ð.À.
Èäåè ôåäåðàëèçìà â ðîññèéñêîì ïîëèòè÷åñêîì ïðîöåññå (XIX  íà÷àëî XX ââ.). / Ôåäåðàëèçì 
ãëîáàëüíûå è ðîññèéñêèå èçìåðåíèÿ. Ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè. Êàçàíü, 1993, Ñ. 104112; Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ, ÑÑÑÐ, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ:
èñòîðèÿ îäíîé ñòðàíû? Ïðåðûâíîñòü è íåïðåðûâíîñòü â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè ÕÕ âåêà. Ì.,
1993; Ôåäåðàòèâíîå óñòðîéñòâî Ðîññèè: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü. Ì., 1995; Ðîäèîíîâ À.È.
Äåöåíòðàëèçàöèÿ â èñòîðèè ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Ì., 1996; Íàöèîíàëüíàÿ
ïîëèòèêà Ðîññèè: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü. Ì., 1997; Èìïåðñêèé ñòðîé Ðîññèè â ðåãèîíàëüíîì
èçìåðåíèè (XIX  íà÷àëî ÕÕ âåêà). Ì., 1997; Íàöèîíàëüíûå îêðàèíû Ðîññèéñêîé èìïåðèè:
ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ. Ì., 1998; Áàõòóðèíà À.Þ. Îêðàèíû Ðîññèéñêîé
èìïåðèè: ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå è íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà â ãîäû ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû
(19141917 ãã.). Ì., 2004 è äð.
92 Ñì. ñáîðíèê íàó÷íûõ ñòàòåé ó÷àñòíèêîâ ìåæðåãèîíàëüíîãî ñåìèíàðà, îïóáëèêîâàííûé
Ìîñêîâñêèì îáùåñòâåííûì íàó÷íûì ôîíäîì: Èìïåðñêèé ñòðîé Ðîññèè â ðåãèîíàëüíîì
èçìåðåíèè (XIX  íà÷àëî ÕÕ âåêà). Ì., 1997 (ñòàòüè À.Â. Ðåìíåâà è Ï.È. Ñàâåëüåâà, Ä. Áóðáàíê,
Å.À. Ïðàâèëîâîé, Ë.Å. Ãîðèçîíòîâà, È.Í. Íîâèêîâîé, Í.Ô. Òàãèðîâîé, Ð.À. Öèóí÷óêà, Å.È.
Âîðîáüåâîé), ñì. òàêæå ñáîðíèê ó÷àñòíèêîâ ìåæäèñöèïëèíàðíîãî ïðîåêòà, îïóáëèêîâàííîãî òåì
æå ôîíäîì: Ïðîñòðàíñòâî âëàñòè: èñòîðè÷åñêèé îïûò Ðîññèè è âûçîâû ñîâðåìåííîñòè. Ñåð.
ìåæðåãèîíàëüíûå èññëåäîâàíèÿ â îáùåñòâåííûõ íàóêàõ. Âûï.3. Ì., 2001.
93 Ìèõóòèíà È.Â. Óêðàèíñêèé âîïðîñ â Ðîññèè (êîíåö XIX  íà÷àëî ÕÕ âåêà). Ì., 2003.
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âíèìàíèå íà ïîçèöèþ ëèäåðîâ Ìóñóëüìàíñêîé ôðàêöèè, óêàçûâàâøèõ íà
âçàèìîñâÿçü ïîñòàíîâêè ðóññêèìè äóìñêèìè íàöèîíàëèñòàìè ïîëüñêîãî,
åâðåéñêîãî è ìóñóëüìàíñêîãî âîïðîñîâ 94 . Â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå
ðàçâèâàåòñÿ èññëåäîâàíèå Ïîëüñêîãî êîëî è ïîëüñêîé ïðîáëåìû â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå95. Ò.Þ. Ïàâåëüåâà îòìå÷àåò, ÷òî îðãàíèçîâàííîå è äèñöèïëèíèðîâàííîå Ïîëüñêîå êîëî ñòàâèëî è ïûòàëîñü ðåøàòü îïðåäåëåííûå
«òåêóùèå çàäà÷è â êàæäûé èç ïåðèîäîâ äóìñêîãî çàêîíîòâîð÷åñòâà» è äåëàåò
ñïðàâåäëèâûé âûâîä, ÷òî ðàáîòà Äóìû è Ïîëüñêîãî êîëî «íàãëÿäíî äîêàçàëà
íåñïîñîáíîñòü ñóùåñòâóþùåé âëàñòè ïðèñëóøàòüñÿ äàæå ê íàèáîëåå
óìåðåííûì òðåáîâàíèÿì, âûõîäèâøèì çà ïðåäåëû òðàäèöèîííûõ
ïîëèòè÷åñêèõ óñòàíîâîê, è ïðåæäå âñåãî â íàöèîíàëüíîì âîïðîñå» 96 .
Â êîëëåêòèâíîé ìîíîãðàôèè «Çàïàäíûå îêðàèíû Ðîññèéñêîé èìïåðèè»,
äóìñêîìó ïåðèîäó óäåëåíà öåëàÿ ãëàâà, ãäå ïîêàçàíî, ÷òî ðåâîëþöèÿ 19051907 ãã.
ïîÿâëåíèå ïåðâîãî îáùåãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû «çàìåòíî èçìåíèëè îáùèé ïîëèòè÷åñêèé êîíòåêñò
ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíûõ è êîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé âî âñåé Ðîññèéñêîé
èìïåðèè, à îñîáåííî â åå çàïàäíûõ îêðàèíàõ»97.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èñòîðèÿ íàöèîíàëüíûõ ôðàêöèé, äåéñòâîâàâøèõ
â Äóìå (Ïîëüñêîå êîëî, ïîëüñêî-ëèòîâñêî-áåëîðóññêàÿ ãðóïïà, Óêðàèíñêàÿ
ãðîìàäà, ëèòîâñêàÿ ãðóïïà è äð.), òàêæå ÷àùå ñòàíîâèòñÿ ïðåäìåòîì
èññëåäîâàíèÿ èñòîðèêîâ â ïîñòñîâåòñêèõ ñòðàíàõ. Ïåðâûì äóìñêèì âûáîðàì â Ëèòâå ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ Ä.Ñòàëþíàñà, à äåÿòåëüíîñòè ëèòîâñêèõ
äåïóòàòîâ â Äóìàõ âñåõ ñîçûâîâ  ðàáîòà Ð. Ëàóêàéòèòå98. Âåñüìà àêòèâíî
èçó÷àåòñÿ äóìñêàÿ ïðîáëåìàòèêà â Áåëîðóññèè. Òàê, ïðîáëåìó îáùåñòâåííîïîëèòè÷åñêîé áîðüáû íà âûáîðàõ è ôîðìèðîâàíèÿ äóìñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà áåëîðóññêèõ ãóáåðíèé, à òàêæå äåÿòåëüíîñòü äåïóòàòîâ
îò ýòèõ â Äóìå èññëåäîâàëè ìèíñêèå èñòîðèêè Í.Í. Çàáàâñêèé è Â.Ñ.
94 Êýìïáåëë Å.È. Ìóñóëüìàíñêèé âîïðîñ â Ðîññèè: èñòîðèÿ îáñóæäåíèÿ ïðîáëåìû
// Èñòîðè÷åñêèå çàïèñêè. 4 (122). Ì., 2001. Ñ. 150; Êýìïáåëë Å.È. (Âîðîáüåâà) «Åäèíàÿ
è íåäåëèìàÿ Ðîññèÿ» è «Èíîðîä÷åñêèé âîïðîñ» â èìïåðñêîé èäåîëîãèè ñàìîäåðæàâèÿ.
Ïðîñòðàíñòâî âëàñòè: èñòîðè÷åñêèé îïûò Ðîññèè è âûçîâû ñîâðåìåííîñòè. Ñåð.
Ìåæðåãèîíàëüíûå èññëåäîâ. â îáùåñòâ. íàóêàõ». ¹3. Ì., Ñ.215.
95 Ïàâåëüåâà Ò.Þ. Ïîëüñêàÿ ôðàêöèÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå 19061914 ãã. // Âîïðîñû
èñòîðèè. 2000. ¹ 3. Ñ. 111120, à òàêæå: Ãîëóáåâ Ñ.À. Ïðàâûå è ëèáåðàëüíûå ïîëèòè÷åñêèå
êàíä. èñò. íàóê. Ì., 1993.
ïàðòèè è ïîëüñêèé âîïðîñ (1905  ôåâðàëü 1917). Àâòîðåô. äèññ.
96 Ïàâåëüåâà Ò.Þ. Ïîëüñêàÿ ôðàêöèÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå 19061914 ãã. // Âîïðîñû
èñòîðèè. 2000. ¹ 3. Ñ. 118119.
97 Çàïàäíûå îêðàèíû Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ì., 2006. Ñ. 343 (àâòîðñêèé êîëëåêòèâ Ë.À.
Áåðåæíàÿ, Î.Â. Áóäíèöêèé, Ì.Ä. Äîëáèëîâ, À.Â. Ìàêóøèí, À.È. Ìèëëåð, Å.À. Ïðàâèëîâà, Ð.À.
Öèóí÷óê, Ò.Ã. ßêîâëåâà).
98 Staliûnas D. Rinkimai Á I Rusijos Dûmà Lietuvoje // Lietuvos Istîrijos Metraðtis. 1992 metai.
Vilnius, 1994. P. 4565; Làukaitytë R. Lietuviai Va¾stybëes Dûmoje // Lietuvos Istîrijos Metraštis. 1992
metai. Vilnius, 1994. P.31-44.
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Ïóöèê99. Â îáñòîÿòåëüíûõ ìîíîãðàôèÿõ ãðîäíåíñêîãî èññëåäîâàòåëÿ À.Ô.
Ñìîëåí÷óêà, ïîñâÿùåííûõ ïîëüñêîìó äâèæåíèþ â Áåëîðóññèè è Ëèòâå,
ïîêàçàíû ðîëü Äóìû â ðàçâèòèè ýòîãî äâèæåíèÿ è îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ÷ëåíîâ Ïîëüñêî-ëèòîâñêî-áåëîðóññêîãî êîëî (ãðóïïû çàïàäíûõ
îêðàèí) 100 . À.Ô. Ñìîëåí÷óê â êîìïëåêñå ðàññìàòðèâàåò ïîëèòè÷åñêèå
ïðîãðàììû äâèæåíèÿ «êðàéîâöåâ», âûáîðû â Áåëîðóññèè è Ëèòâå
è äåÿòåëüíîñòü ïðåäñòàâèòåëåé äâèæåíèÿ â Äóìå è Ãîññîâåòå. Ó÷àñòèå
ìîíàðõè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé áåëîðóññêèõ ãóáåðíèé â âûáîðíîé áîðüáå è â
äåÿòåëüíîñòè Äóìû ïîêàçàíî â ìîíîãðàôèè Ê.Ì.Áîíäàðåíêî è Ä.Ñ.
Ëàâðèíîâè÷à101. Äóìñêîé òàêòèêå Áóíäà â Áåëîðóññèè ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ
È. ßöêåâè÷102.
Ðàçðàáàòûâàåòñÿ äóìñêàÿ ïðîáëåìàòèêà è íà ìàòåðèàëàõ Êàçàõñòàíà
è Ñðåäíåé Àçèè. Â ñòàòüÿõ Ã.Ç. Êîæàõìåòîâà, Ò.Â. Êîòþêîâîé è ìîíîãðàôèÿõ
Î. Îçãàíáàåâà, Ñ.Í. Ìàëòóñûíîâà ïîêàçàíî çíà÷åíèå îïûòà ïðåäñòàâèòåëüñòâà
«ñòåïíûõ» ãóáåðíèé â Äóìàõ ïåðâûõ äâóõ ñîçûâîâ, à òàêæå ðàññìàòðèâàåòñÿ
ïîñëåäóþùåå îáñóæäåíèå êàñàþùèõñÿ ýòîãî ðåãèîíà âîïðîñîâ â Äóìå IIIIV
ñîçûâîâ103. Äóìñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî îò Àçåðáàéäæàíà ðàññìàòðèâàëîñü
â êíèãå Ñ. Ñàèä-çàäå104.
99 Çàáà¢ñêi Ì.Ì., Ïóöiê Ó.Ñ. Ïðàäñòà¢íiöòâà àä Áåëàðóñi ¢ Äçÿðæà¢íàé äóìå Ðàñii (19061917 ãã.)
Ìiíñê, 1998; Çàáàâñêèé Ì.Ì. Ïîëèòè÷åñêàÿ áîðüáà â Áåëîðóññèè â ïåðèîä âûáîðîâ â III
Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó // Èçâåñòèÿ ÀÍ ÁÑÑÐ, Ñåð. Îáùåñòâ. Íàóê. 1987. ¹ 5, Ñ. 7482; îí æå. Èç
èñòîðèè ïàðëàìåíòàðèçìà: äåïóòàòû îò Áåëàðóñè â Ðîññèéñêîé Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå â 19061917 ãã.
// Îá èòîãàõ ðàáîòû âòîðîé ñåññèè Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Íàöèîíàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü (2 àïðåëÿ-27 èþíÿ 1997 ã.) Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû. Ìèíñê, 1997,
Ñ. 1121; îí æå. Ãðàìàäñêà-ïàëiòû÷íàÿ áàðàöüáà ¢ ÷àñ âûáàðà¢ ¢ II Äçÿðæà¢íóþ äóìó Ðàñii //
Âåñöi Íàöûÿíàëüíàé àêàäýìii íàâóê Áåëàðóñi. Ñåð. Ãóìàíiò. Íàâóê. 1998. ¹ 2, Ñ. 6977; îí æå.
Ïàëiòû÷íûÿ ïàçiöûi äýïóòàòà¢ àä áåëàðóñêiõ ãóáåðíÿ¢ ¢ IV Äçÿðæà¢íàé äóìå // Âåñöi
Íàöûÿíàëüíàé àêàäýìii íàâóê Áåëàðóñi. Ñåð. Ãóìàíiò. Íàâóê. 1998. ¹ 3, Ñ. 7480; îí æå. Àãðàðíàÿ
ïûòàííå ¢ Ðàñiéñêàé Äçÿðæà¢íàé äóìå III cêëiêàííÿ i ïàçiöûi äýïóòàòà¢ àä Áåëàðóñi // Âåñöi Áåë.
Äçÿðæ. Ïåä. Óí-òà. 1998. ¹ 2, Ñ. 94104; îí æå. Ëiáåðàëüíûÿ ïàðòûi i ãðóïî¢êi ¢ Áåëàðóñi íà
âûáàðàõ ¢ III Äçÿðæà¢íóþ äóìó Ðàñii (1907 ã.) // Âåñöi Áåë. Äçÿðæ. Ïåä. Óí-òà. 1999. ¹ 1, Ñ. 6066;
îí æå. Ñàöûÿë-äýìàêðàòû÷íûÿ i íàðîäíiöêiÿ ïàðòûi i ãðóïî¢êi íà âûáàðàõ ¢ III Äçÿðæà¢íóþ äóìó
Ðàñii (1907 ã.) // Âåñöi Áåë. Äçÿðæ. Ïåä. Óí-òà. 1999. ¹ 2, Ñ. 111118; îí æå. Ðàñiéñêàÿ
Äçÿðæà¢íàÿ Äóìà ¢ ãðàìàäñêî-ïàëiòû÷íûì æèööi Áåëàðóñi 19061917 ãã. Ìiíñê, 1999; îí æå.
ÐàñIéñêàÿ Äçÿðæà¢íàÿ äóìà ¢ ïàëiòû÷íûì æûööi ¢ 1906-1917 ãã.: äà ãiñòàðûÿãðàôii ïûòàííÿ
// Ãiñòàðûÿãðàôiÿ èñòîðûi Áåëàðóñi: ñòàí i ïåðñïåêòûâà ðàçâiööÿ. Ìiíñê, 2000, Ñ. 141144.
100 Ñìàëÿí÷óê À.Ô. Ïàëÿêè Áåëàðóñi i Ëiòâû ¢ ðýâàëþöûi 1905-1907 ãã. Ãàðîäíÿ, 2000;
îí æå. Ïàì³æ êðà¸âàñöþ ³ íàöûÿíàëüíàé ³äýÿé. Ïîëüñêi Ðóõ íà áåëàðóñêiõ i ëiòî¢ñêiõ çåìëÿõ
18641917 ãã. Ãðîäíà, 2001.
101 Áîíäàðåíêî Ê.Ì., Ëàâðèíîâè÷ Ä.Ñ. ðóññêèå è áåëîðóññêèå ìîíàðõèñòû â íà÷àëå ÕÕ
âåêà. Ìîãèëåâ, 2003.
102 ßöêåâi÷ I. Äóìñêàÿ òàêòûêà Áóíäà ¢ Áåëàðóñi (1906-1910 ãã.) // Áåëàðóñêi ãiñàðû÷íû
÷àñîïic 1997, ¹3.
103 Êîæàõìåòîâ Ã.Ç. Ïðåäñòàâèòåëüñòâî è ó÷àñòèå íàðîäîâ Òóðêåñòàíà è Êàçàõñòàíà
â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå // Èçâ. ÀÍ Êàç.ÑÑÐ.Ñåð. îáù. íàóê. Àëìà-Àòû, 1990. ¹ 2. Ñ. 7884;
Êîòþêîâà Ò.Â. Èç èñòîðèè áîðüáû çà ïðåäñòàâèòåëüñòâî Òóðêåñòàíà â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå
Ðîññèéñêîé èìïåðèè // Ozbekiston tarixi. 2002. ¹ 3. Ñ. 3747; Îçãàíáàåâ Î. Êàçàõñêîå
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Èñòîðèÿ âûáîðîâ â óêðàèíñêèõ ãóáåðíèÿõ, äåÿòåëüíîñòü Óêðàèíñêîé
ãðîìàäû, ïîñòàíîâêà è îáñóæäåíèå óêðàèíñêîãî âîïðîñà â Äóìå Ðîññèéñêîé
èìïåðèè â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëè ïðåäìåòîì ñïåöèàëüíûõ äèññåðòàöèîííûõ
ðàáîò105. Âåñüìà îáñòîÿòåëüíóþ êàðòèíó ñîöèàëüíî-ïàðòèéíîãî è íàöèîíàëüíîãî ñîñòàâà äåïóòàòîâ îò Óêðàèíû, à òàêæå õàðàêòåðèñòèêó äåÿòåëüíîñòè
äåïóòàòîâ îò ýòèõ ãóáåðíèé â Äóìàõ äâóõ ïåðâûõ ñîçûâîâ äàåò ðàáîòà
Ì.Ø.Êèÿí. Àâòîð äåëàåò âûâîä, ÷òî õîòÿ äåÿòåëüíîñòü I è II Ãîñóäàðñòâåííûõ
äóì «íå ïðèâåëà ê îæèäàåìûì ãëóáîêèì èçìåíåíèÿì â çàêîíîäàòåëüñòâå», íî
âñå æå ñïîñîáñòâîâàëà «âûçðåâàíèþ íàñóùíûõ ïîëèòè÷åñêèõ òðåáîâàíèé,
â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèé àâòîíîìíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü,
îòêðûâàëî íîâûå ïåðñïåêòèâû äëÿ ñîöèàëüíîé è íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáû»106.
Äëÿ ñòðàí áëèæíåãî çàðóáåæüÿ õàðàêòåðíà òàêæå ðàçðàáîòêà áèîãðàôèé
äåïóòàòîâ Äóìû  çàìåòíûõ ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíûõ ýëèò, ïðîÿâèâøèõ ñåáÿ
â ïîëèòè÷åñêîé è êóëüòóðíîé æèçíè íå òîëüêî â äóìñêèé ïåðèîä, íî è ïîñëå
1917 ãîäà107. Ëîêàëèçàöèÿ èññëåäîâàíèé äóìñêîé òåìàòèêè, áåçóñëîâíî, èìååò
ñèëüíûå ñòîðîíû, ïîñêîëüêó äàåò âîçìîæíîñòü îïåðåòüñÿ íà ôðîíòàëüíûé
îòáîð èñòî÷íèêîâ è ïîäðîáíîå ðàññìîòðåíèå èçó÷àåìûõ ÿâëåíèé è ñîáûòèé
äóìñêîé æèçíè. Íàèáîëåå ñåðüåçíûå ðåãèîíàëüíûå è ëîêàëüíûå èññëåäîâàíèÿ,
êîíöåíòðèðóþùèåñÿ íà èçó÷åíèè âûáîðîâ â îòäåëüíûõ ãóáåðíèÿõ è îáëàñòÿõ
(èëè ðåãèîíàõ), íà äåÿòåëüíîñòè ìåñòíûõ äåïóòàòîâ èëè ôóíêöèîíèðîâàíèè
ýòíîòåððèòîðèàëüíûõ, ýòíîêîíôåññèîíàëüíûõ, ýòíîñîñëîâíûõ è ðåãèîíàëüíûõ
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ãîñäóìå // Ìûñëü. 1997. ¹ 3. Ñ. 8288; Îçãàíáàé Î. Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà
Ðîññèè è Êàçàõñòàí (19051917). Àëìà-Àòû, 2000; Îçãàíáàåâ Î. Íåêîòîðûå âîïðîñû
èñòîðèîãðàôèè Ðîññèéñêîé Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû è î äåïóòàòàõ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû èç
Ñòåïíîãî è Òóðêåñòàíñêîãî êðàåâ // Ñàÿñàò. 1997. ¹ 2. Ñ. 99109; Ìàëòóñûíîâ Ñ.Í. Öàðèçì
è ïðåäñòàâèòåëüñòâî íàðîäîâ Ñðåäíåé Àçèè è Êàçàõñòàíà â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå. ÓñòüÊàìåíîãîðñê. 1987.
104 Ñàèä-Çàäå Ñ. Àçåðáàéäæàíñêèå äåïóòàòû â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå.  Áàêó, 1991.
105 Àâòîðåôåðàòû êàíäèäàòñêèõ äèññåðàòàöèé: Äîìîðîñëèé Â.È. Äiÿëüíiñòü óêðàïíñêèõ
ïàðëàìåíòñüêèõ ãðîìàä â I è II Äåðæàâíèõ äóìàõ (19061907). (Êèåâ, 1994); Êîíèê Î.Î.
Äiÿòiëüíîñòü ñåëÿíñüêèõ äåïóòàòiâ ç Óêðàiíè â I i II Äåðæàâíèõ äóìàõ.(Êèåâ, 1994); Êèÿí Ì.Ø.
Äåïóòàòi âiä óêðàïíñêèõ ãóáåðíèé òà ìiñò â Äåðæàâíié äóìi Ðîñiéñüêîï èìïåðiï ïåðøîãî òà
äðóãîãî ñêëèêàíü. (Õàðüêiâ. 1998); Áèëîêèíü Î.È. Óêðàïíñêå ïèòàííÿ â Äåðæàâíié äóìi
Ðîñiéñüêîï èìïåðiï (19061917 ðð.). (ÕàðüêIâ. 2001); ×ìûðü Ñ.Ã. Óêðàèíñêàÿ äåìîêðàòè÷åñêîðàäèêàëüíàÿ ïàðòèÿ: èñòîêè, îðãàíèçàöèÿ, ïðîãðàììà, òàêòèêà (90-å ãã. XIX â.  1908 ã.).
(Ì.,1994).
106 Êèÿí Ì.Ø. Äåïóòàòû îò óêðàèíñêèõ ãóáåðíèé â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå Ðîññèéñêîé
èìïåðèè I è II ñîçûâîâ (19061907 ãã.). Õàðüêîâ, 1997. Ñ. 134.
107 Àêêàóëû Ñ. Àëèõàí Áóêåéõàí // Ïðîñòîð. 1993. ¹ 10. Ñ. 196213; Òàêåíîâ À., Á.Áàéãàëèåâ
Èíæåíåð è èñòîðèê // Òûíûøïàåâ Ì. Èñòîðèÿ êàçàõñêîãî íàðîäà. Àëìà-Àòû. 1993; Ñìàëÿí÷óê À.
Áèñêóï Ýäâàðä Ðîï // Áåëàðóñêi ãiñòîðè÷íû ÷àñîïiñ. 1994. ¹4; Îí æå Ðàìàí Ñêiðìóíò: øëÿõ äà
Áåëàðóñi // Ñïàä÷ûíà. 1994. ¹ 6; Staliûnas D. Miêdzy wyznaniem a narodawoci ¹. Szkic
o biskupie wileñskim Edwardzie Roppie (18511935) // Borussia. Kultura.Historia. Literatura. 1998. ¹
16. S. 320326; Îçãàíáàåâ Î. Ïðîñâåòèòåëü // Ìûñëü. 2000. ¹ 89. Ñ. 5762 è äð.
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äóìñêèõ îáúåäèíåíèé, äàþò äåòàëüíóþ êàðòèíó, âàæíóþ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè
ïðîáëåì ðàçâèòèÿ îòäåëüíîãî ðåãèîíà, ýòíîñà èëè ãðóïïû ýòíîñîâ. Ëîãè÷íî
ðàññìàòðèâàòü íå òîëüêî äóìñêóþ ðàáîòó íàöèîíàëüíûõ äåïóòàòîâ, íî è àíàëèçèðîâàòü èõ ïðåäøåñòâóþùóþ ïîëèòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü è ïðîñëåæèâàòü èõ
ïîñëåäóþùóþ ïîñò-äóìñêóþ ñóäüáó, à òàêæå îáúåäèíÿòü êàê õàðàêòåðèñòèêó
âûáîðîâ, òàê è àíàëèç äåÿòåëüíîñòè ìåñòíûõ äåïóòàòîâ è ôðàêöèé, ïðîâîäèòü
ïàðàëëåëè ìåæäó ýòíîïîëèòè÷åñêèìè ÿâëåíèÿìè è ïðîöåññàìè ðàçëè÷íûõ
ðåãèîíîâ èìïåðèè108.
Òàêèì îáðàçîì, èñòîðèêè, ïîëèòîëîãè è þðèñòû â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå
èñïîëüçóþò ìåæäèñöèïëèíàðíûå ïîäõîäû è ìåòîäèêè, îáðàùàþò âíèìàíèå íå
òîëüêî íà «ïîðîêè» ïåðâîãî ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà, íî è íà ïîëó÷åííûå
îáùåñòâîì è âî ìíîãîì ðåàëèçîâàííûå äàæå â ïåðèîä òðåòüåèþíüñêîé
ìîíàðõèè çàêîíîäàòåëüíûå, áþäæåòíûå, ôèíàíñîâûå ïðàâà Äóìû, ÷òî âèäîèçìåíÿëî ïîëèòè÷åñêîå ñîäåðæàíèå ðåæèìà, îãðàíè÷èâàëî ñàìîäåðæàâèå
è îòêðûâàëî âîçìîæíîñòè äëÿ äàëüíåéøåãî ñòàíîâëåíèÿ êîíñòèòóöèîííîé
ìîíàðõèè. Èçó÷åíèå âûáîðîâ íà îêðàèíàõ èìïåðèè è äåÿòåëüíîñòè
íàöèîíàëüíûõ äåïóòàòîâ Äóìû ñïîñîáñòâóåò ïåðåîñìûñëåíèþ âñåãî
êîìïëåêñà ýòíè÷åñêèõ, êîíôåññèîíàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ïðîöåññîâ è ïðîáëåì
Ðîññèéñêîé èìïåðèè ÷åðåç ïðèçìó ïåðâîãî â Ðîññèè ïàðëàìåíòà  Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû. Íà ýòîé êîíöåïòóàëüíîé áàçå èññëåäîâàòåëÿìè ïðîñëåæèâàåòñÿ ñóäüáà ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà, åãî îñîáåííîñòè è òðàäèöèè,
à òàêæå âûÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì â Ðîññèè íå ïðîèçîøëî ìèðíîé
òðàíñôîðìàöèè ñèñòåìû, à ïàðëàìåíòñêèå âîçìîæíîñòè ðåôîðìèðîâàíèÿ
îêàçàëèñü íåðåàëèçîâàííûìè.
Â ñîâðåìåííîé èñòîðèîãðàôèè íàçðåëà ïîòðåáíîñòü ðàçâèâàòü êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðàçðàáîòêå ïðîáëåì èñòîðèè ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòàðèçìà,
ê èçó÷åíèþ ðîëè è ìåñòà I  IV Äóì â ïîëèòè÷åñêîì ïðîöåññå ñòðàíû è ê èññëåäîâàíèþ Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû â îáùåèìïåðñêîì, â ðåãèîíàëüíîì è â ýòíîêîíôåññèîíàëüíîì èçìåðåíèÿõ, ïðåîäîëåâàÿ ñòåðåîòèïû, ïîëèòè÷åñêóþ
è íàöèîíàëüíóþ ðàçîðâàííîñòü èñòîðèîãðàôè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà.
SUMMARY
The National Duma of the Russian empire in the historiography of Russian and post-Soviet
states, from traditional evaluations and stereotypes to new approaches to, and tendencies in
research.
108 Öèóí÷óê Ð.À. Äóìñêàÿ ìîäåëü ïàðëàìåíòàðèçìà â Ðîññèéñêîé èìïåðèè:
ýòíîêîíôåññèîíàëüíîå è ðåãèîíàëüíîå èçìåðåíèÿ. Êàçàíü, 2004; îí æå. Îòêðûòèå
I Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû: íàðîäû, ðåãèîíû, âëàñòü // Acta Slavica Iaponika. T. XXII.  2005. P. 310323;
îí æå. Ðîññèéñêèé ïàðëàìåíòàðèçì íà÷àëà ÕÕ âåêà: îïûò ïðåçåíòàöèè ýòíîêîíôåññèîíàëüíûõ
èíòåðåñîâ è ôîðìèðîâàíèÿ íîâûõ ðåãèîíàëüíûõ ýëèò //Ðîññèéñêèé ïàðëàìåíòàðèçì:
èñòîðè÷åñêèé îïûò è ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ. Êàçàíü, 2006. Ñ. 7783
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The article is in the form of a bibliographic entry combined with an evaluation of Russian and
Soviet historiography, as well as that of the countries which emerged following the collapse of the
Soviet Union. It consists of three parts. The first part discusses the Russian historiography and
journalism in the Duma Era, i.e. between 1905 and 1917, the second deals with 60 years of Soviet
historiography (1920-1980), and the final part examines the new consideration of Duma issues, as
accomplished between 1990 and 2000 in Russia, Lithuania, Belarus, Latvia and in certain formerlySoviet countries of Asia.
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SZWAJCARIA WOBEC KWESTII POLSKIEJ
W LATACH II WOJNY WIATOWEJ
Z wyj¹tkiem jesieni 1939 r. tematyka polska nie by³a w póniejszym
okresie w prasie szwajcarskiej czêsto poruszana. Wynika³o to z obfituj¹cego
w wydarzenia o du¿ej randze rozwoju sytuacji miêdzynarodowej. Musia³o to
w du¿ej mierze wp³ywaæ na os³abienie zainteresowania sprawami polskimi.
W miêdzywojennym dwudziestoleciu Polska nie znajdowa³a siê w centrum
uwagi szwajcarskich mediów. Wyrany wzrost zainteresowania w pierwszych
tygodniach wojny problematyk¹ polsk¹ mia³, jak siê tego mo¿na by³o spodziewaæ, charakter przejciowy i w nastêpnym roku szwajcarskie pisma o Polsce
pisa³y ju¿ w sumie doæ rzadko. Do pog³êbienia przez nie tematyki polskiej
 obok cenzury  przyczynia³ siê i rzadki dop³yw informacji z ziem polskich.
Dzienniki szwajcarskie z regu³y nie mia³y tam swoich korespondentów
i czêsto nie dysponowa³y miarodajnymi informacjami, tzn. nie pochodz¹cymi
ze róde³ niemieckich.
Niejednokrotnie informacje o terrorze stosowanym przez hitlerowskiego
okupanta wobec obywateli polskich by³y przyjmowane w szwajcarskich krêgach opiniotwórczych z pewn¹ rezerw¹. Mo¿na by³o spotkaæ siê z opiniami
o celowym przejaskrawianiu przez stronê polsk¹ sytuacji na terenach okupowanych przez Trzeci¹ Rzeszê. Informacje polskiej proweniencji mia³y, wed³ug
niektórych Szwajcarów, charakter propagandowy i nie by³y jakoby zbyt wiarygodne. Za ilustracjê mo¿e tutaj pos³u¿yæ artyku³ zamieszczony 2 kwietnia
1943 r. na ³amach Basler Arbeiter-Zeitung o gehennie ¯ydów. Jego treæ
zosta³a zakwestionowana g³ównie ze wzglêdu na ród³o informacji pisma:
polskie w³adze w Londynie. Jeszcze i wówczas  podkrelmy w kwietniu 1943 r.
 wiadomoci o rozwoju sytuacji na ziemiach polskich, które pochodzi³y
z krêgów zwi¹zanych z polskim ruchem oporu lub emigracyjnym rz¹dem
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by³y traktowane w Szwajcarii, wcale niesporadycznie, jako propaganda wojenna (Kriegspropaganda)1.
Strona polska przejawia³a stosunkowo du¿¹ aktywnoæ w kierunku informowania w³adz w Bernie, jak i szwajcarskich krêgów opiniotwórczych o charakterze i skali przeladowañ na terenach zajêtych przez Niemcy. Wykorzystywano w tym celu kontakty prywatne i spotkania o charakterze oficjalnym.
Czyniono próby wp³ywania poprzez osoby znane ze swojego ¿yczliwego Polsce
nastawienia na szwajcarsk¹ opiniê publiczn¹2. Dostarczano odpowiednie materia³y wp³ywowym osobistociom. Tak np. Tytus Komarnicki w trakcie wizyty u genera³a Henri Guisana wrêczy³ mu memorandum opracowane pod
kierunkiem Mariana Seydy, a dotycz¹ce przeladowania obywateli polskich
przez nazistów3.
Dziêki wysi³kom przebywaj¹cych w Szwajcarii Polaków, tamtejsza opinia
publiczna by³a informowana o sytuacji na ziemiach polskich w sposób bardziej wielostronny, aczkolwiek na pewno daleki od pe³nej prezentacji dramatu polskich obywateli. Artyku³y na ten temat oparte na materia³ach polskiej
proweniencji zaczê³y siê pojawiaæ w prasie helweckiej najprawdopodobniej
dopiero od jesieni 1942 r. Ich liczba wprawdzie stopniowo wzrasta³a, lecz nie
a¿ w takim stopniu, by nawet w ostatnim roku wojny staæ siê jednym ze
sta³ych tematów szwajcarskich gazet4 .
O czêstotliwoci wystêpowania tematyki polskiej na ³amach szwajcarskich pism w pierwszej po³owie lat czterdziestych pewne wyobra¿enie daje
analiza zawartoci Neue Züricher Zeitung. Otó¿ w tym opiniotwórczym
dzienniku w rocznikach 19411943, bardzo rzadko spotyka siê publikacje
powiêcone Polsce. Nastêpny rok przyniós³ pewien wzrost liczby interesuj¹cych nas artyku³ów. Dopiero jednak w 1945 r. redakcja zurychskiego pisma
czêciej zaczê³a poruszaæ problematykê polsk¹. Nawet jednak i wówczas czytelnik Neue Züricher Zeitung nie móg³ zbyt wiele dowiedzieæ siê z lektury
dziennika o przeladowaniach hitlerowskiego okupanta polskich obywateli.
Pismo pisz¹c o sprawach polskich koncentrowa³o swoj¹ uwagê na dzia³alnoci szwajcarskiej Polonii i rozwoju stosunków polsko-szwajcarskich. Analiza
materia³u ród³owego sk³ania nas do wysnucia twierdzenia, ¿e podobnie niewielkie zainteresowanie tematyk¹ polsk¹ w tym okresie przejawia³o wiêkszoæ szwajcarskich gazet.
Warto jeszcze zwróciæ uwagê na to, ¿e prasa szwajcarska mia³a powiêkszaj¹cy siê od 1943 r. margines swobody, który, jak siê wydaje, czêsto nie by³
w pe³ni wykorzystywany. W ostatnich latach II wojny wiatowej niemiecki
1 G. Kreis, Zensur und Selbstzensur. Die schweizerische Pressepolitik im Zweiten Weltkrieg, Frauenfeld und Stuttgart 1973, s. 192.
2 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Poselstwa RP w Bernie/177, b. p., Wykaz wybitnych osobistoci w Szwajcarii zajmuj¹cych siê sprawami polskimi, 5 I 1940.
3 AAN, Poselstwo RP w Bernie/35, b. p., Poselstwo RP w Bernie do MSZ, 16 II 1940.
4 G. Kreis, op. cit., s. 191193; A. Häsler, Das Boot ist voll. Die Schweiz und die Flüchtlinge
19331945, Zürich 1968, s. 198, 205206.
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pose³ w Bernie g³ówny nacisk k³ad³ na relacje gospodarcze miêdzy Szwajcari¹ a Trzeci¹ Rzesz¹, za tenor pism helweckich znalaz³ siê z koniecznoci ju¿
na dalszym planie. Wród licznych interwencji niemieckiego przedstawicielstwa nad Aar¹, niewielka tylko czêæ dotyczy³a publikacji szwajcarskich pism
o przeladowaniach na terenach polskich zajêtych przez Trzeci¹ Rzeszê5.
Wyrana zmiana postawy Departamentu Politycznego nast¹pi³a dopiero we
wrzeniu 1944 r., kiedy to zarzut niemieckiego poselstwa o rzekomo
oszczerczej propagandzie (Greuelhetze) niektórych pism szwajcarskich zosta³ przez Berno zdecydowanie odparty. Przedstawiciel Berlina us³ysza³
wówczas, ¿e strona szwajcarska dysponuje niepodwa¿alnymi informacjami
m.in. o istnieniu obozów koncentracyjnych w Owiêcimiu-Brzezince i na
Majdanku6.
W latach II wojny wiatowej ukaza³o siê na terenie Szwajcarii kilkaset
ksi¹¿ek, broszur, prac specjalistycznych i dotycz¹cych Polski podrêczników,
t³umaczeñ z polskiej literatury jak i innych opracowañ. W spisie poloników
wydrukowanych od wrzenia 1939 r. do 1946 r. w³¹cznie odnotowano a¿ 498
tytu³ów, choæ wydaje siê, ¿e nie obejmuje on wszystkich wi¹¿¹cych siê
z Polsk¹ prac. W spisie tym przewa¿aj¹ oczywicie pozycje w jêzyku polskim
 301. Warto zwróciæ uwagê i na stosunkowo du¿¹ liczbê prac w jêzyku
niemieckim  122, i w jêzyku francuskim  84. Ich autorzy rekrutowali siê
najczêciej sporód ¿o³nierzy 2 DSP7. Wiêkszoæ ksi¹¿ek i broszur wydanych
w jêzyku niemieckim i francuskim mia³a niewielki zasiêg oddzia³ywania.
Z regu³y ich nak³ad by³ niski, a kolporta¿ czêsto ograniczony do okrelonego
krêgu odbiorców. Mimo to nie ulega w¹tpliwoci, ¿e stan nasycenia w Szwajcarii ksi¹¿kami i broszurami o tematyce polskiej by³ wówczas stosunkowo
du¿y, zw³aszcza je¿eli porównamy go z okresem miêdzywojennym.
W interesuj¹cych nas pracach, które ukaza³y siê na ziemi helweckiej
w jêzykach niemieckim i francuskim doæ czêsto omawiano ró¿ne przejawy
kontaktów polsko-szwajcarskich. Szczególnie eksponowano wspó³dzia³ania
obu narodów w przesz³oci i podkrelano przychyln¹ postawê Szwajcarii wobec polskich uchodców. Reprezentatywne dla tego nurtu wydaj¹ siê byæ
tutaj prace Stanis³awa Liberka8, którym przywieca³ cel przybli¿enia szwajcarskiemu odbiorcy s³abiej przewa¿nie znanych kart polsko-szwajcarskich
kontaktów i zyskiwanie w ten sposób dla sprawy polskiej helweckiej opinii
publicznej.
Spraw¹ wielce znamienn¹ by³a przewaga tematyki historycznej nad problematyk¹ wspó³czesn¹. Przyczyn tego stanu rzeczy winno siê dopatrywaæ
nie tyle w trudnociach z uzyskaniem odpowiedniego materia³u, co bardziej
w obawie przed ingerencj¹ cenzury. O tym, ¿e nie by³y one bezzasadne
5

G. Kreis, op. cit., s. 192.
Ibidem, s. 192193.
7 AAN, Muzeum Polskie w Rapperswilu, poszyt nr 54.
8 S. Liberek, Lamitie polono-suisse, Lausanne 1941; Les Polonais au Pays de Vaud,
Lausanne 1943; Fraternite darmes polono-suisse, Lausanne 1945.
6
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wiadczy sprawa wydania ksi¹¿ki Franza Mawicka, która ukaza³a siê dopiero po zakoñczeniu wojny i to tego jeszcze w ma³ym nak³adzie9. Rola jak¹
mog³a ona spe³niæ, gdyby dosta³a siê na pó³ki ksiêgarskie w 1942 r. czy nawet
rok póniej, by³aby zapewne znacznie wiêksza, a tak ksi¹¿ka ta w Szwajcarii
nie zosta³a w³aciwie zauwa¿ona.
O du¿ych walorach poznawczych pracy Franza Mawicka wiadczy fakt,
¿e w 1982 r. Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe zdecydowa³o siê na jej
udostêpnienie polskiemu czytelnikowi. Tomasz Szarota, historyk zajmuj¹cy
siê m. in. dziejami Warszawy w okresie hitlerowskiej okupacji uzna³ relacjê
szwajcarskiego kierowcy za najcenniejsz¹ wród obcych materia³ów pamiêtnikarskich, odnosz¹cych siê do prze¿yæ w Polsce.... Trafnie te¿ wspomniany
badacz zwróci³ uwagê na odkrywczy, zw³aszcza dla Szwajcarów, opis warszawskiego getta, który dawa³ odbiorcy szanse poznania prawdy10.
Franz Mawick by³ ochotnikiem szwajcarskiej misji lekarskiej, która
w porozumieniu ze stron¹ niemieck¹ od stycznia 1942 r. przebywa³a na
okupowanych przez Niemców ziemiach polskich, g³ównie w Warszawie. Relacja Franza Blättlera dobrze oddaje atmosferê okupowanej Warszawy. Zarazem na podstawie jej lektury mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e dla Franza Mawicka
zetkniêcie siê z przys³owiow¹ rzeczywistoci¹ Generalnego Gubernatorstwa
by³o wrêcz szokiem, olbrzymim zaskoczeniem. Nie tak wyobra¿a³ on sobie
sytuacjê na terenach znajduj¹cych siê pod kontrol¹ Trzeciej Rzeszy, kiedy
zg³asza³ siê na ochotnika do drugiej misji lekarskiej, która mia³a jakoby
wy³¹cznie humanitarny charakter. Zapewne podobne, bardzo mgliste wyobra¿enie o losie ludnoci polskiej jak Franz Mawick, mia³ przeciêtny
Szwajcar. Nie zna³ on przecie¿ z autopsji ogromu zbrodni hitlerowskich i na
ogó³ jego wiedza o stosunkach miêdzy Niemcami a podbit¹ ludnoci¹ by³a
niewielka.
Ksi¹¿ki, które by³y powiêcone rozwojowi sytuacji na ziemiach polskich
lub do niej nawi¹zywa³y zaczê³y siê czêciej pojawiaæ na szwajcarskim rynku
wydawniczym dopiero pod koniec wojny. Nawet i wtedy dawa³o siê jednak
odczuæ brak prac stawiaj¹cych sobie za cel pokazanie wielostronnego obrazu
tragedii Polski i jej mieszkañców, pe³nego rozmiaru skutków niemieckiego
terroru. Prêdzej mo¿na by³o spotkaæ siê z oznakami sympatii i wspó³czucia
dla ludnoci polskiej i dla jej heroicznej walki. Tak w utrzymanej w bardzo
przychylnym dla Polaków tonie pracy, Andre Lenoir bêd¹c pod wra¿eniem
bohaterskich zmagañ warszawskich powstañców wyra¿a³ pogl¹d, ¿e Polska
jest symbolem wolnoci w Europie11. Z polskich prób oddzia³ywania na
szwajcarsk¹ opiniê publiczn¹ trzeba natomiast wspomnieæ o przet³umaczonej
9 Tatsachenbericht eines Motorfahrers der zweiten schweizerischen Ärztemission 1942 in
Polen, Zürich [1945]. Pracê wydano pod pseudonimem Franz Blätter. Por. A. Häsler, op. cit.,
s. 84.
10 F. Blätter, Warszawa 1942. Zapiski szofera szwajcarskiej misji lekarskiej. Opracowa³
Tomasz Szarota, Warszawa 1982, s. 8, 27.
11 A. Lenoir, Varsovie 1944, Geneve 1944.
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z jêzyka szwedzkiego na jêzyk niemiecki ksi¹¿ce Der kämpfende Polen. Zosta³a ona bardzo starannie wydana w 1944 r. w Zurychu Europa-Verlag
A. G. I wród jej wspó³autorów znajdowali siê m.in. Maria Kuncewiczowa,
Ksawery Pruszyñski i Melchior Wañkowicz12.
Inn¹ godn¹ odnotowania publikacj¹ by³a wydana przez Pro Polonia praca Polen und die Schweiz. Ksi¹¿ka ta ukaza³a siê jednak¿e dopiero w ostatnim
roku wojny, podobnie zreszt¹ jak i pierwszy tom wydawnictwa encyklopedycznego Pologne 19191939. Ta ostatnia praca, zainspirowana przez Jana
Modzelewskiego, mia³a wed³ug zamierzeñ emigracyjnych w³adz w Londynie,
stanowiæ zbiór materia³ów na konferencjê pokojow¹. Dziêki publikacji Pologne 19191939 obcy czytelnik móg³ uzyskaæ lepsz¹ orientacjê w problemach
politycznych, gospodarczych i kulturalnych miêdzywojennej Polski. Trudnoci w uzyskaniu potrzebnych materia³ów i inne przeszkody opónia³y druk
tej licz¹cej 2100 stron pracy, której ostatni, trzeci, tom ukaza³ siê dopiero
w 1947 r.13
Do lepszej recepcji w Szwajcarii polskiej literatury du¿y wk³ad wniós³
Alfred Loepfe, slawista, w latach 1938-1939 stypendysta na Uniwersytecie
warszawskim. Jego dzia³alnoæ translatorska przypada wprawdzie przede
wszystkim na okres powojenny, ale t³umaczenia polskiej prozy rozpocz¹³ on
ju¿ na pocz¹tku lat czterdziestych. Dziêki rozpisanej wród internowanych
¿o³nierzy subskrypcji i pochodz¹cej z ró¿nych róde³ pomocy materialnej,
w 1944 r. móg³ zostaæ wydany w Szwajcarii, przet³umaczony na jêzyk niemiecki przez Alfreda Loepfe, Faraon Boles³awa Prusa. W licznych recenzjach zamieszczanych w pismach szwajcarskich wysoko oceniano poziom
prze-k³adu14.
Literaturê polsk¹ stara³ siê wród Szwajcarów popularyzowaæ i Franck
Louis Schell, który t³umaczy³ na jêzyk francuski utwory W³adys³awa Reymonta i Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Wyg³asza³ on ponadto w genewskim
Zwi¹zku Literatów powiêcone polskiej literaturze i historii odczyty. Dla uzyskania pe³niejszego obrazu oddajmy jeszcze, ¿e w Ksiêgarni Powszechnej
w Krakowie wydano w 1943 kilka t³umaczeñ powieci dla m³odzie¿y Johanny
Spyri15.
Do wzrostu zainteresowania w republice alpejskiej rozwojem sytuacji na
ziemiach polskich nie przyczyniali siê w sposób zauwa¿alny przebywaj¹cy na
nich obywatele szwajcarscy. Liczba ich, w porównaniu z okresem miêdzywo12

M. Andrzejewski, Biblioteki, czytelnictwo i dzia³alnoæ wydawnicza internowanych
w Szwajcarii ¿o³nierzy 2 dywizji strzelców pieszych, Roczniki Biblioteczne 1982, nr 1/2,
s, 140.
13 W. Drobny, Karabin i ksi¹¿ka (Polskie Liceum w Szwajcarii 19401946), Warszawa
1973, s. 262264; A. Vetulani, Poza p³omieniami wojny. Internowani w Szwajcarii 19401945,
Warszawa 1976, s. 313; M. Andrzejewski, Biblioteki..., s. 140.
14 K. A. Kuczyñski, Alfred Loepfe  szwajcarski t³umacz literatury polskiej, Ruch Literacki 1979, z. 1, s. 4849.
15 Goniec Obozowy, 1 X 1944, nr 24; 20 XI 1944, nr 29.
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jennym, uleg³a zmniejszeniu. Ze wzglêdów natury obiektywnej zmala³a aktywnoæ szwajcarskich skupisk na terenach polskich i w zasadzie o próbach
prowadzenia dzia³alnoci mo¿na mówiæ jedynie w przypadku szwajcarskiej
kolonii w Warszawie. Istotna rolê dogrywali tutaj Mieczys³aw Szymañski,
sprawuj¹cy pieczê nad budynkiem szwajcarskiego poselstwa i Zofia Kalinowska, nazwisko panieñskie Caluori. By³a ona zatrudniona w szwajcarskim
przedstawicielstwie od grudnia 1921 r. Do jej zadañ nale¿a³ m. in. podzia³
wród pozosta³ych w Warszawie obywateli szwajcarskich rodków materialnych, które by³y przesy³ane dla nich z Berna16.
Z mieszkaj¹cych w polskiej stolicy obywateli szwajcarskich na szczególne
podkrelenie zas³uguje dzia³alnoæ Konstantego Regameya, który w latach
19401944 by³ wspó³pracownikiem delegatury rz¹du Polskiego na Kraj
i dziêki swojemu szwajcarskiemu paszportowi móg³ przewoziæ na odcinku
Warszawa-Raba Wyna pocztê Delegatury do Rz¹du. Konstantin Regamey
bra³ aktywny udzia³ w ¿yciu muzycznym okupowanej stolicy i w tajnym
nauczaniu. Po upadku Powstania Warszawskiego zosta³ wraz z najbli¿szymi
wywieziony do obozu przejciowego w Pruszkowie, a póniej do obozów
w Stutthofie i Kelserbach17.
Konstantin Regamey odda³ du¿e us³ugi polskiemu podziemiu i jego dzia³alnoæ zas³uguje niew¹tpliwie w Polsce na popularyzacjê. Godne odnotowania s¹ motywy jakimi siê on kierowa³ rezygnuj¹c z mo¿liwoci opuszczenia swojej przybranej ojczyzny: Mia³em ¿onê, rodzinê i przyjació³ w Polsce, z których wiêkszoæ zmar³a po aresztowaniu i torturach. Wstydzi³em
siê wyjechaæ. W tym kraju prze¿y³em lata szczêliwe. Tutaj zrobi³em karierê i by³oby nielojalnie z mojej strony opuciæ Polskê, kiedy ¿ycie tam sta³o
siê tak trudne i niebezpieczne. Tym bardziej, ¿e mia³em paszport szwajcarski, który pozwala³ mi oddawaæ us³ugi. Ja ryzykowa³em mniej ni¿ Polacy...18.
Innym przyk³adem aktywnego zaanga¿owania warszawskich Szwajcarów w walkê z hitlerowskim okupantem by³a postawa rodziny Semadenich.
Osiadli od kilku pokoleñ na ziemiach polskich, w du¿ej mierze spolonizowani, poczuwali siê do obowi¹zku uczestniczenia w dzia³alnoci konspiracyjnej.
Kilku z nich za wiernoæ niepodleg³ociowym d¹¿eniom zap³aci³o najwy¿sz¹
cenê. W Powstaniu Warszawskim zginê³o 19 sierpnia dwu cz³onków rodziny
16 Bundesarchiv Bern (BA B), B 2001 (D) 7 S 25, b. p., Der Chef der Abteilung für
Auswärtiges an die Polizeiabteilung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes, 11
V 1944; M. Andrzejewski, Schweizer in Polen. Spuren der Geschichte eines Brückenschlages,
Basel 2002, s. 253273.
17 E. Orman, T. Poboniak, Regamey Constantin (Regamey Konstatnty) pseud. Drogowski,
Klon (19071982), Polski s³ownik biograficzny (dalej: PSB), t. XXX, z. 4, s. 722726; E. Orman,
Konstanty Regamey w Polsce, Ruch Muzyczny 1988, nr 13; nr 14; N. Loutan-Charbon, Constatntin Regamey. Compositeur, Yverdon 1978, s. 2127.
18 I. Sosnowska, Visions Regameya w katedrze lozañskiej, Ruch Muzyczny 1979, nr 14;
E. Orman, Konstanty Regamey w Polsce, Ruch Muzyczny, nr 14, s 20.
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Semadenich: Tadeusz  prawnik, wspó³pracownik delegatury Rz¹du na Kraj
i jego syn Alan Andrzej  harcerz Szarych Szeregów19.
wiêto narodowe Szwajcarii przypada 1 sierpnia. W tym te¿ dniu, podobnie jak i w poprzednich latach, odby³o siê w jednym z warszawskich kocio³ów uroczyste nabo¿eñstwo, w którym wziê³a udzia³ niemal¿e ca³a tamtejsza
kolonia szwajcarska i wielu prohelwecko nastawionych Polaków20. W kilka
godzin póniej miasto zosta³o objête walkami i niebawem blisko dwustuletni
rozdzia³ historii kolonii szwajcarskiej w Warszawie zosta³ zamkniêty. Na
pocz¹tku Powstania Warszawskiego zgin¹³ nie bior¹cy udzia³u w walkach
Mieczys³aw Szymañski. Okolicznoci jego mierci s¹ bardzo wymowne. Otó¿
wyszed³ on przed budynek szwajcarskiego poselstwa aby powiadomiæ niemieckich ¿o³nierzy, ¿e gmach jest w³asnoci¹ pañstwa neutralnego i wówczas
zosta³ zastrzelony. Przebywaj¹ca w budynku grupa obywateli szwajcarskich
musia³a go natychmiast opuciæ. Nastêpne kilka dni spêdzili oni w bardzo
trudnych warunkach w piwnicach Muzeum Narodowego. Dopiero póniej po
ró¿nych perypetiach mogli oni udaæ siê do Szwajcarii21.
Nie mo¿na pomin¹æ milczeniem faktu, i¿ w hitlerowskich obozach zag³ady Owiêcim-Brzezinka, Majdanek i Stutthof przebywali równie¿ i obywatele
szwajcarscy. Wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa liczba ich oscylowa³a
miêdzy kilkunastu a kilkudziesiêcioma osobami. Wród osób pochodz¹cych ze
Szwajcarii do wspomnianych obozów przywieziono g³ównie Cyganów i osoby
wspó³pracuj¹ce z polskim podziemiem. Na obecnym etapie badañ, przy
szcz¹tkowym i bardzo rozproszonym materiale ród³owym, nie jest mo¿liwe
stwierdziæ w sposób cis³y ilu obywateli szwajcarskich przebywa³o lub zginê³o
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych22.
Ró¿norodn¹ pomoc dla ludnoci polskiej nios³y maj¹ce swoje siedziby
w Szwajcarii miêdzynarodowe organizacje, w pierwszym rzêdzie Czerwony
Krzy¿ i YMCA. Obok wsparcia materialnego przebywaj¹cych w republice
alpejskiej Polaków, akcj¹ pomocy starano siê obj¹æ i ludnoæ znajduj¹c¹ siê
wówczas na terenach zajêtych przez obce wojska. Niezale¿nie od dzia³añ
charytatywnych, w których Szwajcarzy odgrywali pierwszoplanow¹ rolê,
mia³y miejsce i wychodz¹ce z innych pañstw akcje pomocy dla Polaków.
Korzystano w nich z neutralnego statusu Konfederacji i wi¹¿¹cych siê z tym
mo¿liwoci przekazywania ludnoci polskiej pomocy.
W ratowaniu od mierci z wycieñczenia i g³odu tysiêcy przymusowo
wysiedlonych mieszkañców Warszawy, du¿y udzia³ mia³a pomoc wiadczona
przez Czerwony Krzy¿ w Genewie. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tutaj
19 O. Budrewicz, Sagi warszawskie, cz. 3, Warszawa 1983, s. 2729; A. K. Kunert, S³ownik
biograficzny konspiracji warszawskiej 19391944, Warszawa 1987, t. 1, s. 140.
20 BA B, B EPD, Dokumente zu den schweizerisch-polnischen Beziehungen, S 3, b. p.,
S. Kalinowska-Calouri an das Eidg. Politische Departement, Abteilung für Auswärtiges Bern,
12 XI 1944.
21 BA B, Feldscher, t. 1, s. 4959.
22 BA B, B 2001 (D) 3 S 140.
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dzia³alnoæ Delegatury Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Szwajcarii, która
zajmowa³a siê wszechstronn¹ pomoc¹ dla pozbawionych dachu nad g³ow¹
warszawiaków i dla polskich jeñców. Stosunkowo du¿¹ aktywnoæ charytatywn¹ przejawia³y ró¿ne organizacje dzia³aj¹ce w Szwajcarii, takie jak Comite Suisse dAide Suisse Medicale a la Pologne w Genewie czy te¿ maj¹ce
swoje siedziby w Bernie Aide Suisse a la Pologne i Aide Suisse aux Prisonniers de Guerre Polonaise23.
W³adze polskie stara³y siê nie tylko informowaæ pañstwa neutralne
o martyrologii ludnoci polskiej na terenach okupowanych, lecz podejmowa³y
tak¿e próby sk³onienia m. in. Szwajcarii do interwencji na rzecz poprawy jej
po³o¿enia. Wysi³ki te nasili³y siê pod koniec wojny, kiedy to pole manewru
szwajcarskiej dyplomacji zwiêkszy³o siê i by³y realne szanse na to, ¿e Berno
bêdzie w stanie bardziej anga¿owaæ siê w obronê bytu obywateli polskich ni¿
to mia³o miejsce w okresie wczeniejszym. Pod koniec padziernika 1944 r.
poselstwo polskie w Bernie przed³o¿y³o w³adzom szwajcarskim aide-memoire,
w którym wskazywano na niebezpieczeñstwo zg³adzenia przez nazistów
wszystkich wiêniów politycznych znajduj¹cych siê w obozie owiêcimskim.
W zwi¹zku z tym rz¹d polski wystosowa³ do Rady Federalnej apel o przedsiêwziêcie wszelkich kroków w celu powstrzymania Berlina od realizacji takiego
zbrodniczego planu24.
Departament Polityczny by³ zdania, ¿e wobec wagi sprawy nie mo¿na
zachowaæ obojêtnej postawy. Swojemu poselstwu w Berlinie poleci³ dla zbadania tej sprawy nawi¹zanie kontaktu z nuncjuszem papieskim i zorientowanie siê w jaki sposób mo¿na by wywrzeæ presjê na Trzeci¹ Rzeszê25. Znamienne by³o jednak przy tym to, ¿e w³adze szwajcarskie zachowa³y, tak jak
i wczeniej, du¿¹ ostro¿noæ i nie zamierza³y równie¿ i wówczas zaj¹æ jasno
sprecyzowanego stanowiska. Pomijaj¹c ju¿ obawê przed zadra¿nianiem stosunków z Niemcami wydaje siê, ¿e w Bernie nie bardzo wierzono w skutecznoæ w tej sprawie nacisku dyplomatycznego pañstwa neutralnego, jakim
przecie¿ by³a Szwajcaria.
Ze zrozumia³ych wzglêdów w latach II wojny wiatowej zmniejszy³o siê
zainteresowanie szwajcarskich handlowców i przemys³owców rynkiem polskim. Przewa¿a³a wród nich tendencja do ograniczania stosunków gospodarczych z Generalnym Gubernatorstwem. Poniewa¿ Szwajcaria nie by³a zainteresowana jednostronnymi dostawami, obroty towarowe w porównaniu z miêdzywojennym dwudziestoleciem uleg³y znacznemu ograniczeniu. Natomiast
wzglêdnie stabilne by³y kontakty gospodarcze szwajcarskich przemys³owców
23 J. Kazimierski, Pomoc dla ludnoci wypêdzonej z Warszawy VIII 1944  V 1945, Rocznik Warszawski 1987, s. 230232.
24 BA B, B 2001 (D) 3 S 475, b. p., Poselstwo RP w Bernie. Aide-memoire, 26 X 1944.
25 BA B, B 2001 (D) 3 S 475, b. p., Departement Politique Federal a la Legation de Suisse,
Berlin 30 X 1944. Zobacz te¿: Z. Waszkiewicz, Polityka Watykanu wobec Polski 19391945,
Warszawa 1980, s. 338.
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i handlowców z przedsiêbiorstwami maj¹cymi swe siedziby na terenach w³¹czonych do Trzeciej Rzeszy26.
Wed³ug danych Paw³a Minkowskiego, eksperta gospodarczego, na jesieni
1943 r. stan zad³u¿enia Polski wobec Szwajcarii wynosi³ 19,8 ml. fr. szwajcarskich, z czego na Generalne Gubernatorstwo mia³o przypadaæ 10,3 ml. fr.
szwajcarskich. Przy tym wobec intensywnego, prawie wy³¹cznego zaobsorbowania produkcji ziem polskich potrzebami wojenno-¿ywnociowymi okupanta, nie daj¹cego pola dla rozleglejszych dostaw do Szwajcarii, maj¹cych wyrównaæ powsta³e zaleg³oci- nie mog³o byæ mowy o istotnym zredukowaniu
szwajcarskich wierzytelnoci towarowych...27.
Warto zauwa¿yæ, ¿e szwajcarscy przemys³owcy, którzy wczeniej poczynili w Polsce inwestycje, po wybuchu wojny d¹¿yli do przystosowania siê do
nowych warunków. Nie zawsze te¿ by³ tutaj w nale¿ytym stopniu uwzglêdniany punkt widzenia strony polskiej. Niekiedy dochodzi³o na tym tle do rozbie¿noci miêdzy w³adzami polskimi i szwajcarskimi. Polacy uwa¿ali, nie bez racji,
¿e rozwój gospodarczych stosunków miêdzy Konfederacj¹ a Trzeci¹ Rzesz¹ nie
powinien dokonywaæ siê kosztem interesów polskich. Ilustruje to sprawa 64
wagonów kolejowych, które w wyniku nacisku Berlina zosta³y w drugiej po³owie 1940 r. odes³ane przez Szwajcariê na okupowane ziemie polskie28.
Przechylanie siê zwyciêstwa na stronê alianck¹ uaktywni³o te szwajcarskie sfery przemys³owo-handlowe, które zamierza³y po wojnie nawi¹zaæ
wspó³pracê z Polsk¹. Usi³owano zapoznawaæ czêæ internowanych ¿o³nierzy
2 dywizji strzelców pieszych ze szwajcarskim ¿yciem gospodarczym. W 1943 r.
np. zaproszono 150 ¿o³nierzy do zwiedzenia targów Schweizerische Mustermesse w Bazylei. By³y nawet pojedyncze przypadki zatrudniania polskich
¿o³nierzy w szwajcarskich przedsiêbiorstwach. Motywy takich kroków by³y
ró¿ne. Przyk³adowo, Janusz Rakowski dopiero po kilku miesi¹cach pracy
w zurychskim banku Eidgenössische Bank A. G. móg³ siê zorientowaæ, jaki
by³ jeden z motywów jego zatrudnienia. Otó¿ bank ten poprzez firmê Stuag
by³ zaanga¿owany kredytowo i gwarancyjnie w Polsce; miano nadziejê, ¿e
Janusz Rakowski, jako by³y pracownik Ministerstwa Skarbu, bêdzie po wojnie pomocny w odzyskaniu tej wierzytelnoci29.
Polskie w³adze emigracyjne czyni³y starania w kierunku podtrzymywania wiêzi ze szwajcarsk¹ Poloni¹, a szczególnie z ¿o³nierzami 2 DSP. Oddzia³ywanie na podkomendnych genera³a Bronis³awa Prugara-Ketlinga i utrzymanie ich w orbicie wp³ywów Londynu natrafi³o jednak na przeszkody.
Z obawy o niestwarzanie dowództwu dywizji trudnoci na gruncie szwajcarskim, w audycjach radiowych i w polskiej prasie ukazuj¹cej siê w Wielkiej
26 H. Homberger, Schweizerische Handelspolitik im Zweiten Weltkrieg. Ein Überblick auf
Grund persönlicher Erlebnisse, Zürich 1970, s. 5152.
27 AAN, Poselstwo RP w Bernie/62, b. p., P. Minkowski do A. £adosia, 1 IX 1943.
28 E. Bonjour, Geschichte der schweizerischen Neutralität, t. VII, Basel-Stuttgart 1974, s. 57.
29 J. Rakowski, Z piórem w mundurze. Francja  Szwajcaria 19401946, Paris 1985,
s. 183185.
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Brytanii, stosunkowo rzadko mo¿na by³o natrafiæ na wzmianki o internowanych w republice alpejskiej polskich ¿o³nierzach. Nie tylko trudnoci komunikacyjne, ale i przepisy prawa miêdzynarodowego utrudnia³y polskim w³adzom
w Londynie utrzymywanie czêstych i wielostronnych kontaktów z 2 DSP.
Charakterystyczne wydaje siê byæ tutaj pismo genera³a W³adys³awa Sikorskiego, adresowane do genera³a Bronis³aw Prugar-Ketlinga. Naczelny Wódz
 wspominaj¹c o zamiarze nadania okolicznociowej audycji radiowej z okazji
drugiej rocznicy przekroczenia przez 2 DSP granicy szwajcarskiej  zaznacza³ równoczenie, ¿e znowu przepisy prawa miêdzynarodowego nie pozwol¹
na ton i formê, która by siê Wam nale¿a³a30.
Liczebnoæ internowanej w Szwajcarii polskiej dywizji systematycznie
ulega³a obni¿eniu i 1 sierpnia 1943 r. wynosi³a 10 508 osób, za 25 padziernika 1944 r. ju¿ tylko 9 951 osób31. Na ten stan rzeczy mia³y przede wszystkim wp³yw ucieczki Polaków do Francji. Ponadto Naczelny Wódz genera³
Kazimierz Sosnkowski 18 lipca 1944 r. uchyli³ obowi¹zuj¹cy ¿o³nierzy 2 DSP
zakaz opuszczania bez specjalnego zezwolenie Szwajcarii32. Trudno te¿ zgodziæ siê z prawdziwoci¹ opinii z lipca 1944 r., jakoby morale ¿o³nierzy 2 DSP
by³o na ogó³ bardzo dobre33. Bardziej odpowiada³y, naszym zdaniem, rzeczywistoci uwagi delegata Ministerstwa Obrony Narodowej pu³kownika Daniela, który wyrazi³ pogl¹d, ¿e Jako jednostka wojskowa dywizja nie przedstawia dzi ¿adnej wartoci. Wielki jednak odsetek ludzi, tak oficerów, jak
i szeregowych nadaje siê do oddzia³ów frontowych, po odpowiednim przeszkoleniu.... Nie bez racji pu³kownik Daniel krytycznie odniós³ siê do efektów
szkolenia wojskowego, które ogranicza³o siê do teorii i w przypadku ciê¿ko
pracuj¹cych fizycznie ¿o³nierzy przynosi³o w praktyce nik³e rezultaty34.
W miarê s³abniêcia nacisku ze strony pañstw Osi i polityczno-militarnego wzrostu znaczenia Zwi¹zku Radzieckiego Berno zaczê³o coraz wiêksz¹
wagê przywi¹zywaæ do unormowania stosunków z Moskw¹. Poniewa¿ w sposób poredni rzutowa³o to na rozwój relacji polsko-szwajcarskich, warto temu
zagadnieniu powiêciæ nieco uwagi.
Agresja Trzeciej Rzeszy na Zwi¹zek Radziecki mia³a, jak ju¿ wczeniej
sygnalizowano, du¿e znaczenia dla zachowania przez Szwajcariê neutralnoci. W przeciwieñstwie do wojny radziecko-fiñskiej sympatie wiêkszoci helweckiej opinii publicznej by³y po stronie strony napadniêtej. Republika alpejska udziela³a schronienia zbieg³ym z jenieckich obozów po³o¿onych na obszarze Niemiec ¿o³nierzom Armii Czerwonej. Niezale¿nie te¿ od pewnej zmiany
w prezentowaniu problematyki radzieckiej w pismach szwajcarskich, stosun30

Instytut Historyczny im.gen. Sikorskiego w Londynie (IHGS), Akta W³adz Naczelnych
A. XII 38/1, b. p., W. Sikorski do B. Prugar-Ketlinga, 6 VI 1942.
31 IHGS, Akta W³adz Naczelnych A. XII. 22/58 i A. XII 22/146.
32 J. Rakowski. op. cit., s. 191.
33 IHGS, Sztab Naczelnego Wodza. Oddzia³ Operacyjny A. XII. 42/14, b. p., Notatka,
31 VII 1944.
34 IHGS, Akta W³adz Naczelnych A. XII 22/58, b. p., Delegat Ministerstwa Obrony Narodowej pu³kownik Daniel do Ministerstwa Obrony Narodowej, 7 X 1944.
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ki miêdzy Bernem a Moskw¹ nadal by³y napiête. Pañstwa te nie utrzymywa³y oficjalnych kontaktów dyplomatycznych, a zawarta w 1941 r. miêdzy nimi
umowa handlowa, nie zosta³a wprowadzona w ¿ycie. Od pocz¹tku 1944 r.
Rada Federalna wskutek ró¿nych zewnêtrznych i wewnêtrznych nacisków,
uwa¿a³a za nieodzowne zwiêkszenie swojej, zmierzaj¹cej do unormowania
stosunków z Kremlem, aktywnoci. Wysi³ki Berna spotyka³y siê jednak
w Moskwie z nieskrywan¹ nieufnoci¹. 5 listopada 1944 r. odrzuci³a ona
propozycje nawi¹zania oficjalnych szwajcarsko-radzieckich stosunków dyplomatycznych. To niepowodzenie szwajcarskiej polityki zagranicznej sk³oni³o
Radê Federaln¹ do udzielenie dymisji Marcelowi Pilez Golaz i mianowanie
na jego miejsce Maxa Petitpierre. Nie wp³ynê³o to wszak¿e na radykaln¹
poprawê stosunków, które unormowane zosta³y dopiero w okresie póniejszym, ju¿ po zakoñczeniu II wojny wiatowej35.
Usi³uj¹c przezwyciê¿yæ uprzedzenia ¿ywione wobec Szwajcarii przez
Zwi¹zek Radziecki i d¹¿¹c do otwarcia dyplomatycznych przedstawicielstw,
Berno stara³o siê unikaæ wszelkich zadra¿nieñ mog¹cych utrudniæ nawi¹zanie oficjalnych stosunków szwajcarsko-radzieckich. W tzw. sprawie katyñskiej Konfederacja nie chcia³a zajmowaæ oficjalnego stanowiska i winno siê
podkreliæ, ¿e profesor medycyny s¹dowej Uniwersytetu w Genewie, Francois
Naville, który uczestniczy³ w pracach powo³anej przez stronê niemieck¹ komisji, nie by³ w niej oficjalnym reprezentantem Szwajcarii. Departament
Polityczny wyranie stwierdza³, ¿e Francois Naville bierze udzia³ w pracach
komisji wy³¹cznie na swoj¹ odpowiedzialnoæ, jedynie jako osoba prywatna.
Nie przeszkodzi³o to goebbelsowskiej propagandzie, niezgodnie z prawd¹,
utrzymywaæ, ¿e genewski naukowiec reprezentowa³ w komisji Berno. Sprawa
ta by³a doæ istotna, gdy¿ w tym kilkunastoosobowym gremium jedynie
Szwajcar by³ obywatelem pañstwa neutralnego i jego osoba niew¹tpliwie
uwiarygodnia³a ustalenia komisji36.
Mimo ¿e Francois Naville by³ przekonany o tym, ¿e polscy oficerowie
zostali zamordowani w lasach katyñskich na rozkaz Józefa Stalina, nie zamierza³ braæ udzia³u w niemieckich poczynaniach propagandowych. Dlatego
te¿ odmówi³ podzielenia siê ze s³uchaczami radia niemieckiego swoj¹ opini¹
na te temat37. Niemcy za podejmowali i na terenie Szwajcarii wysi³ki pe³ne35 D. Dreyer, Schweizer Kreuz und Sowjetstern. Die Beziehungen zweier ungleicher Partner seit 1917, Zürich 1989, s. 168199.
36 BA B, Feldscher, t. I, s. 6768.
37 J. P. Fox, Der Fall Katyn und die Propaganda des NS-Regimes, Viertelsjahrshefte für
Zeitgeschichte, 1982, nr 3, s. 487. Sprawê katyñsk¹ usi³owano nawet wykorzystaæ w rozgrywkach partyjnych. Dzia³acz radykalnej lewicy, Vincent, 11 wrzenia 1946 r. na posiedzeniu genewskiej Wielkiej Rady próbowa³ udowodniæ nieprawdziwoæ twierdzeñ Farncois Naville. Prezydent kantonu genewskiego, Picot, po zapoznaniu siê z wyjanieniami profesora 18 stycznia
1947 r. owiadczy³, i¿ w³adze kantonalne nie s¹ w³adne byæ w sprawie katyñskiej arbitrem.
Przeciwko stanowisku Picota zaprotestowali w Politycznym Departamencie pos³owie reprezentuj¹cy w Szwajcarii Zwi¹zek Radziecki i PRL. 19 marca Max Petitpierre przekaza³ w tej sprawie
radzieckiemu przedstawicielowi w Bernie aide-memoire, które wprawdzie nie satysfakcjonowa³o
Moskwy, ale zakoñczy³o wymianê not dyplomatycznych ( BA B, Feldscher, t. I, s. 6869).

132

Marek Andrzejewski

go zdyskontowania propagandowego sprawy katyñskiej. Uwa¿ali nawet, ¿e
w zwi¹zku z ni¹ nale¿y okresowo powstrzymywaæ siê od nowych antypolskich wyst¹pieñ, które mog³yby zmniejszyæ w Szwajcarii propagandowy wydwiêk dla strony niemieckiej sprawy zamordowania polskich oficerów38.
W ostatnim okresie wojny intensywnoæ antypolskiej propagandy niemieckiej w Szwajcarii uleg³a os³abieniu i nabra³a wyranie defensywnego
charakteru. Biuro Prasowe Polskiego Poselstwa w Bernie mia³o wówczas
korzystniejsze warunki do inspirowania prasy szwajcarskiej ni¿ niemieckie
przedstawicielstwo. Z publikacji o tematyce polskiej, które ukaza³y siê na
³amach pism szwajcarskich na specjaln¹ uwagê zas³uguje cykl artyku³ów
w Der Bund zatytu³owany Wola i nastawienie polskiego narodu (Wille
und Einstellung des polnischen Volkes). Ich autor, Konstantin Regamey, napisa³ je przy konsultacji z polskim poselstwem39.
Prasa szwajcarska tak¿e i w ostatnich miesi¹cach wojny odnosi³a siê
w swojej wiêkszoci przychylnie do spraw polskich. Dopuszcza³a ona mo¿liwoæ kompromisu miêdzy rz¹dem londyñskim i powo³anym 21 lipca 1944 r.
Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, ale zachowywa³a tutaj stosunkowo du¿¹ powci¹gliwoæ. Natomiast projekty znacznego przesuniêcia polskich granic na zachód, spotyka³y siê po stronie czêci szwajcarskich dziennikarzy z nieukrywanym sceptycyzmem. Uwa¿ali oni, ¿e nowy kszta³t granicy
polsko-niemieckiej niesie w sobie niebezpieczeñstwo stanu permanentnego
napiêcia w tej czêci Europy40.
Od 1944 r. wród internowanych ¿o³nierzy da³ siê zaobserwowaæ wyrany wzrost aktywnoci politycznej. Zbli¿anie siê Armii Czerwonej do Bugu
i Wis³y, jak i wzrost na ziemiach polskich wp³ywów lewicy zacz¹³ wywieraæ
wp³yw i na polityczne opcje przebywaj¹cych w Szwajcarii Polaków. W padzierniku 1944 r. Delegat Ministerstwa Obrony Narodowej pu³kownik Daniel
charakteryzuj¹c panuj¹ce wród ¿o³nierzy 2 DSP nastroje stwierdza³, ¿e Pod
wzglêdem politycznym da³ siê zauwa¿yæ w ostatnich czasach silny wzrost
sympatii prosowieckich. Przewa¿nie ród³em tego kierunku jest oportunizm41. Wydaje siê, ¿e róde³ wzrostu sympatii dla promoskiewskiej lewicy
nale¿y siê doszukiwaæ i w nieznajomoci rzeczywistych celów i metod komunistycznych w³adz, jak i w chêci powrotu do Kraju.
38 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Reportorium der Abteilung Inland. Inland II
Schweiz. Gegnerische Propaganda über deutsche Kirchenverfolgungen, t. I, b. p., Vermerk,
18 VI 1943; Deutsches Generalkonsulat Zürich an das Auswärtige Amt, 5 V 1943. Zob. te¿:
P. Stauffer, Polen-Juden-Schweizer. Felix Calonder (19211937), Exilpolens Berner Emissäre
(19391945), Die Schweiz und Katyn (1942), Zürich 2004, s. 185211.
39 AAN, Poselstwo RP w Bernie/273, s. 78, A. £ado do Ministerstwa Informacji i Dokumentacji w Londynie , 25 III 1945.
40 Ibidem, s. 79. Zobacz te¿: E. O. Maetzke, Die deutsch-schweizerische Presse zu einigen
Problemen des Zweiten Weltkrieges, Tübingen 1955, s. 53.
41 IHGS, Akta w³adz Naczelnych A. XII 22/58, b. p., Delegat Ministerstwa Obrony Narodowej do Ministra Obrony Narodowej, 7 X 1944.
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Obie strony, tzn. zwolennicy orientacji londyñskiej i lubelskiej, w drugim
pó³roczu 1944 r. nasili³y wród internowanych ¿o³nierzy swoj¹ agitacjê. Zdawano sobie sprawê z tego, ¿e opowiedzenie siê ich za rz¹dem lubelskim
bêdzie móg³ on zdyskontowaæ propagandowo. ¯o³nierze 2 DSP przebywali od
kilku lat w kraju neutralnym, mieli mo¿noæ zapoznania siê z ró¿n¹ argumentacj¹ i podlegali stosunkowo niewielkim naciskom42. Coraz te¿ wiêksz¹
aktywnoæ zaczê³o przejawiaæ za³o¿one ju¿ w 1943 r. Zjednoczenie Demokratyczne Polaków w Szwajcarii, które stanowi³o placówkê Zwi¹zku Patriotów
Polskich. Organ tej organizacji, Polska Ludowa, propagowa³ rozwi¹zanie
sprawy polskiej w oparciu o wspó³dzia³anie ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Pismo
to by³o w 1945 r. doæ czêsto rozprowadzane w obozach internowanych. Diametralnie inne oblicze mia³ natomiast ukazuj¹cy siê od 15 stycznia 1945 r.
Pod Pr¹d, który opowiada³ siê jednoznacznie za opcj¹ londyñsk¹43.
Szwajcarzy nie zamierzali anga¿owaæ siê w dzia³alnoæ propagandow¹
obu wspomnianych wy¿ej orientacji politycznych. Tym niemniej poczynili dla
zwolenników opcji prolubelskiej pewne u³atwienia. Zw³aszcza du¿e znaczenie
mia³o przyznanie, w lutym 1945 r., przez szwajcarskie poselstwo w Pary¿u
wizy Stefanowi Jêdrychowskiemu. Jego przyjazd do Szwajcarii w charakterze delegata Rz¹du Tymczasowego RP zdaje siê przemawiaæ za tym, ¿e
Berno uzna³o ju¿ de facto rz¹d lubelski44.
Stefan Jêdrychowski nawi¹za³ kontakt z Aleksandrem £adosiem, który
ju¿ wczeniej podejmowa³ próby ³agodzenia polsko-radzieckich konfliktów.
Przedstawiciel Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego na Europê Zachodni¹ prowadzi³ te¿ rozmowy z genera³em Bronis³awem Prugarem-Ketlingiem. Zarówno polski pose³ w Bernie jak i dowódca 2 DSP zaczêli wówczas,
zdaniem Janusza Rakowskiego, przechodziæ na liniê orientacji proja³tañskiej45.
W lipcu 1945 r. rz¹d szwajcarski przesta³ uznawaæ polskie w³adze
w Londynie, a na posiedzeniu Rady Zwi¹zkowej uznano de iure powsta³y
niedawno Tymczasowy Rz¹d Jednoci Narodowej. 6 lipca podano to do publicznej wiadomoci w formie komunikatu prasowego46. Aleksander £ado
przekaza³ wówczas poselstwo w Bernie zwi¹zanemu z proradzieckimi w³adzami w Warszawie Romanowi Przezwañskiemu. Przywódc¹ Zjednoczenia
Demokratycznego Polaków w Szwajcarii zosta³ mianowany charge daffaires
42 IHGS, Akta W³adz Naczelnych A XII 22/146, b. p., Szef Misji Wojskowej do Spraw
Zagranicznych i Ewakuacji p³k. A. Szymañski do Szefa Biura Ogólno Organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, 4 VI 1945.
43 M. Andrzejewski, Prasa internowanych w Szwajcarii ¿o³nierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych (19401945), Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1982, nr 3/4, s. 85.
44 E. Pa³yga, Dyplomacja Polski Ludowej 1944-1984. (Kierunki-treci-mechanizmy), Warszawa 1986, s. 41.
45 J. Rakowski, op. cit., s. 192.
46 W. Hofer, Gestaltung der diplomatischen Beziehungen der Schweiz zu neuen oder untergegangenen Staaten sowie zu Staaten mit grundlegenden Systemänderungen, [w:] Schwedische
und schweizerische Neutralität im Zweiten Weltkrieg, Basel 1985, s. 179.
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Tymczasowego Rz¹du Jednoci Narodowej. W padzierniku 1945 r. kierownictwo polskiej placówki nad Aar¹ przej¹³ od Romana Przezwañskiego Jerzy
Putrament, który by³ pos³em w Bernie do 1947 r.47
Podkrelmy jeszcze raz to, ¿e Aleksander £ado, jako bodaj¿e jedyny
przedstawiciel polskiego rz¹du emigracyjnego, przekaza³ poselstwo, którym
przez kilka lat kierowa³, przedstawicielowi Tymczasowego Rz¹du Jednoci
Narodowej. Jego postawa, podobnie zreszt¹ jak wiêkszoci dzia³aczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Szwajcarii, by³a pe³na niekonsekwencji, o czym
najlepiej zdaje siê wiadczyæ fakt, ¿e pozosta³ on jednak na emigracji i do
Polski przyjecha³ po raz pierwszy po wojnie w 1956 r.48
Ówczesne posuniêcia Aleksandra £adosia by³y w zasadzie na rêkê w³adzom szwajcarskim. Przejêcie poselstwa przy Elfenstrasse przez Tymczasowy
Rz¹d Jednoci Narodowej dokona³o siê na zasadzie jego porozumienia z Aleksandrem £adosiem. Tym samym stronie szwajcarskiej zosta³a oszczêdzona
k³opotliwa mediacja miêdzy zwolennikami orientacji londyñskiej i lubelskiej,
jak i koniecznoæ szczegó³owego uzasadniania motywów zmiany swojego nastawienia wobec problematyki polskiej49.
Spraw¹, któr¹ strona szwajcarska chcia³a rozwi¹zaæ mo¿liwie jak najszybciej by³ problem ¿o³nierzy 2 DSP. Ze wzglêdów natury gospodarczej,
politycznej, narodowociowej i demograficznej Berno by³o zainteresowane
wyjazdem ze Szwajcarii nie tylko Polaków, ale W³ochów, Rosjan, Amerykanów, Francuzów, Anglików i innych internowanych. Pozostanie wiêkszoci
z nich na sta³e w republice alpejskiej nios³oby ze sob¹ dla niej wiele nowych
problemów. Wiêkszoæ Polaków opuci³a Szwajcariê w pierwszym pó³roczu
1945 r. udaj¹c siê do Wielkiej Brytanii lub  dotyczy³o to g³ównie ¿o³nierzy
wywodz¹cych siê z francuskiej Polonii  do swoich miejsc zamieszkania we
Francji. Pod koniec czerwca Szwajcarzy pod presj¹ Francuzów, na których
z kolei wywiera³y nacisk radzieckie i polskie przedstawicielstwa w Pary¿u, zdecydowali siê na wstrzymanie do Francji transportów ewakuacyjnych Polaków50.
Na decyzjê Rady Zwi¹zkowej wywar³a tak¿e wp³yw dzia³alnoæ w Szwajcarii przedstawiciela rz¹du warszawskeigo. Roman Przezwañski prowadzi³
agitacjê w obozach dla internowanych ¿o³nierzy za wyjazdem do Polski i stara³
siê dowodziæ, ¿e po ich ewentualnym przybyciu do Francji nie bêd¹ oni
zdemobilizowani, lecz zostan¹ wcieleni do jednostek wojskowych, podleg³ych
polskiemu rz¹dowi emigracyjnemu w Londynie51. Roman Przezwañski nie
by³ zreszt¹ w swoich poczynaniach odosobniony. Obok niego i niektórych
47

E. Pa³yga, op. cit., s. 47, 52, 54; J. Putrament, Pó³ wieku za granic¹, Warszawa 1965,
s. 21; S. Nahlik, £ado Aleksander (18911963), PSB, t. 18, s. 185186.
48 S. Nahlik, op. cit., s. 186; J. Rakowski, op. cit., s. 192193. Zobacz te¿: C. Szulczewski,
Dyplomata przykrej pamiêci, Orze³ Bia³y 1978, nr 172 (1319).
49 Por. W. Hofer, op. cit., s. 179.
50 IHGS, Akta W³adz Naczelnych A. XII 47/15, b. p., Sprawozdanie z pracy Sieci Ewakuacyjnej 2 DSP dzia³aj¹cej poufnie, 3 I 1946.
51 E. Bonjour, op. cit., t. VI, Basel-Stuttgart 1974, s. 66.
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Polaków, przeciwko wyjazdom do Francji nie pochodz¹cych z emigracji zarobkowej do Francji ¿o³nierzy wystêpowa³a tak¿e czêæ szwajcarskiej prasy. Tak
np. w Berner Tagwacht by³a mowa o ogromnym skandalu. Dziennik ten
utrzymywa³, ¿e kadra oficerska 2 DSP wiadomie jakoby dezinformuje ¿o³nierzy twierdz¹c, i¿ w przypadku odmowy udania siê do Francji zostan¹ do
niej ze Szwajcarii wydaleni si³¹52.
We wrzeniu 1945 r. przebywa³o na terenie Szwajcarii jeszcze blisko
3500 by³ych ¿o³nierzy 2 DSP. Ponadto znaleli tam okresowe schronienie
polscy jeñcy i robotnicy przymusowi z Niemiec. Kilka miesiêcy wczeniej
w³adze w Bernie zaczê³y wysuwaæ wobec internowanych wojskowych ¿¹dania, a¿eby zdeklarowali siê czy chc¹ wyjechaæ do Polski, czy te¿ udaæ siê do
Francji. Zwolennikiem powrotu do Kraju by³ m. in. genera³ Bronis³aw Prugar-Ketling, który w celu omówienia warunków repatriacji i uzyskania rzeczywistego obrazu sytuacji w Polsce, uda³ siê we wrzeniu 1945 r. do Warszawy. 14 listopada 1945 r. zosta³a zawarta polsko-szwajcarska umowa repatriacyjna, a w osiem dni póniej odjecha³ z Sankt Margrethen licz¹cy blisko 750
osób pierwszy transport repatriacyjny do Polski. W sumie do po³owy 1946 r.
ze Szwajcarii do Polski wyjecha³o ponad 3 tysi¹ce by³ych internowanych
¿o³nierzy, jak i cywilnych uchodców53.
Wed³ug szacunków Janusza Rakowskiego, do Polski mia³o siê udaæ jedynie tysi¹c internowanych ¿o³nierzy i oficerów, oko³o 9 tysiêcy powróci³o do
Francji, blisko 800 pozosta³o w Szwajcarii, za reszta uda³a siê na emigracjê
do innych pañstw zachodnioeuropejskich lub do Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. W obozach uniwersyteckich pozosta³o oko³o 300 studentów,
którzy najczêciej znajdowali siê w koñcowym etapie studiów. W³adze szwajcarskie nie tylko ze wzglêdów oszczêdnociowych d¹¿y³y do mo¿liwie szybkiego zlikwidowania tych obozów, ale bardziej jeszcze z powodów natury politycznej. Poniewa¿ w obozach uniwersyteckich istnia³ silny sprzeciw przeciwko podporz¹dkowaniu siê polskiemu poselstwu w Bernie, przypomnijmy ju¿
prolubelskiemu, strona szwajcarska ¿ywi³a obawy przed zaognieniem konfliktu, który w sposób poredni móg³by utrudniaæ rozwój stosunków polskoszwajcarskich. Ostatecznie obozy uniwersyteckie po ró¿nych interwencjach
w marcu 1947 r. zosta³y zlikwidowane. Rok wczeniej, tj. 2 lutego 1946 r.,
Komisja francuska zdemobilizowa³a przebywaj¹cych na terytorium Francji
¿o³nierzy 2 DSP. Byli internowani, którzy pozostali w Szwajcarii, podlegali
ju¿ Departamentowi Sprawiedliwoci i Policji54.

52

BA B, B 4800 (A) nr 328, b. p., Wycinek prasowy Berner Tagwacht z 23 V 1945 r.
B. Pasierb, Repatriacja ¿o³nierzy polskich ze Szwajcarii, Polska Ludowa. Materia³y
i Studia 1968, t. VII, s. 221 i dalsze.
54 J. Rakowski, op. cit., s. 213221; W. Drobny, Walka bez orê¿a. Polskie obozy uniwersyteckie dla internowanych w Szwajcarii w latach 19401946, Warszawa-Poznañ 1985, s. 204207.
53
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SUMMARY
Various forms of aid to the Polish community were provided by international organisations, predominantly the Red Cross and YMCA, based in
Switzerland. Apart from material support to Poles who arrived in the area,
the aid was to also to cover the people who were in areas occupied by enemy
forces. In addition to the charity activities in which the Swiss played the
essential role, aid initiatives for Poles originated from other countries as
well. These actions were based on the neutral status of Switzerland and the
possibilities of providing aid to Polish people through Switzerland. Once
World War II was over, over three thousand former interned soldiers and
civil refugees left Switzerland for Poland.
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Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

INSTYTUT MAZURSKI
W RELACJI JEGO WSPÓ£TWÓRCY
 HIERONIMA SKURPSKIEGO*
Rys historyczny Instytutu Mazurskiego
Instytut Mazurski by³ instytucj¹ naukowo-badawcz¹ funkcjonuj¹c¹ przez
kilka powojennych lat w Olsztynie. Jego genezy upatrywaæ nale¿y w Instytucie powo³anym w 1943 r., a wiêc jeszcze w czasie okupacji. Za³o¿ono go
ponownie w Olsztynie ju¿ w lipcu 1945 r. Na czele tej instytucji stan¹³ Karol
Ma³³ek1, który pe³ni³ funkcjê prezesa oraz Emilia Sukertowa-Biedrawina2,
pe³ni¹ca obowi¹zki sekretarza.
* Sk³adam serdeczne podziêkowania prof. Januszowi Ma³³kowi (UMK Toruñ) i prof. Tadeuszowi Filipkowskiemu (WSP-TWP Olsztyn) za sugestie i uwagi, które wp³ynê³y na ostateczny
kszta³t niniejszego artyku³u.
1 ¯y³ w l. 18981969, ps. Jan Micha³ Skoryna; nauczyciel, dzia³acz mazurski, pisarz,
folklorysta i publicysta. Przed wojn¹ pracowa³ jako kierownik kilku szkó³ w powiecie dzia³dowskim, dzia³a³ w Towarzystwie Przyjació³ Mazur, Polsko-Mazurskim Towarzystwie Ewangelickim
i Zrzeszeniu Ewangelików Polaków. Od 1931 r. by³ sekretarzem, a w l. 1935-44 prezesem
Zwi¹zku Mazurów. Po wybuchu wojny ukrywa³ siê w Radoci pod Warszaw¹, by³ za³o¿ycielem
Mazurskiego Instytutu Badawczego, wspó³pracowa³ z PKWN. Po wojnie, przez pó³ roku by³
przewodnicz¹cym Miejskiej Rady Narodowej w Dzia³dowie, a nastêpnie wspó³organizatorem
i prezesem Instytutu Mazurskiego w Olsztynie (194548). W l. 194550 i 195760 pe³ni³ funkcjê
dyrektora Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego w Rudziskach Pasymskich. W l. 195051 pracowa³ w Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Olsztynie, ale w wyniku zmian politycznych musia³
przejæ na emeryturê i zamieszkaæ w Krutyni. Ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ w Olsztynie (196063)
i Toruniu (196369). Napisa³ wiele prac, m.in. Jutrznia mazurska na Gody, Mazurski piewnik
regionalny, Do¿ynki na Mazurach, Wesele mazurskie oraz czterotomowe wspomnienia: Z Mazur
do Verdun, Interludium mazurskie, Z Mazur do podziemia i Polskie s¹ Mazury. Por. E. Matuszewski, Ma³³ek Karol, w: Polski S³ownik Biograficzny, t. XIX, s. 451452; T. Oracki, S³ownik

138

Izabela Lewandowska

Przez pierwsze lata swej dzia³alnoci Instytut skupia³ siê przede wszystkim na3: organizowaniu i prowadzeniu uniwersytetów ludowych, prowadzeniu biblioteki i gromadzeniu dla niej zbiorów, organizowaniu opieki nad sierotami i ludnoci¹ autochtoniczn¹, akcji uwiadamiania ludnoci rodzimej,
drukowaniu Komunikatów Dzia³u Informacji Naukowej i ró¿nych pozycji
dydaktyczno-regionalnych, popularyzuj¹cych dzieje Warmii i Mazur, organizowaniu wystaw, kursów mazuro- i warmioznawczych, wyk³adów, tworzeniu
warsztatu pracy naukowej, a wiêc gromadzeniu archiwaliów, zbiorów rêkopimiennych, zabezpieczaniu porzuconych i niszczej¹cych dóbr kultury, zbieraniu pamiêtników dzia³aczy warmiñskich i mazurskich.
Ta ogromna praca spoczywa³a w rêkach kilku osób, z których najbardziej
zaanga¿owana by³a E. Sukertowa-Biedrawina. Inni dzia³acze Instytutu Mazurskiego zajêci byli swoimi zadaniami, bowiem w latach 19451948 w³aciwie ka¿d¹ dziedzinê ¿ycia trzeba by³o organizowaæ od pocz¹tku. Odnotowaæ
nale¿y jedynie efektywn¹ wspó³pracê na polu kultury z dyrektorem Muzeum
Mazurskiego Hieronimem Skurpskim, który w³¹czy³ siê tak¿e w dzia³alnoæ
wydawnicz¹ Instytutu.
K³opoty finansowe, lokalowe i kadrowe, a tak¿e po³o¿enie wiêkszego
nacisku na kwestie spo³eczne i popularyzatorskie, a nie naukowo-badawcze,
biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983, s. 207208;
tego¿, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila od po³owy XV w. do 1945 roku, Warszawa
1963, s. 185; Olsztyñskie biografie literackie 19451988, pod red. J. Ch³osty, Olsztyn 1991, s. 5052;
Pierwszy miêdzy Mazurami. Wspomnienia o Karolu Ma³³ku, wstêp i oprac. J. Ch³osta, Olsztyn
1998.
2 ¯y³a w l. 18871970, redaktorka, dzia³aczka kulturalno-owiatowa, publicystka i literatka, badaczka i popularyzatorka przesz³oci Warmii i Mazur. Przed I wojn¹ wiatow¹ dzia³a³a
w tajnym nauczaniu i ruchu kobiecym, anga¿owa³a siê w sprawê polsk¹ podczas plebiscytu na
Mazurach. W 1934 r. osiedli³a siê w Dzia³dowie, ale ju¿ od 1922 r. redagowa³a Gazetê Mazursk¹, a od 1924 r. Kalendarz dla Mazurów. W 1922 r. za³o¿y³a Dom Ludowy, a w 1927 r.
Muzeum Mazurskie. Pomaga³a mê¿owi J. Biedrawie w kierowaniu seminarium nauczycielskim.
Podczas wojny ukrywa³a siê pod pseudonimem Zofia Bernatowicz w Warszawie, na Lubelszczynie i w Kieleckiem. Po wojnie osiedli³a siê w Olsztynie, gdzie zwi¹za³a siê z Instytutem
Mazurskim. Wspó³redagowa³a Komunikaty Dzia³u Informacji Naukowej Instytutu Mazurskiego w Olsztynie (194548), a od 1957 r. Komunikaty Mazursko-Warmiñskie, których by³a
redaktorem naczelnym przez 12 lat. Czynnie dzia³a³a w wielu towarzystwach i organizacjach,
m.in. w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich, Zwi¹zku
Literatów Polskich, Orodku Badañ Naukowych. W 1965 r. przesz³a na emeryturê i zosta³a
honorowym kuratorem Stacji Naukowej PTH. Przez ca³e ¿ycie popularyzowa³a sprawy Mazurów i Warmiaków w wielu czasopismach w ca³ej Polsce. Spod jej pióra wysz³o kilkanacie prac
zwartych, m.in. Polskoæ Mazowsza Pruskiego, Mazurzy w Prusach Wschodnich, Zarys pimiennictwa polskiego na Mazurach Pruskich, Diabe³ na Mazurach w bajkach i podaniach, Z przesz³oci Dzia³dowa 1525-1600, Bojownicy mazurscy, Mazurskie dole i niedole, Karty z dziejów Mazur,
t. 1 i 2, Bibliografia Mazur i Warmii w okresie lat 1956-1960, Dawno a niedawno. Wspomnienia.
Por. M. Szostakowska., Emilia Sukertowa-Biedrawina 1887-1970. Zarys biograficzny, Olsztyn
1978; Niechaj Pani blaskiem wieci. Wspomnienia o Emilii Sukertowej-Biedrawinie, wstêp
i oprac. J. Ch³osta, Olsztyn 1996; T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX
i XX wieku ., s. 300302; tego¿, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila od po³owy XV w.
do 1945 roku , s. 276277; Olsztyñskie biografie literackie , s. 9195; J. Jasiñski, Emilia
Sukertowa-Biedrawina  dzia³acz i pisarz, Bibliotekarz Olsztyñski 1972, nr 2, s. 715.
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spowodowa³y zagro¿enie rozwi¹zania Instytutu. Ratunkiem okaza³o siê po³¹czenie z Instytutem Zachodnim, w ramach którego w latach 1948-1953 Instytut Mazurski funkcjonowa³ jako Stacja Naukowa4 (jej kierownikiem zosta³a
E. Sukertowa-Biedrawina). W tym okresie nawi¹zano cilejsz¹ wspó³pracê
z oddzia³em Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie oraz Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym. Nadal jednak nie brakowa³o trudnoci
organizacyjnych, a swobodne publikowanie utrudnia³a cenzura i narzucanie
tematyki badawczej.
Na pocz¹tku roku 1953, kiedy podjêto próby reorganizacji Instytutu Zachodniego, istnienie Stacji Naukowej w Olsztynie zosta³o ponownie zagro¿one. Zdecydowano wiêc o przekazaniu jej Polskiemu Towarzystwu Historycznemu5 i ograniczeniu tematyki do regionalnych badañ historycznych i popularyzacji naukowej. Kierownikiem w dalszym ci¹gu by³a Biedrawina, która
od 1954 r. mog³a liczyæ na pomoc nowo zatrudnionego historyka Janusza
Jasiñskiego, a od po³owy 1956 r.  W³adys³awa Ogrodziñskiego.
Rola Instytutu Mazurskiego zaczê³a s³abn¹æ pod koniec lat 50. XX w. Na
fali przemian padziernikowych na Warmii i Mazurach powsta³o wiele nowych inicjatyw kulturalnych i naukowych. Wymieniæ tu nale¿y g³ównie takie
czasopisma naukowe i popularnonaukowe, jak: Rocznik Olsztyñski, Warmiê i Mazury i Panoramê Pó³nocy, które niew¹tpliwie wkroczy³y w zakres
dzia³alnoci Instytutu. Powa¿nym zagro¿eniem okaza³o siê powo³anie Stowarzyszenia Kulturalno-Spo³ecznego Pojezierze zajmuj¹cego siê gromadzeniem zbiorów, dzia³alnoci¹ wydawnicz¹, popularyzacj¹ kultury i nauki.
3 E. Sukertowa-Biedrawina, Instytut Mazurski w Olsztynie w wietle dorobku swojej rocznej dzia³alnoci (wywiad), Wiadomoci Mazurskie 1946, nr 31 z 17 lutego, s. 4; tej¿e, Instytut
Mazurski w Olsztynie, l¹sk 1948, nr 8/10, s. 81; tej¿e, Ze wspomnieñ redaktora Komunikatów, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1968, nr 2, s. 315334; tej¿e, Dawno a niedawno.
Wspomnienia, Olsztyn 1965, s. 265316; M. Szostakowska, dz.cyt., s. 97127; T. Grygier, 15-lecie
Instytutu Mazurskiego w Olsztynie, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1960, nr 3, s. 436448.
4 J. Sikorski, Wspó³praca rodowisk humanistycznych Poznania i Olsztyna (19451955),
Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 2000, nr 3, s. 487-500; E. Sukertowa-Biedrawina, Otwarcie Stacji Naukowej Instytutu Zachodniego w Olsztynie, Komunikaty Instytutu Mazurskiego
w Olsztynie 1948, nr 812, s. 1112; tej¿e, Stacja Naukowa Instytutu Zachodniego w Olsztynie,
Komunikaty Instytutu Mazurskiego w Olsztynie 1949, nr 112, s. 96; tej¿e, Ze wspomnieñ
redaktora , s. 334348; tej¿e, Dawno a niedawno , s. 317324; M. Szostakowska, dz. cyt.,
s. 129133; T. Grygier, dz.cyt., s. 449451.
5 T. Grygier, dz. cyt., s. 452453; J. Jasiñski, 10 lat pracy Stacji Naukowej Polskiego
Towarzystwa Historycznego w Olsztynie, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1963, nr 3,
s. 468482; E. Sukertowa-Biedrawina, Instytut Mazurski Stacj¹ Naukow¹ Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie, Kalendarz dla Warmii i Mazur na rok 1954, s. 207208; tej¿e,
Dzia³alnoæ Instytutu Mazurskiego (Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego
w Olsztynie), Kalendarz dla Warmii i Mazur na rok 1959, s. 173176; tej¿e, Ze wspomnieñ
redaktora , 348354; tej¿e, Dawno a niedawno , s. 325333; B. Kozie³³o-Poklewski, Stacje
Naukowe Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dorobek i perspektywy, w: Polskie Towarzystwo
Historyczne 18861986, Wroc³aw 1990, s. 127143; M. Szostakowska, dz.cyt., s. 135143;
Z. Lietz, XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie, Pojezierze 1973, nr 1,
s. 1821.
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W ramach Pojezierza, jako jego agenda, powsta³ Orodek Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego, który ostatecznie przej¹³ wszystkie wczeniejsze funkcje Instytutu Mazurskiego (Stacji Naukowej Instytutu Zachodniego, Stacji Naukowej PTH)6.
Trudno dzi ustaliæ datê koñcow¹ dzia³alnoci Instytutu Mazurskiego.
Jedni upatruj¹ jej w powstaniu OBN (19611968), inni wi¹¿¹ ten moment
z przejciem E. Sukertowej-Biedrawiny na emeryturê (1965 r.) lub jej mierci¹
(1970 r.), jeszcze inni z odejciem na emeryturê nastêpcy Bierawiny na stanowisku kierownika Stacji  Bohdana Kozie³³o-Poklewskiego, co nast¹pi³o
w kwietniu 1990 r.7 W ka¿dym b¹d razie nie by³o ¿adnego zebrania rozwi¹zuj¹cego tê instytucjê. Pamiêæ o niej jest ci¹gle ¿ywa we wspomnieniach
i w literaturze naukowej.
Instytut Mazurski wci¹¿ czeka na opracowanie, o tyle u³atwione, ¿e zachowa³y siê materia³y archiwalne w postaci m.in. statutów, sprawozdañ z posiedzeñ, pism urzêdowych, a tak¿e bardzo bogatej korespondencji, któr¹ prowadzi³a g³ównie E. Sukertowa-Biedrawina. Jeden z historyków olsztyñskich napisa³
w 2003 r., ¿e historia Instytutu Mazurskiego czeka na powa¿nego historyka
nauki. Podkrelam powa¿nego, gdy¿ przedmiot  jeli ma byæ zg³êbiony jako
szerszy problem  przekracza kompetencje zwyk³ego terminatora naukowego8.
Za³o¿enia metodologiczne
Niniejszy tekst nie powsta³ na podstawie róde³ pisanych, ale relacji.
Mo¿na go wiêc zaliczyæ do krêgu badañ nad oral history, które oscyluj¹ wokó³
takich pojêæ jak: historia ustna, kultura pamiêci, pamiêæ zbiorowa, wiadomoæ historyczna. Oral history jest dyscyplin¹ znan¹ i szeroko stosowan¹
w badaniach historycznych, socjologicznych i etnograficznych na zachodzie
Europy i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej9. Rozwój tej dyscypli6 E. Sukertowa-Biedrawina, Instytut Mazurski dzia³a, S³owo na Warmii i Mazurach
1965, nr 7, s. 1, 4; nr 8, s. 12; W. Ogrodziñski, Uwagi o genezie i organizacji Orodka Badañ
Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego (19611968), Komunikaty Mazursko-Warmiñskie
1988, nr 12, s. 1769; J. Sikorki, Kszta³towanie siê koncepcji i rozwój organizacyjny Orodka
Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w latach 19601968, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1988, nr 12, s. 71135.
7 W. Wrzesiñski, Bohdan Jerzy Kozie³³o-Poklewski (19342002). Nekrolog, Komunikaty
Mazursko-Warmiñskie 2003, nr 1, s. 122.
8 W. Ogrodziñski, Od Mazurskiego Instytutu Badawczego do Orodka Badañ Naukowych
im. Wojciecha Kêtrzyñskiego, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 2003, nr 2, s. 149.
9 Najstarsze prace metodologiczne pochodz¹ z lat 60. i 70. ubieg³ego wieku. Por. np.
Vansina J., Oral Tradition: A study in Historical Methodology, London 1961; Vansina J., Once
Upon a Time: Oral Tradition as History in Africa, w: Historical Studies Today, ed. J. Gilbert i S.
R. Grabaud, New York 1972, s. 413439; Tompson T., The Voice of the Past. Oral History,
Oxford-London-New York 1978; Niethammer L., Oral History in USA. Zur Entwicklung und
Problematik diachroner Befragungen, Archiv für Sozialgeschichte R. XVIII, 1978, s. 475501;
Materia³y XV Miêdzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych powiêconych historii oralnej:
Rapports I, Grands thémes et méthodologie, Bucarest 1980, s. 497586.
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ny naukowej wi¹za³ siê miêdzy innymi z potrzeb¹, a wrêcz koniecznoci¹,
zachowania dla potomnych relacji z czasów II wojny wiatowej, dotycz¹cych
g³ównie holocaustu. Te jednostkowe dowiadczenia z ¿ycia w okupowanej Europie w gettach, w obozach koncentracyjnych, nagrywane na tamy magnetofonowe i magnetowidowe, stanowi³y dla badaczy nieocenione ród³o wiedzy
i stanowi³y bazê do formu³owania uogólnieñ. Trzeba by³o opracowaæ metody
badawcze polegaj¹ce na weryfikacji tekstu, na ustaleniu wiarygodnoci respondentów, które pozwoli³yby zaliczyæ zebrany materia³ ustny do róde³
historycznych na równi ze ród³ami pisanymi.
W Polsce stosunkowo póno od strony naukowej zainteresowano siê histori¹ mówion¹10. W pracach powiêconych metodologii historii sygnalizowano tylko, ¿e taka grupa róde³ istnieje. Natomiast historycy dziejów najnowszych stosowali j¹, ale bardziej intuicyjnie, ni¿ w oparciu o opracowane zasady
badawcze11. Nie ma siê co dziwiæ, bowiem literatura dotycz¹ca oral history
w jêzyku polskim jest wci¹¿ bardzo uboga.
Niew¹tpliwie analiza i opracowanie róde³ pochodz¹cych z relacji ustnych nie nale¿y do rzeczy ³atwych. Badacz powinien tu ³¹czyæ wiedzê historyczn¹ z praktyczn¹ znajomoci¹ zasad prowadzenia wywiadu, a wiêc z wiedz¹ socjologiczn¹ i psychologiczn¹12. Podkreliæ nale¿y, ¿e obecnie jest to
coraz bardziej doceniana grupa róde³, pozwalaj¹ca wczuæ siê w rolê i dowiadczenie jednostki. A dopiero poprzez jednostkê, jej subiektywne, aczkolwiek porównywalne do innych dowiadczenia, mo¿na postrzegaæ otaczaj¹cy
j¹ wiat i procesy w nim zachodz¹ce.
Badaj¹c dzieje Instytutu Mazurskiego nie mog³am pomin¹æ tak zasadniczej grupy róde³, jak¹ s¹ relacje ustne. Jest to byæ mo¿e ostatni ju¿ moment
na zarejestrowanie funkcjonowania tej instytucji z perspektywy jej pracowni10 Por. K. Kersten, Historyk  twórc¹ róde³, Kwartalnik Historyczny 1971, nr 2, s. 313329;
T. £epkowski, Historia ustna i historia ludowa, Kwartalnik Historyczny 1981, R. LXXXVIII,
s. 441443; J. Goy, Neosocjologia, historia oralna, czyli archiwa oralne historii, Historyka
1982, t. XII, s. 6979; J. Topolski, Teoria wiedzy historycznej, Poznañ 1983, s. 273277;
J. Maternicki, Problemy dydaktyczne historii najnowszej, Przegl¹d Humanistyczny 1987, nr 9,
s. 1350.
11 Doskona³ym przyk³adem historyka wykorzystuj¹cego oral history we w³asnej pracy
naukowej jest prof. Tomasz Strzembosz, który przez 22 lata zbiera³ relacje na temat akcji
zbrojnych konspiracji warszawskiej lat 19391944. Kiedy zaczyna³ pracê w 1960 roku, literatur¹ przedmiotu by³o kilkanacie artyku³ów oraz 24 akcje opisane przez W. Bartoszewskiego
w Stolicy. Kiedy j¹ koñczy³ kartoteka akcji zbrojnych zawiera³a ich pó³tora tysi¹ca. Od 1982
roku zbiera wywiady dotycz¹ce partyzantki powrzeniowej na ziemiach okupowanych przez
ZSRR (19391941). Iloæ relacji wynosi ju¿ ponad 2 000. O problemach zwi¹zanych z uzyskiwaniem relacji w trudnych dla historyków latach PRL-owskich pisa³ w artykule: T. Strzembosz,
Z przygód historyka polskiej konspiracji wojskowej 19391945, w: Ojczyzna i wolnoæ. Prace
ofiarowane Profesorowi Janowi Zió³kowi w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, red. A. Barañska,
W. Matwiejczyk, E. M. Zió³ek, Lublin 2000, s. 683709.
12 O problemach metodologicznych stosowania wywiadu pisa³a I. Lewandowska, Wywiad
jako technika zdobywania informacji ród³owych w badaniu historii najnowszej, Echa Przesz³oci 2004, T. V, s. 279299.
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ków. Jako rozmówców wybra³am wspó³twórców, pracowników i dzia³aczy Instytutu Mazurskiego  Hieronima Skurpskiego, W³adys³awa Ogrodziñskiego
i Janusza Jasiñskiego. Ich relacje nale¿y uznaæ za wiarygodne, bowiem s¹ to
osoby, które sprawowa³y wówczas odpowiedzialne funkcje i ¿ywo interesowa³y siê problemami kultury i nauki na Warmii i Mazurach. Bardzo dobra
pamiêæ respondentów, mnóstwo szczegó³ów, ale te¿ refleksji ogólnych, wiele
odniesieñ do historii i realiów czasów peerelowskich, spowodowa³y nagromadzenie przeze mnie dostatecznej iloci materia³u faktograficznego. Wstêpnie
zak³adany artyku³ Instytut Mazurski we wspomnieniach pracowników urós³
do kilkudziesiêciu stron. Zmuszona wiêc zosta³am do ograniczenia chronologicznego i poddania analizie tylko pocz¹tków tej instytucji, siêgaj¹cych czasów II wojny wiatowej. O tym okresie wspomina³ jedynie Hieronim Skurpski, dlatego niniejszy tekst powsta³ w oparciu o jego relacje.
Wywiady z H. Skurpskim prowadzi³am w maju i czerwcu 2005 r. Zapis
na tamie magnetofonowej i dos³owny wydruk komputerowy (autoryzowany)
posiadam w swoich zbiorach. Cytowane fragmenty wypowiedzi zapisane zosta³y kursyw¹. Przypisy weryfikuj¹ wypowiedzi respondenta, to znaczy
z jednej strony je uzupe³niaj¹ b¹d wyjaniaj¹, a z drugiej strony wskazuj¹
na literaturê odwo³uj¹c¹ siê do tych samych faktów. W przypisach nie opiera³am siê na wynikach kwerendy archiwalnej ani korespondencji, bowiem
znacznie powiêkszy³oby to objêtoæ tekstu.
Nota biograficzna Hieronima Skurpskiego
Hieronim Skurpski13 urodzi³ siê w 1914 r. we wsi Skurpie, pow. Dzia³dowo, zmar³ w 2006 r. w Olsztynie. W chwili udzielania wywiadów mia³ wiêc
91 lat. By³ artyst¹ plastykiem, malarzem, historykiem sztuki ludowej i znanym dzia³aczem spo³eczno-kulturalnym. Do 1939 r. u¿ywa³ prawdziwego nazwiska  Herman Schmidt, które w okresie okupacji zmieni³ na  Hieronim
Skurpski. W czasach miêdzywojennych, dziêki stypendium Emilii Sukertowej-Biedrawiny i jej mê¿a Józefa Biedrawy, pobiera³ nauki w Pañstwowej
Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemys³u Artystycznego w Krakowie oraz
w Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. Jednoczenie interesowa³ siê folklorem i zbiera³ zabytki sztuki ludowej, wspó³pracowa³ z Muzeum Mazurskim
w Dzia³dowie, odnawia³ wnêtrza kocio³ów, zacz¹³ drukowaæ w Kalendarzu
dla Mazurów. W 1935 r. dzia³acze mazurscy za³o¿yli w Dzia³dowie Zwi¹zek
Mazurów, do którego nale¿a³ tak¿e Hieronim Skurpski. Z szacunkiem odnosi³
13 Rozmowy z Hieronimem Skurpskim, red. T. rutkowski, Olsztyn 2006. H. Piotrowska,
¯ycie jest sztuk¹ a sztuka ¿yciem. Rzecz o Hieronimie Skurpskim, Olsztyn 2005; Hieronim
Skurpski. Album, pod red. E. Kruka, Olsztyn 2004; E. G³adkowska, Zrozumieæ czas. Obecnoæ
wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przyk³adzie dzia³alnoci spo³eczno-kulturalnej
i twórczoci Hieronima Skurpskiego, Olsztyn 2003; T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii,
Mazur i Powila XIX i XX wieku , s. 290291; Olsztyñskie biografie literackie , s. 9195.
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siê szczególnie do Edwarda Adolfa Szymañskiego14, Karola Ma³³ka, Kurta
Obitza15 i Jerzego Fryderyka Burskiego16. Wspomina³ o nich czêsto tak¿e w
wywiadach. W czasie okupacji Skurpski przebywa³ na Lubelszczynie, gdzie
w miejscowoci Paulinów, w okolicach Na³êczowa, ukrywa³ siê u swojej narzeczonej, a od 1940 r. ¿ony Wac³awy. Po zawi¹zaniu w 1943 r. Mazurskiego
Instytutu Badawczego, kilkakrotnie uczestniczy³ w konspiracyjnych spotkaniach. Ich efektem by³o opracowanie memoria³u dotycz¹cego Prus Wschodnich
14

¯y³ w l. 18951966, ekonomista, prawnik, publicysta, mazurski dzia³acz spo³ecznonarodowy. U¿ywa³ pseudonimu Mazur oraz Dr E. S. Przed wojn¹ studiowa³ rolnictwo, ekonomiê
i nauki polityczne na uniwersytecie we Wroc³awiu i w Królewcu. W 1921 r. uzyska³ doktorat za
rozprawê o po³o¿eniu ekonomicznym Mazurów napisan¹ w jêzyku niemieckim. Od 1923 r. by³
wicestarost¹ w Dzia³dowie i sekretarzem wojewody pomorskiego S. Wachowiaka, dzia³a³
w Zrzeszeniu Ewangelików Polaków i Zwi¹zku Mazurów. Drukowa³ w pismach dzia³dowskich:
Gazecie Mazurskiej i Kalendarzu dla Mazurów, szczycieñskich: Mazurze i Mazurskim
Przyjacielu Ludu oraz berliñskim Cechu. W czasie wojny wiêziony w obozie koncentracyjnym
Mauthausen-Gusen. Po wojnie by³ krótko komisarzem ziemskim w Dzia³dowie, nastêpnie prezydentem wojewódzkiego Urzêdu Ziemskiego w Olsztynie, komisarzem olsztyñskiej Izby Rolniczej. Od 1946 r. dzia³a³ w Wojewódzkiej Radzie Narodowej, a w l. 194752 by³ pos³em do Sejmu
Ustawodawczego. Przyczyni³ siê do reaktywowania w Olsztynie Instytutu Mazurskiego, którego
by³ cz³onkiem zarz¹du (1945), wiceprezesem (1946) i prezesem (194748). By³ tak¿e wspó³za³o¿ycielem i wspó³redaktorem Komunikatów Dzia³u Informacji Naukowej (194648). Po 1952 r.
usun¹³ siê z ¿ycia publicznego, a w 1958 r. opuci³ Olsztyn i zamieszka³ w Szwajcarii u syna,
gdzie zmar³. Por. T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku ,
s. 309310; tego¿, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila od po³owy XV w. do 1945 roku,
s. 284285.
15 ¯y³ w l. 19071945, lekarz weterynarii, dziennikarz, dzia³acz mazurski, pracownik
naukowy. U¿ywa³ pseudonimu Wasz Przyjaciel oraz Pogorzelski. Kszta³ci³ siê w Królewcu
i w Berlinie, gdzie w 1926 r. za³o¿y³ centralê Masurenbundu. Redagowa³ berliñski miesiêcznik
Cech, pisywa³ do Mazurskiego Przyjaciela Ludu i Mazura. Od 1931 r. mieszka³ w Warszawie i pracowa³ na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1935 r. w Pu³awach
w Pañstwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego. Od 1935 r. udziela³ siê
w Zwi¹zku Mazurów w Dzia³dowie, w 1937 r. napisa³ pracê Dzieje ludu mazurskiego, która zosta³a
przet³umaczona na jêz. niemiecki i wydana przez Tajne Archiwum Pañstwowe w Berlinie. Po
wybuchu wojny ukrywa³ siê w leniczówce Micha³ówka, ale zosta³ pojmany przez Niemców
i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Po wojnie leczy³ grulicê, najpierw w szpitalu
amerykañskim w Bawarii, a nastêpnie u syna w Szwecji. Tam zmar³ w sierpniu 1945 roku. Por.
T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku , s. 234235; tego¿,
S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila od po³owy XV w. do 1945 roku , s. 207208;
J. Jasiñski, Obitz Kurt, w: Polski S³ownik Biograficzny, t. XXIII, s. 429431; S. Wadowski,
Wspomnienia o doktorze Obitzu, Warmia i Mazury 1962, nr 1, s. 69.
16 ¯y³ w l. 19141979, ps. Jastrzêbiec; nauczyciel, dzia³acz spo³eczny i polityczny. Przed
wojn¹ by³ nauczycielem na Wo³yniu, a nastêpnie w Dzia³dowie, gdzie od 1935 r. dzia³a³
w Zwi¹zku Mazurów. Podczas okupacji ukrywa³ siê w E³ku, Paulinowie i w Warszawie. Bra³
udzia³ w tajnym nauczaniu, dzia³a³ w Batalionach Ch³opskich, gdzie dos³u¿y³ siê stopnia majora. W 1943 r. wspó³organizowa³ Mazurski Instytutu Badawczy. Wraz ze Skurpskim nawi¹za³
kontakty z PKWN, kontaktowa³ siê z Rol¹-¯ymierskim i Bierutem. By³ pos³em do Krajowej
Rady Narodowej. Od koñca marca 1945 r. sprawowa³ urz¹d zastêpcy pe³nomocnika rz¹du na
Okrêg Mazurski, potem wicewojewody olsztyñskiego. W 1946 r. wycofa³ siê z ¿ycia politycznego
i osiad³ w leniczówce pod Pasymiem k. Szczytna. Do czynnego ¿ycia powróci³ na krótko w 1956 r.
Por. T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku , s. 7071.
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i przekazanie go w 1944 r. przedstawicielom w³adz lubelskich. Od padziernika 1944 do lutego 1945 r. Skurpski pracowa³ w Resorcie Kultury i Sztuki
PKWN w Lublinie, a 28 marca 1945 r. przyby³ do Olsztyna wraz z pierwsz¹
ekip¹ administracji polskiej. W latach 19451964 by³ dyrektorem Muzeum
Mazurskiego, wspó³za³o¿ycielem i cz³onkiem odrodzonego Instytutu Mazurskiego, dzia³a³ w Spó³dzielni Wydawniczej Zagon i w Zwi¹zku Polskich
Artystów Plastyków; w latach 19641973 by³ dyrektorem Biura Wystaw
Artystycznych, ponadto organizowa³ i czynnie dzia³a³ w Stowarzyszeniu
Spo³eczno-Kulturalnym Pojezierze oraz Orodku Badañ Naukowych w Olsztynie; przez wiele lat pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej; by³ tak¿e wspó³za³o¿ycielem i cz³onkiem rady
redakcyjnej Rocznika Olsztyñskiego (19581963) oraz czasopisma Warmia i Mazury (19551962). Do koñca niezwykle aktywnego ¿ycia wystawia³ swoje prace malarskie, zyskuj¹c zaszczytne miano nestora olsztyñskiej
plastyki. Spod jego pióra wysz³o wiele cennych prac naukowych z zakresu
historii, muzealnictwa i kultury ludowej, a ostatnio tak¿e wspomnienia i refleksje17.
Konspiracyjny okres Instytutu Mazurskiego18
Genezy Instytutu Mazurskiego szukaæ nale¿y w okresie okupacji, wród zaanga¿owanych cz³onków Zwi¹zku Mazurów19. Mój respondent twierdzi³, ¿e Instytut
Mazurski to jest kontynuacja Zwi¹zku Mazurów, nie mo¿na tego mentalnie odrywaæ, bo to dalszy ci¹g pewnej ewolucji. Zwi¹zek ten za³o¿ony zosta³ w 1935 r.
w Dzia³dowie, jedynym skrawku Mazur nale¿¹cym do Polski. W tym dzia³dowskim ma³ym powiecie istnia³a wolnoæ, nie by³o indoktrynacji, germanizacji Prezesem Zwi¹zku by³ Karol Ma³³ek, a inni dzia³acze to m.in. Edward Ma³³ek20,
17

Np. Przesz³oæ i stan muzealnictwa na Ziemi Mazursko-Warmiñskiej, Kwartalnik Muzealny 1948, T. 1, z. 14, s. 3858; Kaflarstwo mazurskie. Nowe materia³y do monografii,
Polska Sztuka Ludowa 1955, T. 9, nr 4, s. 223245; Kultura ludowa Mazur i Warmii, w:
Z dziejów Warmii i Mazur, pod red. E. Matuszewskiego, Olsztyn 1958, s. 107117; O sztuce
ludowej Warmii i Mazur, Olsztyn 1971; Muzeum Mazurskie w Olsztynie w latach 19451958,
Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1973, nr 4, s. 557585; Zauroczenia, Olsztyn 1994; Refleksje, rysunki, dziennik. Pluski-Psiabudka, Olsztyn 2002.
18 Na ten temat pisa³ doæ szeroko we wspomnieniach K. Ma³³ek, Z Mazur do podziemia...,
s. 117148; tego¿, Geneza Instytutu Mazurskiego, Warmia i Mazury 1965, nr 78, s. 1617;
W. W. Witkowski, Refleksje na marginesie wspomnieñ Karola Ma³³ka, Komunikaty MazurskoWarmiñskie 1974, nr 4, s. 525526.
19 A. Chojnowski, Zwi¹zek Mazurów w Dzia³dowie 19351939, Przegl¹d Historyczny
1975, nr 2, s. 235237; K. Ma³³ek, Zwi¹zek Mazurów, Warmia i Mazury 1968, nr 4, s. 24;
tego¿, Interludium mazurskie. Wspomnienia 1920-1939, s. 244-274; tego¿, Zwi¹zek Mazurów
w Dzia³dowszczynie, referat na Zjazd Inteligencji Rodzimej, Olsztyn 2627 IX 1956 (kopia
dokumentu w zbiorach autorki).
20 ¯y³ w l. 19061984 (1985?), ps. Stefan Stanis³aw £opatowski; nauczyciel, brat Karola.
Od lutego 1938 r. sekretarz Zwi¹zku Mazurów w Dzia³dowie. Jako ppor. bra³ udzia³ w kampanii
wrzeniowej, wziêty do niewoli, przebywa³ w oflagu. Po ucieczce ukrywa³ siê w Paulinowie na
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Eugeniusz Piecha21, Jan Jagie³ko-Jaegerthal22, Gustaw Leyding23, Kurt Obitz,
Edward Adolf Szymañski, Jerzy Fryderyk Burski, Hieronim Skurpski. Czêæ
z nich aktywnie w³¹czy³a siê w czasie okupacji w dzia³alnoæ polityczn¹ na
rzecz przy³¹czenia Mazur do Polski. Po 1945 r. niektórzy z dzia³aczy pracowaLubelszczynie i w Radoci pod Warszaw¹. Anga¿owa³ siê w prace konspiracyjnego Zwi¹zku
Mazurów, by³ wspó³za³o¿ycielem Mazurskiego Instytutu Badawczego i jego sekretarzem. Po wojnie, krótko sprawowa³ urz¹d starosty w Nidzicy, potem by³ pastorem Kocio³a Metodystycznego
w E³ku. Do koñca ¿y³ kwesti¹ mazursk¹. Uporz¹dkowa³ m.in. cmentarz w Brodowie, gdzie
spoczywa rodzina Ma³³ków. W ostatnich latach swego ¿ycia mieszka³ wraz z ¿on¹ w Hamburgu
USA. Zostawi³ kilka tomów pamiêtników, pisanych w jêzyku polskim, które s¹ w posiadaniu
rodziny w Hamburgu. Informacje uzyskane od bratanka Edwarda, prof. Janusza Ma³³ka. Por.
T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku , s. 208.
21 ¯y³ w l. 19041990, nauczyciel, dzia³acz spo³eczno-owiatowy. W 1926 r. ukoñczy³ seminarium nauczycielskie w Dzia³dowie i pracowa³ jako kierownik szkó³ i nauczyciel w powiecie
dziadowskim. Bra³ czynny udzia³ w pracach Zwi¹zku Mazurów. Podczas wojny ukrywa³ siê
w Radoci pod Warszaw¹. Anga¿owa³ siê w tajne nauczanie (TON), zak³ada³ konspiracyjn¹
organizacjê mazursk¹ Piaski Wschodnie oraz Mazurski Instytut Badawczy. Od XII 1944 r.
wspó³pracowa³ z PKWN. Po wojnie, w l. 194547 by³ inspektorem szkolnym na powiat dzia³dowski, wspó³za³o¿ycielem Instytutu Mazurskiego w Olsztynie. W 1954 r. ukoñczy³ Wydzia³
Chemii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w £odzi i przez wiele lat uczy³ chemii w dzia³dowskim
liceum. Na emeryturze mieszka³ w Olsztynie i tu te¿ zmar³. Por. T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku , s. 249.
22 ¯y³ w l. 18841942, kupiec, dzia³acz mazurski. Bardzo aktywnie dzia³a³ na rzecz przy³¹czenia Prus Wschodnich do Polski w okresie plebiscytowym. Szykanowany przez w³adze niemieckie, osiad³ w 1924 r. w Dzia³dowie. By³ czynnym cz³onkiem Zrzeszenia Ewangelików Polaków, Zwi¹zku Mazurów, Komitetu Muzealnego, Towarzystwa Samodzielnych Kupców, Towarzystwie W³acicieli Nieruchomoci, Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³, Polskiego Zwi¹zku Zachodniego. Od 1930 r. by³ wiceprezesem oddzia³u Zrzeszenia Rodaków z Warmii, Mazur
i Ziemi Malborskiej. Propagowa³ spolszczenie szkolnictwa i miejscowego zboru ewangelickiego.
8 IX 1939 r. zosta³ aresztowany przez Niemców, wiêziony w Dzia³dowie i Olsztynie, a nastêpnie
w obozie koncentracyjnym w Hohenbruch, Oranienburgu i Dachau, gdzie zmar³ w 1942 r.
Niektórzy podaj¹, ¿e zosta³ zagazowany w Hartheim k. Linzu. Por. T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku , s. 136137; tego¿, S³ownik biograficzny
Warmii, Mazur i Powila od po³owy XV w. do 1945 roku , s. 119; Z. Lietz, Jagie³ko-Jaergental J.,
w: Polski S³ownik Biograficzny, t. X, s. 308.
23 ¯y³ w l. 18991974, ps. Legus, Lucjan Mielecki; dzia³acz mazurski, redaktor, publicysta,
historyk regionalny. By³ synem mazurskiego dzia³acza ludowego Gustawa Leydinga, seniora.
Aktywnie dzia³a³ na rzecz przy³¹czenia Prus Wschodnich do Polski w okresie plebiscytu. Za³o¿y³
Zjednoczenie Mazurskie w Szczytnie, wraz z K. Jaroszykiem redagowa³ Mazurskiego Przyjaciela Ludu, dzia³a³ w Zwi¹zku Towarzystw M³odzie¿y w Prusach i Zwi¹zku Polaków w Niemczech. W 1933 r., z powodu niemieckich szykan, opuci³ Prusy Wschodnie i osiad³ w Dzia³dowie,
gdzie od 1935 r. udziela³ siê w Zwi¹zku Mazurów. Podczas wojny ukrywa³ siê w Woli Przew³ockiej na Lubelszczynie. Od 1940 r. wspó³redagowa³ pismo Komunikaty  Polska ¿yje!. Po
wojnie pracowa³ w urzêdzie wojewódzkim w Olsztynie (194548), by³ radnym Wojewódzkiej
Rady Narodowej, cz³onkiem zarz¹du Spó³dzielni Wydawniczej Zagon i Instytutu Mazurskiego,
a tak¿e Polskiego Zwi¹zku Zachodniego. W latach 195358 kierowa³ powiatowym Archiwum
Pañstwowym w Szczytnie. Wspó³pracowa³ z G³ówn¹ Komisj¹ Ustalania Nazw Miejscowoci
i Obiektów Fizjograficznych, czego efektem by³a unikatowa praca S³ownik Nazw Miejscowych
Okrêgu Mazurskiego, wydana w 1947 r. W latach póniejszych nale¿a³ do Zwi¹zku Literatów
Polskich i Orodka Badañ Naukowych. Opracowa³ wiele publikacji dotycz¹cych Szczytna, osadnictwa i nazewnictwa. Por. T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX
wieku , s. 187; tego¿, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila od po³owy XV w. do 1945
roku , s. 167; Olsztyñskie biografie literackie , s. 4849; J. Ch³osta, Gustaw Leyding (18991974),
Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1976, nr 2, s. 197207.
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li w administracji polskiej w Okrêgu Mazurskim, a tak¿e organizowali naukê
i kulturê, w tym równie¿ odrodzony Instytut Mazurski w Olsztynie.
Po wybuchu wojny dzia³acze mazurscy rozproszyli siê, czêæ ukrywa³a siê
w Radoci pod Warszaw¹, inni w Siedlcach, w Podlaskiem, a inni wreszcie
w Paulinowie na Lubelszczynie. Dziêki Paulinowowi mazurskoæ zosta³a
zachowana w ogóle  wspomina H. Skurpski  proszê sobie wyobraziæ, to jest
bardzo wa¿ne. Ja teraz dochodzê do przekonania, ¿e to by³a jedna z wa¿niejszych rzeczy, ¿e ta wie, która by³a na pograniczu dwóch gmin, maleñka wioska, która w tej chwili prawie w ogóle nie istnieje, bo có¿ tam kilka zagród
zosta³o, to ona by³a spotkaniem [mazurskich dzia³aczy, jednym z punktów
kontaktowych mazurskiej grupy dzia³dowskiej].
Ca³a grupa dzia³aczy Instytutu Mazurskiego to by³a grupa takich swojaków, ilociowo, kto wie, czy by pani nie dosz³a do jaki 15 osób. To by³a koncepcja bardzo istotna i wa¿na. Olbrzymi¹ rolê odegra³ w niej Karol Ma³³ek. Jemu
te¿ Skurpski powiêci³ spor¹ czêæ swojej wypowiedzi, charakteryzuj¹c go jako
osobê, przywódcê i autora wspomnieñ24. Mówi³: Ma³³ek mia³ zmys³ niebywa³y
i tym bylimy nies³ychanie zauroczeni. W moich wspomnieniach o Ma³³ku ja
ten element w³anie podkrelam. By³ to wielki cz³owiek, i to w owym czasie,
w stosunku do mojej generacji, jak ojciec, mymy go traktowali jak m³odzie¿owe guru i rzeczywicie on mia³ pewne nawyki, które przyznam siê szczerze
mymy naladowali. Bo to by³a osobowoæ typu aktorskiego, a ten element
aktorski to my wiemy, ¿e on jest ogromnie wa¿ny, je¿eli chodzi o kontaktowoæ.
Do spotkania za³o¿ycielskiego Mazurskiego Instytutu Badawczego dosz³o
18 marca 1943 r. w Radoci w rodzinnym domu ¿ony Karola Ma³³ka, która
nota bene by³a siostr¹ E. Piechy. Ustalono, ¿e celem Mazurskiego Instytutu
Badawczego bêdzie zbieranie informacji o Polakach w Prusach Wschodnich,
sporz¹dzenie map z zaznaczeniem w ka¿dym powiecie liczby polskich szkó³,
liczby ludnoci, banków, maj¹tków, fabryk, warsztatów rzemielniczych itp.
Jeszcze nie wiedziano, kto zajmie tereny Prus Wschodnich  Polacy, Rosjanie,
Amerykanie, Francuzi, prawica czy lewica. Bez wzglêdu na to postanowiono
pracowaæ, gromadziæ ród³a, opracowania i wszelkie materia³y, które mog³yby
zawiadczyæ o polskoci tych ziem. I byæ przygotowanym na przekazanie tych
informacji nowym, polskim w³adzom, obejmuj¹cym we w³adanie ziemie Mazurów.
Pierwsze spotkanie robocze Instytutu odby³o siê w Zielone wi¹tki, 16 maja
1943 r. w Paulinowie. By³o to zgodne z zasadami konspiracji, polegaj¹cymi
na czêstej zmianie miejsc zebrañ. Poza tym umo¿liwia³o dotarcie do wiêkszoci dzia³aczy rozproszonych po ca³ym kraju. Skurpski wspomina, ¿e w Paulinowie spotkali siê Ma³³kowie, Piecha, Burski. Jerzy Burski ukrywa³ siê tam
od 1942 r., bo jego chcieli aresztowaæ i on mia³ kontakty z podziemiem, jakie
tam interesy za³atwia³. Ja siê przyznam nie pyta³em jak on robi³ interesy, ale
mia³ jakie pieni¹dze z zewn¹trz, bo jak by nie by³o w czasach okupacji by³y
24

O Ma³³ku Skurpski wypowiada³ siê ju¿ wczeniej w tekcie wspomnieniowym: W krêgu
Karola, w: Pierwszy miêdzy Mazurami , s. 136147.
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osoby, które by³y na pensji podziemnej, [np.] Adam Chêtnik i wiele osób. Podziemie ich podtrzymywa³o, dawa³o chyba nawet niez³e pieni¹dze. Mymy siê
bali, aczkolwiek mielimy lewe dokumenty, które wyrabia³ m.in. [Walter] Póny25, to te¿ jest bardzo wa¿na rzecz. Poniewa¿ u Skurpskich panowa³a wielka
bieda, Burski zleci³ namalowanie swojego portretu i odpowiednio za niego
zap³aci³. Pozwoli³o to jako funkcjonowaæ pañstwu Skurpskim do koñca wojny. Dlatego mój rozmówca podkrela³ w wywiadzie, ¿e Burskiemu bardzo
du¿o zawdziêczam. Burski by³ cz³owiekiem niebywale zaradnym. By³ ³¹cznikiem pomiêdzy tymi rozrzuconymi osobami.
Z innych róde³ wiadomo, ¿e podczas pierwszego spotkania uda³o siê
zgromadziæ szeciu dzia³aczy dawnego Zwi¹zku Mazurów. Byli to 1) Karol
Ma³³ek, prezes Instytutu, przyby³y na spotkanie z Radoci, 2) Edward Ma³³ek, sekretarz, ukrywaj¹cy siê u pañstwa Skurpskich, póniej przeniesiony
do Radoci, 3) Eugeniusz Piecha, cz³onek zarz¹du, szwagier K. Ma³³ka, ukrywaj¹cy siê w Radoci, 4) Hieronim Skurpski mieszkaj¹cy u ¿ony w Paulinowie, 5) Jerzy Burski, ukrywaj¹cy siê u pañstwa Jasiñskich w Paulinowie
oraz 6) Bohdan Wilamowski26, przybywaj¹cy z Krosna z Podkarpacia.
25 Ur. w 1910 r., ps. W³adys³aw Woniak, Stupnicki; nauczyciel, dziennikarz, dzia³acz
spo³eczny i polityczny. Obecnie mieszka w Olsztynie, ale jego stan zdrowia jest bardzo s³aby.
Odwiedzi³am go w maju 2005 r. i próbowa³am nak³oniæ do udzielenia mi wywiadu, jednak jego
s³aba pamiêæ i ogólna niedyspozycja zdrowotna, uniemo¿liwi³y nasz¹ rozmowê. Przed wojn¹
ukoñczy³ seminarium nauczycielskie w Dzia³dowie i Wy¿sz¹ Szko³ê Dziennikarsk¹ w Warszawie. By³ stypendyst¹ i ³¹cznikiem wiatowego Zwi¹zku Polaków z Zagranicy. Podczas wojny
bra³ udzia³ w kampanii wrzeniowej w szeregach WP. W III 1940 r. aresztowany przez gestapo,
przesiedzia³ 8 miesiêcy na Pawiaku. Uciek³ dziêki pomocy podziemia polskiego, potem dzia³a³
w ruchu oporu na terenie Warszawy i Lubelszczyzny. Dzia³a³ te¿ w konspiracyjnym Zwi¹zku
Mazurów, organizowa³ drukarnie, nas³uch radiowy, redagowa³ biuletyny informacyjne dla prasy
podziemnej i ulotki antyhitlerowskie. Po wojnie zosta³ w Szczytnie starost¹ powiatowym (194549),
kierownikiem muzeum i nauczycielem (194951), a nastêpnie dyrektorem zespo³u szkó³ zawodowych (195164). Po przyjedzie do Olsztyna pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Prezydium
WRN (19641972). By³ aktywny w wielu organizacjach, m.in. SL, ZSL, TRZZ, Pojezierzu,
FJN. Redaktor naczelny czasopisma Warmia i Mazury (1957-58), pose³ na Sejm (195765),
d³ugoletni radny WRN w Olsztynie. Por. T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur
i Powila XIX i XX wieku , s. 263264.
26 ¯y³ w l. 19141985, ps. Bohdan Korolewicz; dzia³acz spo³eczno-polityczny, profesor Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Przed wojn¹ ukoñczy³ seminarium nauczycielskie
w Dzia³dowie, gimnazjum matematyczno-przyrodnicze w Toruniu oraz podchor¹¿ówkê w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej. Jako oficer WP bra³ udzia³ w kampanii wrzeniowej, potem
w ruchu partyzanckim jako komendant obwodu BCh. By³ wspó³twórc¹ konspiracyjnego Instytutu Mazurskiego i wspó³autorem memoria³ów do w³adz KRN i PKWN w sprawie przysz³oci
Warmii i Mazur. Po wojnie ukoñczy³ SGGW i Spis w Warszawie. W 1964 uzyska³ doktorat
a w 1967 habilitacjê. Bardzo czynnie dzia³a³ w polityce  w l. 194546 by³ pos³em do KRN,
194752 do Sejmu Ustawodawczego i 195761 do Sejmu PRL. Wicewojewoda olsztyñski
w l. 194749. Cz³onek wielu organizacji, m.in. SL, ZSL, PZZ, TRZZ, odrodzonego Instytutu
Mazurskiego. Por. T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku ,
s. 328; B. Kozie³³o-Poklewski, Bohdan Wilamowski. W pracowniach olsztyñskich badaczy, S³owo na Warmii 1968, nr 22, s. 2, 3; Prof. dr hab. Bohdan Wilamowski, w: Profesorowie Akademii
1980. Informator Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, oprac. R. Hryciuk, Olsztyn 1980,
s. 153156.
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Kolejnym miejscem spotkania by³y Siedlce na Podlasiu, gdzie ukrywali
siê inni dzia³acze i wspó³pracownicy Zwi¹zku Mazurów: Gustaw Leyding,
Walter Póny, Jan Szczech27, Fryderyk Miros³aw Leyk28 i Ewald Lodwich29.
Wtedy te¿ okaza³o siê, ¿e Leyk zwi¹za³ siê z organizacj¹ pod nazw¹ Zwi¹zek
Wolnoci. By³a ona zainteresowana losem ludnoci warmiñsko-mazurskiej, postulowa³a, by po wojnie wszystkie kluczowe stanowiska oddaæ w rêce dzia³aczy
autochtonów, a Leyka typowa³a ju¿ na stanowisko wojewody wschodniopruskiego. Niestety, o tych sprawach mój rozmówca, Hieronim Skurpski, nie
potrafi³ nic powiedzieæ, gdy¿ w nich bezporednio nie uczestniczy³.
27 ¯y³ w l. 1909?, ukoñczy³ seminarium nauczycielskie w Dzia³dowie, gimnazjum M. Reja
w Warszawie, wydzia³ teologii UW. Przygotowywany by³ do pracy duszpasterskiej na Mazurach,
ale nie zosta³ do niej dopuszczony, mimo odbycia praktyki w Kociele Unijnym. W okresie II
wojny ukrywa³ siê w Siedlcach. By³ wspó³organizatorem Instytutu Mazurskiego i memoria³u
mazurskiego. W 1945 r. zosta³ referentem sanitarnym w wydziale osiedleñczym, nastêpnie w
wydziale spo³eczno-politycznym urzêdu pe³nomocnika. Funkcje te pe³ni³ do 1 XII 1945 r. By³
organizatorem SL, cz³onkiem ZW, radnym MRN. W styczniu 1946 r. zosta³ ksiêdzem ewangelicko-augsburskim w Mr¹gowie. W póniejszych latach wyjecha³ do Niemiec. Zmar³ w RFN. Nikt
nie zna dalszych jego losów, ani daty mierci. Por. Warmiacy i Mazurzy w PRL. Wybór dokumentów. Rok 1945, przygotowa³ do druku T. Bary³a, Olsztyn 1994, s. 41.
28 ¯y³ w l. 18851968, ps. Miros³aw Ró¿yñski (drugie imiê i nazwisko rodowe matki),
dzia³acz mazurskiego ruchu ludowego, publicysta, ksiêgarz, pamiêtnikarz i poeta. Bardzo aktywny podczas plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powilu, wielokrotnie pobity przez bojówki
niemieckie. Twórca Mazurskiego Zwi¹zku Ludowego i wspó³organizator Mazurskiego Banku
Ludowego. Pisa³ do Mazura, Ewangelika, Masurische Volkszeitung, Gazety Mazurskiej,
S³owa na Warmii i Maurach, Komunikatów Mazursko-Warmiñskich. W l. 1924-34 pracowa³
w konsulatach polskich w Lipsku, Essen i Strasburgu. Od 1934 r. zamieszka³ w Poznaniu
i kontaktowa³ siê z dzia³aczami mazurskimi z Dzia³dowa. Podczas okupacji ukrywa³ siê w
Siedlcach, gdzie dzia³a³ w konspiracyjnym Polskim Zwi¹zku Wolnoci i kierowa³ komórk¹ Akcja Mazurska. Po wyzwoleniu Siedlec wraz ze Skurpskim i Burskim opracowa³ memoria³ do
wojsk radzieckich w sprawie ludnoci mazurskiej w Prusach Wschodnich. Kontaktowa³ siê te¿
z w³adzami PKWN. Po wojnie zamieszka³ w Szczytnie, gdzie by³ kierownikiem Banku Ludowego (194749). By³ te¿ radnym PRN w Szczytnie i WRN w Olsztynie, dzia³a³ w SL, PSL
i Zwi¹zku Literatów Polskich. Por. Z. Lietz, Leyk Fryderyk Miros³aw, w: Polski S³ownik Biograficzny, T. XVII, s. 261-262; T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX
wieku , s. 189; tego¿, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila od po³owy XV w. do 1945
roku, s. 167168; F. Leyk, Pamiêæ notuje i utrwala. Wspomnienia, oprac. T. Kisielewski, Warszawa 1969.
29 ¯y³ w l. 18901973, ps. Adam Kaszubski, ksi¹dz ewangelicki, pedagog, dzia³acz spo³eczno-narodowy, poeta i t³umacz. Bra³ czynny udzia³ w plebiscycie na Mazurach, by³ kierownikiem
wydzia³u religijno-kulturalnego Mazurskiego Komitetu Plebiscytowego. Po plebiscycie przebywa³ w Dzia³dowie, organizowa³ kursy jêzyka polskiego, za³o¿y³ seminarium nauczycielskie,
którego by³ pierwszym dyrektorem. By³ tak¿e ksiêdzem pierwszej polskiej parafii ewangelickiej
w Dzia³dowie. W 1921 r. za³o¿y³ Towarzystwo Przyjació³ Mazur, by³ wspó³wydawc¹ Gazety
Mazurskiej. Od 1938 r. mieszka³ w Siedlcach. Podczas wojny bra³ czynny udzia³ w konspiracji
AK i utrzymywa³ kontakty z dzia³aczami mazurskimi udzielaj¹c im schronienia. Po wojnie
(1945-53) pracowa³ jako nauczyciel jêzyka polskiego, ³aciñskiego i rosyjskiego w liceum ogólnokszta³c¹cym w Dzia³dowie, na emeryturze powróci³ do Siedlec. Wyda³ kilka zbiorków w³asnych
wierszy, piewniki oraz przek³ady z literatury rosyjskiej. Por. T. Oracki, S³ownik biograficzny
Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku , s. 195; tego¿, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur
i Powila od po³owy XV w. do 1945 roku, s. 173174.
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Efektem spotkania w Siedlcach by³o nawi¹zanie wspó³pracy z Polskim
Zwi¹zkiem Wolnoci. Dzia³a³ w nim tak¿e Witold W³adys³aw Witkowski30,
cz³onek zarz¹du Instytutu Mazurskiego. H. Skurpski wspomina, ¿e w Warszawie by³y ju¿ inne kontakty, ta grupa Zawkrzaków by³a bardzo przyjanie
nastawiona, i to jest grupa, z któr¹ Ma³³ek i Burski mieli kontakty na szczeblu
warszawskim i ja ich nie znam. Zawkrze to pó³nocna czêæ Mazowsza, ze
stolic¹ w M³awie, na pograniczu polsko-pruskim. W powiatach nadgranicznych, g³ównie dzia³dowskim, m³awskim, ostro³êckim i ³om¿yñskim obserwowano w latach 30. XX w. o¿ywion¹ dzia³alnoæ regionaln¹ miejscowej inteligencji. Z grupy dzia³dowskiej wywodzili siê m.in. Ma³³kowie, SukertowaBiedrawina, Skurpski, Wilamowski i inni, natomiast z grup¹ Mazurów
m³awskich (zawkrzañskich, Zawkrzaniaków) zwi¹zany by³ Józef Ostaszewski31 i Witold Witkowski32.
Ostatnie posiedzenie konspiracyjne odby³o siê 25 czerwca 1944 r.
w Radoci. Uczestniczyli w nim J. Burski, K. i E. Ma³³kowie, E. Piecha,
J. Szczech, F. Leyk, B. Wilamowski i H. Skurpski. Ustalono, ¿e kto bêdzie
pierwszy wyzwolony, ten musi udaæ siê do w³adz i poinformowaæ o istnieniu
grupy Mazurów i dzia³aniu Instytutu Badawczego. Poniewa¿ Burski
i Skurpski znajdowali siê na terenach najbardziej wysuniêtych na wschód,
rzeczywicie to oni, jako pierwsi, spotkali siê z najwy¿szymi w³adzami nowej
Polski.
30 ¯y³ w l. 19081981(?), pedagog, polonista, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, dzia³acz spo³eczno-owiatowy. Przed wojn¹ ukoñczy³ gimnazjum w M³awie i filologiê
polsk¹ w Warszawie. Studiowa³ tak¿e w Pradze. Potem by³ nauczycielem szkó³ rednich.
W czasie okupacji zosta³ oficjalnie zatrudniony w szkolnictwie, jednoczenie dzia³a³ w tajnym
nauczaniu (TON). Wspó³pracowa³ z konspiracyjnym Zwi¹zkiem Mazurów i Mazurskim Instytutem Badawczym. Po wojnie zosta³ wiceprzewodnicz¹cym Instytutu Mazurskiego w Olsztynie (VII 1945  IV 1946) i pierwszym prezesem ZO ZNP. Nastêpnie przeniós³ siê do Warszawy,
gdzie pracowa³ w ZG ZNP, Wy¿szej Szkole Pedagogicznej, Szkole G³ównej S³u¿by Zagranicznej, a od 1956 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo by³ wyk³adowc¹ w WSP
w Olsztynie. Por. T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku ,
s. 330.
31 ¯y³ w l. 18751942, doktor medycyny, dzia³acz spo³eczny, historyk. Przed wojn¹ by³
d³ugoletnim dyrektorem szpitala w M³awie, dzia³acz wielu polskich organizacji i towarzystw
m³awskich. Interesowa³ siê losem Mazurów w Prusach Wschodnich i na Dzia³dowszczynie
i stara³ siê popularyzowaæ te zagadnienia wród spo³eczeñstwa na pó³nocnym Mazowszu.
Wspó³pracowa³ z K. Ma³³kiem i E. Sukertow¹-Biedrawin¹, z Gazet¹ Olsztyñsk¹ i Mazurem.
Jako historyk napisa³: Z dziejów M³awskiego Mazowsza (1934), Dzieje pierwotne szczepu mazurskiego (1935), Genealogia Mazurów pruskich (1936). Redagowa³ i wydawa³ Now¹ Gazetê M³awsk¹, skupi³ wokó³ siebie grupê regionalistów, jego uczniem by³ m.in. W. Witkowski. Podczas
okupacji schroni³ siê w Warszawie. Zmar³ w 1942 r. Por. T. Oracki, S³ownik biograficzny
Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku , s. 241242; tego¿, S³ownik biograficzny Warmii,
Mazur i Powila od po³owy XV w. do 1945 roku, s. 212; tego¿, Ostaszewski Józef, w: Polski
S³ownik Biograficzny, t. XXIV, s. 456457; S. Flis, Józef Ostaszewski dzia³acz kulturalny Mazowsza Pó³nocnego (18751942), Rocznik Mazowiecki 1975, t. 5, s. 433446.
32 O roli, jak¹ odegrali Mazurzy m³awscy w Instytucie Mazurskim pisa³ Witkowski
w tekcie: Refleksje na marginesie wspomnieñ , s. 521532.
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Kontakty z Rz¹dem Lubelskim33
Dzisiaj, po latach, mo¿na by zapytaæ, dlaczego Skurpski zwróci³ siê o pomoc
do rz¹du lubelskiego, lewicowego i zaanga¿owa³ siê nawet w jego dzia³ania?
Jedynym kryterium wydaje siê niepohamowana potrzeba przynale¿noci Mazurów do pañstwa polskiego. Jak bardzo ta polskoæ by³a dla Skurpskiego
wa¿na wiadcz¹ jego s³owa: Teraz m³ode pokolenie mówi, ¿e Zwi¹zek Mazurów polonizowa³, a co mia³ robiæ rusyfikowaæ?! [podniós³ g³os, jakby
z wyrzutem i pretensj¹ wobec braku zrozumienia]. Druga rzecz, która jest
bardzo wa¿na, je¿eli chodzi o przyjcie tutaj na nasz teren  ta Polska, która
przysz³a, by³a Polsk¹, wszystko jedno jak¹ ona by³a, czy ci ludzie nie rozumiej¹? I to jest jedna z najwa¿niejszych rzeczy, która jest b³êdem historycznym. Bo
to siê ideologizuje, przenosi siê na inn¹ p³aszczyznê, a nie pamiêta siê, ¿e do
Prus Wschodnich przysz³a Polska, przysz³o i wojsko polskie, i w³adze. Te w³adze by³y przyklepane przez najwy¿sze gremia globalne. Ja pani zwrócê uwagê
na pewn¹ rzecz, która jest dokumentem, mimo ¿e poetyckim. Jest to wiersz
[Marii] Zientary-Malewskiej34 Nad Olsztynem graj¹ dzwony. Skurpski ka¿e
mi odczytaæ na g³os:
Ponad Olsztynem zagra³y dzwony
Zagra³y dzwony radonie;
Kiedy nad Warmiê Orze³ nasz bia³y
Skierowa³ lot swój o wionie.
Mocno do piersi swej przytuli³a
Matka najm³odsz¹ sw¹ córê!
A lud nasz oczy ³zami zalane
Wzniós³ wraz z sercem w górê35.
33 K. Ma³³ek, Z Mazur do podziemia..., s. 159188; tego¿, Geneza Instytutu Mazurskiego,
Warmia i Mazury 1965, nr 78, s. 1718.
34 ¯y³a w l. 18941984, nauczycielka, poetka, pisarka i dzia³aczka warmiñska. Przed
wojn¹ dzia³a³a w towarzystwach kobiecych, owiatowych i m³odzie¿owych, wspó³pracowa³a
z Gazet¹ Olsztyñsk¹. W l. 192931 prowadzi³a szko³ê polsk¹ w Chaberkowie, pow. Olsztyn
i w Wielkim Buczku, pow. Z³otów. W l. 193133 kierowa³a wydzia³em przedszkoli Zwi¹zku
Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech. Po powrocie do Prus, uczy³a w Z³otowie a nastêpnie w Nowym Kramiku. We wrzeniu 1939 r. zosta³a aresztowana przez Niemców i osadzona
w obozie koncentracyjnym Ravensbrük, zwolniona w kwietniu 1940 r. przebywa³a pod nadzorem gestapo w Br¹swa³dzie. Po wojnie pracowa³a w wydziale owiaty, w delegaturze Pañstwowego Instytutu Sztuki w Olsztynie, by³a cz³onkiem PSL oraz Instytutu Mazurskiego, a od 1952 r.
Zwi¹zku Literatów Polskich. Po 1945 r. wydano jej 20 samodzielnych ksi¹¿ek: wspomnieñ (m.in.
Warmio moja mi³a, ladami twardej drogi, Wspomnienia nauczycielki), bani i legend (m.in. Legendy dwóch rzek, Banie znad £yny), wierszy (Pieni Warmianki, Na warmiñsk¹ nutê, Mi³oæ prostego
serca). Por. H. Sawicka, Maria Zientara-Malewska. Zarys monograficzny ¿ycia i twórczoci, Olsztyn
1981; T. Filipkowski, W obronie polskiego trwania. Nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach
i Powilu w latach miêdzywojennych, Olsztyn 1989, s. 165169; T. Oracki, S³ownik biograficzny
Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku , s. 344; tego¿, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur
i Powila od po³owy XV w. do 1945 roku, s. 318319; J. Ch³osta, S³ownik Warmii (historycznogeograficzny), Olsztyn 2002, s. 436; Olsztyñskie biografie literackie , s. 108112.
35 M. Zientara-Malewska, Nad Olsztynem graj¹ dzwony, w: Olsztyn w wierszach, wybór,
oprac. i pos³. Z. Chojnowski, Olsztyn 2003, s. 13. Wiersz ten sk³ada siê z szeciu zwrotek,
podczas wywiadu czyta³am tylko dwie pierwsze.
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To s¹ patetyczne s³owa, ale za tym patosem tkwi pewna prawda. Te wiersze,
które m³ode pokolenie pisze [s¹] o duchach, o ciemiê¿eniu, nie wiadomo o czym,
a Zientara-Malewska wyeksponowa³a rzecz niebywa³¹, w³anie to, o czym mówimy. Tê polskoæ. Ostatecznie wszystko jedno [jak to bêdzie, ludzie] cierpieli
w obozach i ta Polska przysz³a. Jaka ona bêdzie, przecie¿ nikt nie wiedzia³. Jaka
wymarzona raczej, romantyczna. Ja trochê mam ¿al do naszych historyków, ¿e
nie potrafi¹ siê wczuæ w dany czas a [przy ocenie kieruj¹ siê] pewn¹ wizj¹, która
jest w nich zakodowana przez wychowanie, wykszta³cenie, idee.
Zgodnie z ostatnimi ustaleniami Mazurskiego Instytutu Badawczego, ci
dzia³acze, którzy jako pierwsi zostan¹ wyzwoleni spod okupacji niemieckiej,
mieli zwróciæ siê do polskich w³adz z prob¹ o objêcie opiek¹ ziemi mazurskiej i warmiñskiej. I tak te¿ siê sta³o. Pierwsze spotkanie by³o nasze [Hieronima Skurspkiego] z Bierutem i z Burskim, to by³o chyba, ja nie wiem dok³adnie, pod koniec lipca, albo pierwsze dni sierpnia, czyli od razu, z miejsca,
z kopyta. 22 lipca, PKWN powstaje, wit wolnoci, wtedy mymy to jako wolnoæ traktowali. Wtedy ja mówiê: Chodmy Burski, pojedmy do Che³ma.
A on mówi tak: Wiesz co, nie jedziemy do Che³ma, bo wszystko jest w Lublinie. Burski by³ sprytniejszy ode mnie, ja to gamoñ by³em wobec niego.
I pojechalimy do Bieruta, jak¹ rusk¹ furmank¹. Bierut nas przyj¹³, Burski
by³ g³ównym referentem, ¿e my jestemy z tego terenu, ¿e deklarujemy [chêæ
przy³¹czenia do Polski i pomoc w organizacji administracji] i tak dalej, wie
pani jak to w takich wypadkach bywa. Bierut tak s³ucha, s³ucha, ale niewiele
z tego rozumie, uwa¿nie nas przyj¹³.
Najprawdopodobniej podczas tego wyjazdu Burski i Skurpski spotkali siê
z Jerzym Borejsz¹36. Borejsza by³ szar¹ eminencj¹, redaktorem Rzeczpospolitej, a mia³ zrozumienie szersze w stronê kultury, wiêc by³o z nim lepsze porozumienie, ni¿ np. z Rol¹-¯ymierskim czy Bierutem, z którym te¿ siê spotkalimy. Borejsza tak¿e by³ rzecznikiem przy³¹czenia Prus Wschodnich do Polski, a poniewa¿ liczy³ siê w rodowisku PKWN, mia³ lepsze rozeznanie
36 ¯y³ w l. 19051952, w³aciwe nazwisko Beniamin Goldberg; pisarz, publicysta, dzia³acz
polityczny i kulturalny, wydawca; brat Józefa Ró¿añskiego, dyrektora jednego z departamentów
bezpieki. W okresie miêdzywojennym przebywa³ we Francji i Hiszpanii. Od 1929 r. nale¿a³ do
Komunistycznej Partii Polski. Po klêsce wrzeniowej przedosta³ siê do Lwowa zajêtego przez
ZSRR, gdzie by³ dyrektorem Ossolineum oraz redaktorem polskich podrêczników szkolnych. Od
1940 r. nale¿a³ do Zwi¹zku Pisarzy Radzieckich. W l. 19421943 walczy³ jako ochotnik w Armii
Czerwonej. W 1943 r. wspó³organizowa³ Zwi¹zek Patriotów Polskich i I Dywizjê Piechoty im.
T. Kociuszki. W I Armii Wojska Polskiego dos³u¿y³ siê stopnia majora. Publikowa³ w pimie
ZPP Nowe Widnokrêgi i redagowa³ tygodnik Wolna Polska (194344). Od 1944 r. nale¿a³ do
PPR, a od 1945 r. by³ pos³em do Krajowej Rady Narodowej. W l. 194445 redagowa³ organ
PKWN Rzeczpospolita, a w l. 194850  tygodnik kulturalny Odrodzenie. Po wojnie zorganizowa³ i zosta³ prezesem Spó³dzielni Wydawniczo-Owiatowej Czytelnik, z której uczyni³ nowoczesny koncern edytorski. Autor wielu artyku³ów prasowych i ksi¹¿ek: Hiszpania 18731936
(1937) oraz Na rogatkach kultury polskiej (1947). By³ inicjatorem i sekretarzem generalnym
wiatowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju, który odby³ siê we Wroc³awiu w 1948 r.
Potem zosta³ odsuniêty na margines ¿ycia politycznego. Por. B. Fija³kowska, Borejsza i Ró¿añski. Przyczynek do dziejów stalinizmu w Polsce, Olsztyn 1995.
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w sytuacji i lepsze dojcie do najwy¿szych w³adz. Sytuacja wojenna by³a
wci¹¿ nie ustabilizowana, trzeba by³o na ka¿dym kroku pokazywaæ, ¿e Mazurom zale¿y na przy³¹czeniu Prus Wschodnich do Polski. Wojna siê toczy,
Ruskie zdobywaj¹ Prusy Wschodnie, i m.in. na tej fali powsta³ apel do wojsk
radzieckich. Burski z³o¿y³ go Micha³owi Roli-¯ymierskiemu podczas kolejnej
wizyty w Lublinie, pod koniec sierpnia 1944 r. Skurpski siêgn¹³ do starych
dokumentów i pokaza³ mi kopiê pisma napisanego na maszynie. Przeczyta³
dopisek rêcznie napisany: W dniu 26 VIII 1944 roku osobicie wrêczy³ J.B.
[Jerzy Burski] naczelnemu redaktorowi Rzeczpospolitej p. Borejszy celem
opublikowania po uprzednim zaakceptowaniu tego¿ przez przewodnicz¹cego
PKWN Osóbkê-Morawskiego37.
W tym miejscu znowu powróci³ do postaci Karola Ma³³ka, mówi¹c: Ma³³ek raczej przesun¹³ i wypunktowa³ w swoich pamiêtnikach swoje spotkanie z
Bierutem i z Borejsz¹38. A tu [na dokumencie z dnia 26 VIII 1944 r.] Ma³³ka
nie ma. [Podpisy z³o¿yli F. Leyk, J. Burski i H. Skurpski]. Bo jeszcze wtedy
Ma³³ek by³ w Radoci pod Warszaw¹ w tej przyfrontowej strefie. Inicjatywa
jest w³aciwie Leyka, bo Leyk zetkn¹³ siê z Borejsz¹. Wtedy mymy z Burskim
te¿ co z³o¿yli, ale tego nie ma ladu, to by³y jakie notatki, ¿eby by³a jaka
podk³adka. Specjalnie opracowany memoria³ z³o¿y³ dopiero K. Ma³³ek 22
listopada 1944 r., kiedy to wraz z H. Skurpskim i J. Borejsz¹ spotka³ siê z B.
Bierutem. Memoria³ zosta³ napisany w Radoci przez K. Ma³³ka, J. Burskiego i E. Piechê i zawiera³ dziewiêæ rozdzia³ów: nazwa województwa, obszar i
ustrój, ludnoæ, jêzyk, sprawy gospodarcze, owiata i wychowanie, zabytki,
sprawy kocielne, propaganda39.
W dalszych wypowiedziach Skurpski ponownie charakteryzowa³ prezesa
Instytutu w nastêpuj¹cy sposób: Ka¿dy cz³owiek ma pewne przywary, politycy
te¿ maj¹ swoje przywary, a on [Ma³³ek] kierunkowa³ swoj¹ dzia³kê w kierunku
polityki. Taka by³a historia, ¿e wst¹pi do PPR-u. To ja pierwszy raz mówiê
takie rzeczy. A my z Burskim oponowalimy, dlaczego  my jestemy ze wsi,
wst¹pmy do Stronnictwa Ludowego i mymy go zastopowali, mimo ¿e potem
Ma³³ek znalaz³ siê niezale¿nie od nas w PPR [od 1945 r., potem w PZPR].
Inna rzecz, ¿e potem dosta³ swoje ciêgi40, no bo wiadomo jak ¿ycie siê toczy³o,
37 Treæ memoria³u i fragmenty nieocenzurowanego pamiêtnika Fryderyka Leyka zosta³y
opublikowane w Gazecie Olsztyñskiej z dn. 1214 VII 1996 r. przez M. L. Barañskiego; kopia
oryginalnego memoria³u w posiadaniu autorki.
38 Spotkanie to odby³o siê 22 XI 1944 r., natomiast 12 XII J. Burski, E. Piecha i K. Ma³³ek
ponownie referowali zagadnienia mazurskie na posiedzeniu PKWN.
39 Po raz pierwszy zosta³ on publicznie og³oszony dopiero 27 IX 1956 r. na Zjedzie
Inteligencji Rodzimej w Olsztynie, kopia oryginalnego przemówienia K. Ma³³ka znajduje siê
w posiadaniu autorki. Od strony naukowej i porównawczej opracowa³ go T. Filipkowski, Zagadnienia Prus Wschodnich w memoria³ach przed³o¿onych Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1980, nr 1, s. 53-79.
40 W 1951 r. zosta³ odsuniêty od w³adzy i stanowisk, zwolniony z pracy i wyrzucony
z partii. Zamieszka³ na uboczu, w Krutynii, przesta³ dzia³aæ spo³ecznie, odsun¹³ siê od przyjació³, pisa³ pamiêtniki. Zrehabilitowany w 1957 r. W l. 1957-58 prowadzi³ MUL w Rudziskach
Pasymskich, jednak by³y to ju¿ inne czasy i inne nadzieje. Karolowi Ma³³kowi nie uda³o siê ju¿
powróciæ do dawnej wietnoci i stylu ¿ycia.
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prawda, zw³aszcza ideologicznie i st¹d [jego] pamiêtniki s¹ subiektywne. By³o
tam du¿o koloryzmu, papier jest cierpliwy, wynotuje wszystko.
Instytut Mazurski w Olsztynie41
Dlaczego Mazurski Instytut Badawczy, przeniesiony po wojnie do Olsztyna, pozosta³ przy nazwie mazurski? Przecie¿ Olsztyn jest stolic¹ Warmii!
A Warmiacy przed wojn¹ równie¿ dzia³ali na rzecz przy³¹czenia do Polski. Co
prawda Skurpski przypomina³ sobie z dzia³alnoci przedwojennej jedynie
Paw³a Sowê42, który by³ postaci¹ aktywn¹, ale dzia³a³ w innych organizacjach na Warmii, Mazurach i Powilu. Sowa rzeczywicie nie by³ zaproszony
do Instytutu43, bo to by³a taka ma³a ojczyzna, jak to siê teraz nazywa.
Sprawa nazewnictwa terenu dawnych Prus Wschodnich, a co za tym
idzie ró¿nych instytucji zaczynaj¹cych tu swoj¹ dzia³alnoæ, by³a ¿ywa i kontrowersyjna przez wiele miesiêcy, a nawet lat i to zarówno w krêgu regionalnym  miêdzy Mazurami i Warmiakami, jak i na szczeblu centralnym44. Ja
41

O instytucie i jego formalnych przemianach a¿ do roku 1956 pisa³a E. SukertowaBiedrawina, Z historii badañ regionalnych na Mazurach i Warmii, Komunikaty MazurskoWarmiñskie 1957, nr 1, s. 2532. Zob. tak¿e wczeniejsze przypisy.
42 ¯y³ w l. 18971984, nauczyciel, redaktor, dzia³acz spo³eczno-owiatowy i plebiscytowy
na Warmii, Mazurach, Powilu i Pomorzu. Kszta³ci³ siê w gimnazjach w Reszlu, Olsztynie
i w Broich k. Akwizgranu. Krótko studiowa³ historiê na Uniwersytecie Lwowskim. Kwalifikacje
nauczycielskie uzyska³ w 1919 r. w Poznaniu. W l. 19191920 w Olsztynie by³ s³uchaczem,
nastêpnie wyk³adowc¹ historii Polski na kursach dla pomocniczych si³ nauczycielskich. W 1920 r.
w³¹czy³ siê do akcji plebiscytowej na rzecz przy³¹czenia Warmii do Polski. Do 1922 r. by³
nauczycielem w Szubinie i Chodzie¿y. W 1926 r. przeniós³ siê do kraju. Organizowa³ Zrzeszenie
Rodaków z Warmii, Mazur i Ziemi Malborskiej. Wydawa³ miesiêcznik Ziemia Wschodniopruska. W kwietniu 1945 r. przyby³ do Barczewa, gdzie zorganizowa³ punkt zborny dla przybywaj¹cych osadników. Krótko by³ burmistrzem Dzia³dowa, dyrektorem gimnazjum, potem zosta³
naczelnikiem Wydzia³u Owiaty i Kultury Pe³nomocnika Rz¹du na Okrêg Mazurski w Olsztynie. W l. 194548 by³ naczelnikiem wydzia³u w Kuratorium Owiaty. W l. 195565 by³ przewodnicz¹cym Przymusowego Zrzeszania Prywatnych W³acicieli Nieruchomoci, a w l. 195758
pierwszym prezesem Warmiñsko-Mazurskiego Towarzystwa Kulturalno-Spo³ecznego. Wspó³pracowa³ z gazet¹ S³owo na Warmii i Mazurach. By³ autorem wielu artyku³ów publicystycznych,
literackich i opracowañ tekstów folklorystycznych z Warmii. Autor wspomnieñ: Po obu stronach
kordonu (1969 i 1974) i innych ksi¹¿ek: Czas polskoci (1976), Tropem spadkobierców Hakaty,
Antypolska dzia³alnoæ Bund Deutscher Osten na Warmii i Mazurach 19331939 (1979) oraz
powieci: Agent Rabe (1976 i 1980). Por. T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur
i Powila XIX i XX wieku , s. 295296; tego¿, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila
od po³owy XV w. do 1945 roku, s. 270; J. Ch³osta, S³ownik Warmii , s. 321322; Olsztyñskie
biografie literackie , s. 119; P. Sowa, Po obu stronach kordonu, Olsztyn 1974.
43 Skurpski najprawdopodobniej pomyli³ siê tutaj, bowiem Pawe³ Sowa nie by³ cz³onkiem
Zwi¹zku Mazurów, natomiast zaraz po wojnie zosta³ zaproszony do pracy w Instytucie Mazurskim, podobnie jak W³adys³aw Gêbik, Wiktoria ¯u³awska, Maria Zientarówna, Alojzy liwa,
Jan Boenigk, Micha³ Lengowski, Wanda Pieniê¿na, Jan Boehm i Aleksandr Brükner.
44 Por. np. M. Kie³czewska, Pomorze czy Prusy, Przegl¹d Zachodni 1946, t. I, s. 118121;
B. Krygowski, W sprawie nazw poszczególnych czêci Pomorza, tam¿e, s. 122124; E. Romer,
O nazwê Prusy, tam¿e, s. 264265; Z. Wojciechowski, Jeszcze w sprawie nazwy Prusy, Przegl¹d Zachodni 1946, nr 5, s. 462.
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by³em wiadom  wspomina³ mój respondent  ¿e nie wiadomo jak nazwaæ.
Najlepiej nazwaæ Prussia, ale wtedy w³aciwie Prusy zosta³y globalnie wymazane ze s³ownictwa polskiego i te Prusy by³y synonimem hitleryzmu. No wiêc
ja by³em za tym, by nazwaæ Muzeum w Olsztynie, wszystko jedno wojewódzkie
czy inne, ale muzeum neutralnie, no a potem powsta³o mazurskie, dlatego ¿e
by³ Okrêg Mazurski. Warmiacy mieli z tego tytu³u mnóstwo [zastrze¿eñ].
A dlaczego Warmiacy siê burzyli? Tych kilka Maurów z dzia³dowskiego kontaktowa³o siê z w³adzami i to w sposób automatyczny [byli uto¿samiani z tym
terenem].
Ogromn¹ rolê odegra³o nazwanie polskiej czêci obszaru dawnych Prus
Wschodnich Okrêgiem Mazurskim. Byæ mo¿e o nazewnictwie zdecydowa³o
tak¿e nastawienie do kultury mazurskiej. Skurpski uzasadnia to nastêpuj¹co: mazurska kultura by³a  ja bym powiedzia³  liczniejsza, [a poza tym] ona
by³a mniej zwi¹zana z religi¹ [ni¿ warmiñska], bardziej swobodna, a pañstwo
by³o mniej lub wiêcej ateistyczne, zw³aszcza w sferach wy¿szych. Poza tym
Warmiaków i Mazurów wci¹¿ ró¿ni³o wyznanie i poczucie regionalnej wiadomoci. Na przyk³ad Karol Ma³³ek (Mazur) twierdzi³, ¿e do polskiej to¿samoci
mo¿na przejæ przez mazursk¹ to¿samoæ, za Jan Boenigk (Warmiak), ¿e
przez polsk¹ to¿samoæ mo¿na umacniaæ to¿samoæ mazursk¹45.
Hieronim Skurpski przyby³ do Olsztyna wraz pierwsz¹ grup¹ polskiej
administracji 28 marca 1945 r. Na czele Okrêgu Mazurskiego stan¹³ p³k
Jakub Prawin, jego zastêpc¹, póniejszym wojewod¹, zosta³ przyjaciel Skurpskiego  Jerzy Burski. Mój respondent zosta³ przewidziany do organizowania
kultury, w co zaanga¿owa³ siê bardzo ofiarnie. Zamieszka³ nawet na zamku
w Olsztynie, by jak najlepiej dopilnowaæ powierzonych mu zadañ. Od razu
przyst¹pi³ do odgruzowywania, porz¹dkowania resztek zbiorów i zbierania
zabytków kultury w terenie. Wspomina: Jak ja na zamku osiad³em mia³em
swoje sprawy, to by³em tym poch³oniêty i ja nie uczestniczy³em w wielu sprawach z ró¿nych wzglêdów.
17 lipca 1945 r. w jednej z sal zamku olsztyñskiego dosz³o do reaktywowania Instytutu Mazurskiego. Jego prezesem zosta³ Karol Ma³³ek, jednak
z powodu nieobecnoci w Olsztynie i pe³nienia ró¿nych funkcji w terenie, nie
móg³ dobrze organizowaæ pracy Instytutu. Zdecydowano, ¿e sekretarzem zostanie Emilia Sukertowa-Biedrawina, na któr¹ spad³a ca³a odpowiedzialnoæ
zarówno organizacyjna, jak i naukowa.
Hieronim Skurpski przez pierwsze lata anga¿owa³ siê równie¿ w sprawy
naukowo-wydawnicze. Wspomina: Jak Biedrawina zaczê³a wydawaæ Komunikaty [Dzia³u Informacji Naukowej], to ja redagowa³em [dzia³ dotycz¹cy
kultury]. Pismo to obejmowa³o trzy serie tematyczne: prehistoriê i historiê,
któr¹ redagowa³ Jerzy Antoniewicz, sztukê i kulturê  redagowa³ H. Skurpski oraz seriê spo³eczno-gospodarcz¹, redagowan¹ przez Edwarda Szymañskiego. W latach 19461948 wysz³o 25 numerów Komunikatów w 18 zeszy45

Uwaga poczyniona przez prof. Janusza Ma³³ka.
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tach. Kiedy w 1948 r. Instytut Mazurski straci³ swoj¹ odrêbnoæ i zosta³
scalony z Instytutem Zachodnim, teksty ukazywa³y siê w Przegl¹dzie Zachodnim, a tak¿e jako odrêbne nadbitki pod nazw¹ Komunikaty Stacji
Naukowej Instytutu Zachodniego (Instytut Mazurski) w Olsztynie46. Wydawanie Komunikatów przerwano w 1951 r., a wznowiono dopiero po prze³omie padziernikowym, w roku 1957 jako Komunikaty Mazursko-Warmiñskie. Pismo ukazuje siê do dzisiaj i jest kontynuatorem idei wydawniczej
Instytutu Mazurskiego.
Jednak najbardziej spektakularna by³a jego rola w penetrowaniu terenu
Warmii i Mazur i dos³ownym wydzieraniu ksi¹¿ek, starodruków, dokumentów, portretów i innych zabytków z r¹k nieuwiadomionych osadników. Czêsto jedzi³ w teren z Emili¹ Sukertow¹-Biedrawin¹, a zdobyczami dzielili
siê zgodnie z nastêpuj¹cym podzia³em  prace dotycz¹ce historii i starodruki
dla Instytutu Mazurskiego, a folklor, etnografia, muzealnictwo i zbiory ruchome dla muzeum47. Efektem gromadzenia i porz¹dkowania zbiorów, zarówno przez Muzeum, jak i Instytut, by³y wspólne wystawy, z których najbardziej znacz¹c¹ by³a Wystawa Kopernikowska z 1946 roku48.
Z Instytutem Mazurskim Skurpski utrzymywa³ tak¿e kontakty na polu
popularyzatorskim. Jedzi³ z wyk³adami do Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego kierowanego przez K. Ma³³ka w Rudziskach Pasymskich i Warmiñskiego Uniwersytetu Ludowego w Jureckim M³ynie k. Mor¹ga, którego dyrektorem by³ Jan Boenigk49. Rola popularyzatorska Instytutu Mazurskiego
by³a nies³ychanie istotna. Skurpski uzasadnia to nastêpuj¹co: To by³o przybli¿anie pewnych problemów, które my znalimy. [...] To by³o nieodzowne,
pewna wiedza o ludnoci, przede wszystkim, ¿e w tej niemieckoci s¹ lady
polskoci.

46 E. Sukertowa-Biedrawina, Ze wspomnieñ redaktora Komunikatów, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1968, nr 2, s. 315355; S. Flis, Bibliografia Komunikatów Instytutu
Mazurskiego w Olsztynie za lata 19461950, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1959, nr 4,
s. 495498;
47 E. Sukertowa-Biedrawina, Co o szabrowaniu ksi¹¿ek, Kalendarz dla Warmiaków na
rok 1947, s. 78; to samo w: Kalendarz dla Mazurów na rok 1947, s. 78; H. Gi¿yñska,
O przygodach i odkryciach pani Emilii Sukertowej-Biedrawiny, czyli jak powstawa³a biblioteka
Instytutu Mazurskiego, Bibliotekarz Olsztyñski 1972, nr 2, s. 1519.
48 E. Sukertowa-Biedrawina, Wystawa Kopernikowska w Olsztynie w 1946 r., Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1966, nr 1, s. 172177.
49 O uniwersytetach ludowych na Warmii i Mazurach pisa³a B. Domaga³a, Kszta³towanie
siê to¿samoci narodowej m³odego pokolenia Mazurów w ¿yciorysach wychowanków Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1991, nr 3, s. 131175;
o dyrektorze Warmiñskiego Uniwersytetu Ludowego [w:] By³ z Warmi¹ jak koæ, co obraca siê
w stawie Wspomnienia o Janie Boenigku, wstêp i oprac. J. Ch³osta, Olsztyn 2003; T. Filipkowski, W obronie polskiego trwania , s. 810; natomiast o dyrektorze Mazurskiego Uniwersytetu
Ludowego  Karolu Ma³³ku, zob. wczeniejsze przypisy. Por. tak¿e wspomnienia J. Boenigka,
Minê³y wieki a mymy ostali, Warszawa 1971.

156

Izabela Lewandowska

Ocena Instytutu Mazurskiego
Oceniaj¹c dzia³alnoæ Instytutu Mazurskiego Hieronim Skurpski zawraca uwagê na kilka elementów. Po pierwsze uwypukla kontynuacjê za³o¿eñ
Zwi¹zku Mazurów w dzia³alnoci Instytutu. Stanowczo twierdzi, ¿e gdyby nie
by³o Zwi¹zku Mazurów, nie by³oby Instytutu. Siêga do okresu germanizacji
w Prusach Wschodnich, w ich czêci pó³nocno-wschodniej, czyli litewskiej
i czêci po³udniowo-zachodniej, czyli mazurskiej. Litewska czêæ Prus
Wschodnich by³a bardzo silna, mazurska to jest bzdet wobec tego. Tym bardziej, ¿e litewska zachowa³a swoj¹ to¿samoæ do koñca, a ci [Mazurzy] siê
germanizowali i hitleryzowali. Tylko dziêki Zwi¹zkowi Mazurów zosta³o to
zachowane i nag³onione. Niemcy siê liczyli, bo jak by nie by³o ta aktywnoæ
by³a silna. [Dzia³acze mazurscy] mnóstwo pisali  gazeta, kalendarze, publikacje. Gdyby nie by³o grupy osób mocno zaanga¿owanych w polskoæ, nie
by³o instytucji polskich, muzeum, seminarium nauczycielskiego, wydawnictw, pielêgnuj¹cych tradycje mazurskie i polskie na Dzia³dowszczynie,
Niemcy by inaczej patrzyli [na mazurskoæ], jak by nie by³o, to siê zachowa³o
pewien dorobek, [to by³a] cz¹stka Prus Wschodnich nale¿¹ca do Polski
w okresie II Rzeczypospolitej.
Po drugie zwraca uwagê na naukow¹ i popularyzatorsk¹ rolê powojennego Instytutu Mazurskiego. Instytut kontaktowa³ siê z tymi, którzy zajmowali
siê Prusami Wschodnimi, a zatem ten dorobek, który w okresie miêdzywojennym zosta³ wypracowany, nie przepad³, a zosta³ badawczo wykorzystany.
Przywo³uje zw³aszcza kontakty z Instytutem Ba³tyckim oraz seriê wyk³adów
popularyzatorskich dla m³odzie¿y z uniwersytetów ludowych.
Po trzecie, zaznacza du¿¹ rolê Emilii Sukertowej-Biedrawiny, z któr¹
³¹czy³y go osobiste kontakty. Z wdziêcznoci¹ wspomina, ¿e przecie¿ Biedrawa i ona [pani Emilia] u³atwili mi moje studia, pamiêtam jak pojecha³em do
Krakowa to z b³ogos³awieñstwem: ¯eby by³ chlub¹ Mazurów. W 1949 r.
Skurpski namalowa³ portret Biedrawiny50, którym siê szczyci do dnia dzisiejszego. Ona mia³a ambicje literackie, i ja  jak wspomina Skurpski  w tym
krêgu przebywa³em, ¯eromskiego nie lubi³a i nie by³a plebejka owszem rozumia³a istotê ludowoci w ca³okszta³cie kultury polskiej, ale to by³a zupe³nie
inna sfera i dlatego jak kobiety wyemancypowa³y siê, to [mówiono], ¿e wychowa³a na swojej d³oni ¿mijê, bo siê nie zgadza³y [jej] pogl¹dy plebejskie,
z [wysok¹ kultur¹, do której chcia³a nale¿eæ]. To by³a inna dekasteria polityczna, inny kr¹g. By³a t¹, która wnios³a ofiarê w lud, ale chcia³a rz¹dziæ
nim. Co prawda Emilia Sukertowa-Biedrawina by³a apodyktyczna, ale jak
kto by³ ambitny, to móg³ z ni¹ wytrzymaæ. Ci¹gle by³o za ma³o pieniêdzy na
zatrudnienie, biedna by³a dola. [Poza tym] w okresie przymrozku, [Instytut]
ledwo egzystowa³, ale jakby nie by³o, to co Biedrawina zebra³a [stanowi³o]
50

Umieszczony m.in. [w:] Hieronim Skurpski. Album, pod red. E. Kruka, s. 70
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substancjê dla Orodka Badañ [Naukowych], st¹d mo¿na mówiæ o przekazie,
o kontynuacji51.
Podsumowanie
Hieronim Skurpski, Mazur, Polak i Europejczyk, jak sam o sobie mówi,
odegra³ ogromn¹ rolê w umacnianiu polskoci na Warmii i Mazurach. Jednoczenie zawsze by³ wierny tradycjom mazurskim. Zaanga¿owa³ siê w ratowanie polskich, niemieckich, i  szerzej  europejskich dóbr kultury, w organizowanie instytucji oraz towarzystw naukowych i kulturalnych, w dzia³alnoæ
wydawnicz¹. Swoj¹ pasjê mazursk¹ uzewnêtrznia³ w malarstwie, ale te¿
w dzia³alnoci spo³ecznej, proregionalnej  najpierw w Zwi¹zku Mazurów
w Dzia³dowie, potem, w okresie okupacji, w Mazurskim Instytucie Badawczym, a nastêpnie w Instytucie Mazurskim powsta³ym w Olsztynie i kilku
innych póniejszych towarzystwach i organizacjach, które nie s¹ jednak tematem niniejszych rozwa¿añ.
W pewnym momencie dzia³alnoæ w Instytucie Mazurskim przesta³a dawaæ mu satysfakcjê. By³y to lata stalinowskie, trudny czas dla rodowiska
naukowego i kulturalnego. Po roku 1956 przyszed³ okres nowych inicjatyw,
czas dla nowych ludzi i nowych pomys³ów. Dlatego te¿ Hieronim Skurpski
najlepiej wspomina pierwsze lata dzia³alnoci Instytutu. Najwiêcej uwagi
powiêci³ jego genezie, a tak¿e roli, jak¹ odegra³ Jerzy Burski i Karol Ma³³ek.
Jego relacje uzupe³niaj¹ wiedzê o Instytucie i daj¹ mo¿liwoæ innego spojrzenia na dzieje, a tak¿e porównania z obrazem przedstawionym w znanych
i cenionych pamiêtnikach K. Ma³³ka.

SUMMARY
Hieronim Skurpski, a Masur, a Pole and an European, as he used to refer to
himself, played a great role in strengthening the Polish national identity in Warmia
and Mazury. At the same time, he remained faithful to the Masurian traditions. He
would engage himself in saving Polish, German and, more generally, European
cultural heritage, into organising institutions, academic and cultural societies and
into publishing activity. His Masurian passion was evident through his paintings, as
well as his social activity promoting the local region  initially in The Masur Association in Dzia³dowo, later on, during the Occupation, in The Masurian Research
Institute established in Olsztyn and in a number of other subsequent associations
and organisations, which are not covered in the present work.
At a certain point, his activity in the Masurian Institute no longer provided him
the satisfaction that he was seeking. This was the Stalinist era, which was a hard
51 Wiêcej osobistych refleksji mój respondent zawar³ w tekcie: H. Skurpski, Wokó³ Pani
Emilii, [w:] Niechaj Pani blaskiem wieci , s. 6371.
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time for academic and cultural circles. After 1956, the time had come for new
initiatives, for new people and new ideas. For this reason, Hieronim Skurpski holds
the warmest memories of the first years of the Institutes activity. He paid the most
attention to its genesis, as well as the roles of Jerzy Burski and Karol Ma³³ek. His
accounts provide complimentary knowledge on the Institute and offer an opportunity
for a different look at its history and for a comparison with the image presented in
the well-known and highly regarded memoirs by K. Ma³³ek.
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W ostatnim okresie zauwa¿yæ mo¿na wzrost zainteresowania konfliktem
polsko-moskiewskim z lat 16541667. Choæ nadal brakuje monografii obejmuj¹cej ca³y okres wojny i uwzglêdniaj¹cej zarówno dzia³ania prowadzone
w Wielkim Ksiêstwie Litewskim, jak i na Ukrainie, to publikacje Andrzeja
Rachuby1, Gienadza Saganovièa2, Romualda Romañskiego3, Jerzego Maronia4, Piotra Krolla5, Konrada Bobiatyñskiego6, Krzysztofa Kossarzeckiego7,
Marcina Gawêdy8 znacznie rozszerzy³y nasz¹ wiedzê, opart¹ na klasycznych
ju¿ opracowaniach Ludwika Kubali9 i Wiktora Czermaka10, przestarza³ej
ksi¹¿ce A.A. Savicza11, monografiach bitwy pod S³obodyszczami i kampanii
1

A. Rachuba, Wilno pod okupacj¹ moskiewsk¹ w latach 16551661, Lithuania, nr 23, 1994.
G. Saganoviæ, Nevjadomaja vajna 16541667, Minsk 1995.
3 R. Romañski, Cudnów 1660, Warszawa 1996
4 J. Maroñ, Kampania zadnieprzañska Jana Kazimierza 16631664, w: Od armii komputowej do armii narodowej (XVIXX w.), red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruñ 1998.
5 P. Kroll, Obrona Smoleñska w 1654, w: Staropolska sztuka wojenna XVIXVII wieku.
Prace ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu, red. M. Nagielski, Warszawa 2002.
6 K. Bobiatyñski, Od Smoleñska do Wilna. Wojna Rzeczypospolitej z Moskw¹ 16541655,
Zabrze 2004; idem, Kampania zimowo-wiosenna wojsk Janusza Radziwi³³a 16541655, w: Staropolska sztuka wojenna.
7 K. Kossarzecki, Kampania roku 1660 na Litwie, Zabrze 2005.
8 M. Gawêda, Po³onka  Basia 1660, Warszawa 2005
9 L. Kubala, Wojna moskiewska r. 16541655, Warszawa 1910; idem, Wojny duñskie
i pokój oliwki 16571660, Lwów 1922.
10 W. Czermak, Szczêliwy rok, dzieje wojny polsko-moskiewskiej z r. 1660, Przegl¹d
Polski, t. 82107, 18861897.
11 A. A. Savicz, Borba za Bie³orussiju i Ukrainu w 16541667 godach, Moskwa 1947.
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cudnowskiej Antoniego Hni³ki12, czy odnosz¹cych siê do jej aspektów dyplomatycznych i politycznych prac Zbigniewa Wójcika13. Na tym tle dostrzegalny staje siê brak badañ nad wydarzeniami na Ukrainie, stanowi¹cymi bezporednie nastêpstwo rady perejas³awskiej (1654), z ich centralnym punktem,
jakim by³a zimowa kampania hetmana wielkiego koronnego Stanis³awa Rewery Potockiego i stoczona w jej trakcie bitwa pod Ochmatowem (29 stycznia  1 lutego 1655). Batalia, któr¹ bez w¹tpienia mo¿na zaliczyæ do szeregu
najwa¿niejszych staræ w dziejach wojen polsko-kozackich czy polsko-moskiewskich, nie doczeka³a siê dotychczas osobnego opracowania. Oprócz
wspomnianego Kubali doæ obszernie omawia³ j¹ Adam Kersten14, niedawno
Jacek L. Komuda powiêci³ jej popularny szkic na ³amach Mówi¹ Wieki15.
Znaczenie bitwy ochmatowskiej 1655 roku, przy wspomnianym rozwoju
badañ nad przebiegiem wojny toczonej przez Rzeczpospolit¹ w przymierzu
z Tatarami przeciwko koalicji kozacko-moskiewskiej, owocuj¹cych licznymi
publikacjami ukazuj¹cymi siê w ciesz¹cych siê du¿¹ popularnoci¹ seriach
wydawniczych, z pewnoci¹ sk³ania do zajêcia siê tym tematem. Podstawê
dla odtworzenia przebiegu kampanii i samej bitwy stanowi¹ oprócz archiwaliów polskich, w znacznej mierze zreszt¹ wykorzystanych na tê okolicznoæ
przez Kubalê i Kerstena, a wiêc niemog¹cych ju¿ wnieæ wiele nowego oraz
ukraiñskich, tak¿e litewskie i bia³oruskie. Pozytywne rezultaty dla badañ nad
dziejami stosunków Rzeczypospolitej z Kozakami i Moskw¹ przynosi niekiedy
kwerenda w zespo³ach Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin  Dahlem. Rzadko penetrowane przez badaczy zajmuj¹cych siê wewnêtrznymi dziejami pañstwa polsko-litewskiego i jego szeroko rozumianym kontaktom ze wschodnim s¹siadem, kryje jeszcze szereg materia³ów mog¹cych wiele
wnieæ w tym zakresie, a przynajmniej uzupe³niæ podstawow¹ bazê ród³ow¹.
W dziale (Hauptabteilung) XX, stanowi¹cym dawne Staatsarchiv Königsberg, w aktach kolegium nadradców dotycz¹cych stosunków Prus Ksi¹¿êcych
z Rzecz¹pospolit¹ na przestrzeni XVIXVIII wieków (Etats Ministerium nr 111,
Polen) wiele informacji na temat wojny polsko-moskiewskiej 16541667 przynosz¹ relacje pos³ów i rezydentów brandenburskich w Polsce (w omawianym
okresie Johanna von Hoverbecka i Andreasa Adersbacha), zawieraj¹ce oprócz
zas³yszanych z ró¿nych róde³, nie zawsze wiarygodnych, nowin i awizów,
równie¿ odpisy korespondencji docieraj¹cej na dwór królewski w Warszawie.
Publikowane poni¿ej ród³a pochodz¹ ze zbioru raportów Adersbacha do elektora Fryderyka Wilhelma, wysy³anych z Warszawy w pierwszej po³owie 1655
roku (od 1 stycznia do 30 lipca 1655 r.)16. Najwiêcej z nich dotyczy przebiegu
12 A. Hni³ko, Wyprawa cudnowska 1660, Warszawa 1931; idem, Bitwa pod S³obodyszczem,
Przegl¹d Hiostoryczno-Wojskowy, t. I, z. 2
13 Z. Wójcik, Feudalna Rzeczpospolita wobec umowy w Perejas³awiu, Kwartalnik Historyczny, 1954, t. LXI, z. 3; idem, Traktat andruszowski 1667 i jego geneza, Warszawa 1959.
14 A. Kersten, Stefan Czarniecki 15991665, Warszawa 1963.
15 J. L. Komuda, Na zmro¿onym polu. Ochmatów 1655, Mówi¹ Wieki, nr 7, 1999.
16 GStAPK, XX HA, EM 111h, nr 162.
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sejmu nadzwyczajnego, który odbywa³ siê w dniach 19 maja20 czerwca
1655, ale s¹ równie¿ doniesienia o przebiegu dzia³añ wojennych na Litwie
i Ukrainie wiosn¹ 165517, oraz kopia (w jêzyku niemieckim) listu hetmana
polnego koronnego Stanis³awa Lanckoroñskiego do podkanclerzego koronnego Andrzeja Trzebickiego z 8 marca 1655 r.18 Zbiór zamyka, niedatowany, ale
jak mo¿na wnosiæ z jego treci powsta³y w pierwszych dniach marca 1655,
list adresowany do elektora, którego fragment dotyczy bitwy pod Ochmatowem, wykaz regimentów cudzoziemskich w s³u¿bie polskiej (Vorschlag der
Deutschen und frembden Völcker so jetzo Zeit S. Maytt. Diensten sich versamblet undt verstelet)19 oraz Regestr oficerów, ¿o³nierzów zabitych i postrzelonych w Regimencie Pana Obone[go] Koronne[go] podczas expeditey Ochmatowskiey20.
Adersbach w pierwszej czêci listu streszcza³, jak siê wydaje, znan¹
z odpisów i publikowan¹ ju¿ w Polsce relacjê Krzysztofa Tyszkiewicza do
kanclerza wielkiego koronnego Stefana Koryciñskiego najprawdopodobniej
z 4 lutego 1655 r.21 Nie wnosi wiêc nic nowego, podobnie jak niepe³ny
i zawieraj¹cy szereg b³êdów i niecis³oci wykaz jednostek cudzoziemskiego
autoramentu na s³u¿bie polskiej i litewskiej w po³owie 1655 r. Wydaje siê
zreszt¹, ¿e nie by³ on pierwotnie za³¹czony do tej w³anie korespondencji,
gdy¿ powsta³ póniej i nie nawi¹zuje do opisywanych przez brandenburskiego dyplomatê wydarzeñ na Ukrainie. Wykaz sporz¹dzono prawdopodobnie
najwczeniej w drugiej po³owie maja 1655 r. po nominacji Czarnieckiego na
kasztelaniê kijowsk¹, poniewa¿ w ten sposób jest ju¿ w nim tytu³owany.
Najciekawszym ród³em, daj¹cym mo¿liwoæ zarówno oszacowania wielkoci strat armii koronnej poniesionych pod Ochmatowem, jak równie¿,
w sytuacji, gdy nie zachowa³y siê rolla, omówienia sk³adu i organizacji dwóch
regimentów dragonii, jest Regestr oficerów, ¿o³nierzów zabitych i postrzelonych w Regimencie Pana Obone[go] Koronne[go] podczas expeditey Ochmatowskiey. Czas powstania tego ród³a nie jest znany, choæ mo¿na domniemywaæ, ¿e spisano go w pierwszych dniach po bitwie pod Ochmatowem. Móg³
byæ za³¹czony do wspomnianej korespondencji Tyszkiewicza. Pewne przypuszczenia w tym wzglêdzie zdaje siê nasuwaæ list hetmana wielkiego koronnego Stanis³awa Potockiego do króla Jana Kazimierza, który na zakoñczenie
relacji o batalii pisa³: [...] oficerów dobrych si³a poleg³o, jako P. Falkierzant,
P. ¯abic i inni. P. Denoff postrzelony i wiele oficerów, których na osobnej
17

Ibidem, s. 22  22v.
Abschrift Schreibens des Herrn Crohn Feldt Haubtmanns an den Crohn Unter Cantzler aus Podhaiec vom 8 III 1655, ibidem., s. 1011.
19 Ibidem, s. 76.
20 Ibidem, s. 7579.
21 Kopia w B. Czart., 148, (s. 6064) jest datowana b³êdnie na 24 lutego. Inne odpisy
(z drobnymi zmianami w B. Kórnik 991, s. 459v  460; jako list Zamoyskiego do Koryciñskiego
w: Jakuba Micha³owskiego, [ ] Ksiêga pamiêtnicza, s. 741745) s¹ datowane na 4 II 1655; zob.
A. Kersten op. cit., s. 206, tam¿e wykaz innych relacji o bitwie ochmatowskiej.
18
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karcie podajê [podkrelenie moje  S.A.]22. Nie rozstrzyga on jednak ostatecznie problemu datacji dokumentu.
W istocie rejestr obejmuje nie tylko regiment dragonii ówczesnego obonego koronnego (potem kasztelana kijowskiego, wojewody ruskiego, hetmana
polnego koronnego) Stefana Czarnieckiego, jak wskazuje na to tytu³, ale
równie¿ zawiera dane odnonie regimentu dragonii Henryka Dönhoffa
i prawdopodobnie jednej kompanii z rajtarskiego regimentu gwardii królewskiej pod komend¹ Piotra de Brion23. Wydaje siê, ¿e uwzglêdnia wy³¹cznie
straty poniesione przez wymienione jednostki podczas samej bitwy pod
Ochmatowem, natomiast nie odnotowuje poleg³ych i rannych w poprzedzaj¹cych j¹ walkach stoczonych podczas kampanii. Wczeniej regiment dragonii
Czarnieckiego walczy³ pod Busz¹ na prze³omie listopada i grudnia 1654,
Brac³awiem (pocz¹tek grudnia 1654) i Humaniem (styczeñ 1655)24. Pod Busz¹, gdzie Polacy w ogóle ponieli du¿e straty (ród³a podaj¹ 200 ludzi)25
zgin¹³, jak twierdzi Wespazjan Kochowski pu³kownik dragoñski Gembart,
rohatyn¹ przebity26. Ludwik Kubala uznawa³ go, nie wiadomo na jakiej
podstawie, za dowódcê piechoty27. Bardziej wiarygodne ród³o, list z obozu
z Tulczyna z 22 grudnia 1654 mówi o majorze Gembarcie, relacjonuj¹c
dalej: Cia³o nieboszczyka Pana Gembarta zabitego pod Busz¹ pos³ano do
domu. Opryszkowie pod Barem napad³szy, czelad pozabierali, konie pobrali,
trupa obna¿ywszy, na gociñcu porzucili; a¿ ksi¹¿ê Dymitr [Winiowiecki]
jad¹c do wojska, kaza³ je zanieæ do zamku Barskiego, za co mu P. Obony
[Stefan Czarniecki] bardzo dziêkowa³28. Zwi¹zki poleg³ego z Czarnieckim,
daj¹ce siê stwierdziæ na podstawie przytoczonego fragmentu, oraz wczeniejsze informacje, ¿e by³ on oficerem dragoñskim pozwalaj¹ go uto¿samiæ
z majorem Stefanem Gembartem, dowódc¹ kompanii w regimencie obonego
koronnego. Regestr nie wymienia go jednak wród poleg³ych ¿o³nierzy tej
jednostki, co zdaje siê dowodziæ powy¿szej tezy, ¿e wykazuje jedynie straty
poniesione podczas bitwy ochmatowskiej.
Wed³ug ustaleñ Jacka Komudy, w kampanii wziê³o udzia³ 7 regimentów
dragonii (3567 porcji)29, czyli praktycznie wszystkie znajduj¹ce siê w kompu22

S. Potocki do Jana Kazimierza, Latyczów 12 II 1655, B. Czart., 2105, s. 277.
Piotr de Brion (?), w l. 16631668 dowódca regimentu gwardii dragoñskiej Jana Kazimierza, M. Nagielski, Liczebnoæ i organizacja gwardii przybocznej i komputowej za ostatniego
Wazy (16481668), Warszawa 1989, s. 180.
24 S. Potocki do Jana Kazimierza, b.m.d., B. Czart. 148, s. 993; S. Potocki do Jana
Kazimierza, Soko³owka 21 I 1655, ibidem, s. 1721, inna kopia w: B. Kórnik, 991, s. 459;
Jakuba Micha³owskiego, Wojskiego lubelskiego a póniej kasztelana bieckiego Ksiêga pamiêtnicza, wyd. Antoni Helcel, Kraków 1864, s. 733; A. Kersten, op. cit., s. 201 i nn.
25 W. Kochowski, Historya panowania Jana Kazimierza, wyd. E. Raczyñski, Poznañ 1859,
s. 191.
26 Ibidem, s. 190.
27 L. Kubala, op. cit., s. 190191. W. Kochowski (op. cit., s. 191) pisze o Morawcu, kapitanie piechoty.
28 Jakuba Micha³owskiego, [ ] Ksiêga pamiêtnicza, s. 732; 736.
29 J. L. Komuda, op. cit., s. 36.
23
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cie koronnym w ostatnim kwartale 1654 roku i pierwszym 165530. Oprócz
dwóch uwzglêdnionych w rejestrze w sk³ad armii koronnej wchodzi³y jeszcze
regimenty: wojewody malborskiego Jakuba Weyhera, Klaudiusza Parpesse,
Fryderyka Molla, wojewody pomorskiego Ludwika Weyhera, chor¹giew
(kompania) starosty halickiego Andrzeja Potockiego31. ród³a, relacjonuj¹ce
poszczególne etapy kampanii ochmatowskiej, najczêciej wymieniaj¹ dragoniê Czarnieckiego. Jeden z przekazów, dotycz¹cy spotkania w Obodówce hetmana Potockiego i dowództwa polskiego ze stoj¹cym na czele posi³kowej ordy
su³tanem Mengli Gerejem, zawiera wzmiankê: Wyjecha³ Jmæ Pan Hetman
w poniedzia³ek trochê zjad³szy z Trociañca do Obodówki, gdzie go So³tan
trzy dni czeka³. [...] Za Jmæ Panem Hetmanem niesiono znak, za którym
znakiem ró¿nych s³ug i towarzystwa z podró¿nych chor¹gwi niema³o, których
mog³o byæ wiêcej ni¿ 200, za któremi zaraz sz³a dragonia Jmæ Pana Denhofa, których by³o 200 komenderowanych z ró¿nych kompanii, na koniach dobrych i odzianych32.
Polacy ponieli du¿e straty pod Ochmatowem w wyniku kilkukrotnie
podejmowanych szturmów na tabor kozacki i mimo przejciowych sukcesów
(rozerwanie taboru pierwszego dnia bitwy 29 stycznia, wdarcia siê piechoty
i spieszonej dragonii do taboru 31 stycznia) odpieranego srogim ogniem
nieprzyjacielskim33. [ ] Bo mieli tabor tak mocny i ognisty, jako jaki Malbork  pisa³ po bitwie Stefan Czarniecki34. Zdziesi¹tkowana zosta³a piechota, pierwszego dnia bitwy pozostawiona w taborze przez wycofuj¹c¹ siê jazdê
polsk¹, otoczona przez wojska kozacko  moskiewskie. Jak stwierdzi³ Krzysztof Tyszkiewicz: [ ] infanteryi [ ] bardzo nam si³a ich uby³o, jednych postrzelono, drudzy wymarli, trzeci wymro¿eni, a czwarci pouciekali. Ledwiebymy wybrakowali ze dwanacie set piechoty do bitwy35. Po trzydniowych
walkach i oblê¿eniu taboru prowadzonego w bardzo trudnych warunkach
( ) bez wody, bez drew, w zimne i têgie mrozy36 straty w ca³ej armii by³y
ju¿ bardzo du¿e wiêcej jednak od mrozu, ni¿ od nieprzyjaciela37. Zginêli
£abêcki, Grodecki, Siemaszko, Wierzchliñski, rotmistrze i czterech poruczni30 J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia organizacji i liczebnoci armii koronnej w latach
16481655, Studia i Materia³y do Historii Wojskowoci, t. V, Warszawa 1960, strony niepaginowane.
31 Ibidem, strony niepaginowane.
32 Opisanie przywitania siê Jmci Pana hetmana Wielkiego z So³tanem Ord Krymskich
Dnia 11 Juni Roku 1655, B. Czart., 148, s. 243245; ta sama relacja tak¿e w: B. Kórnik 991,
s. 508; Jakuba Micha³owskiego, [ ] Ksiêga pamiêtnicza, s. 739.
33 Podkrela to relacja Krzysztofa Tyszkiewicza do S. Koryciñskiego, Petyhorce, 24 II
1655 (data b³êdna), B. Czart., 148, s. 6064; B. Kórnik 991, s. 459v  460; Jakuba Micha³owskiego, [ ] Ksiêga pamiêtnicza, s. 743744. Zob. tak¿e J. L. Komuda, op. cit., s. 3539.
34 S. Czarniecki do NN, Felirów 7 II 1655, w: Jakuba Micha³owskiego, [ ] Ksiêga pamiêtnicza, s. 746.
35 K. Tyszkiewicz do S. Koryciñskiego, Petyhorce, 24 II 1655 (data b³êdna), B. Czart., 148,
s. 64; B. Kórnik 991, s. 459v  460; Jakuba Micha³owskiego, [ ] Ksiêga pamiêtnicza, s. 744.
36 Ibidem.
37 W. Kochowski, op. cit., s. 199.
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ków, 13 chor¹¿ych i oprócz tego Poradowski i Spereg, porucznicy husarscy
jeden margrabiego Myszkowskiego, drugi biskupa krakowskiego i z towarzystwa przesz³o 200 poleg³o, oprócz pocztowych tudzie¿ pieszych38. Z pu³ku
królewskiego, dowodzonego przez Czarnieckiego zginê³o wiêcej sta towarzystwa [ ]. Dragonów moich bardzo wiele39.
W wietle akt wojskowo-skarbowych oficerami w regimencie dragonii
Stefana Czarnieckiego w tym okresie byli: kapitan  lejtnant Jan Henryk
Tedwin, Aleksander W¹sowicz, Aleksander Dzierbicki (Dzierzbicki), Stanis³aw O³tarzewski, Krzysztof Woronic i Krzysztof W¹sowicz40, który faktycznie dowodzi³ regimentem41. Regestr, który wykazuje jedynie szeæ kompanii
w sk³adzie regimentu, jako dowódców kompanii obok Tedwina, Dzierbickiego, Aleksandra W¹sowicza i O³tarzewskiego wymienia jeszcze majora Stefana Gembarta i kapitana £ukasza Friedricha Rynchleben. W czwartym kwartale 1654 regiment dragonii Czarnieckiego liczy³ 483 porcje, w pierwszym
kwartale 1655  545 porcji42. W maju 1655 w s³u¿bie pozostawali Krzysztof
W¹sowicz, Tedwin i Dzierbicki, oprócz nich dowódcami kompanii byli Aleksander Czarniecki, Godlewski, Skalski, Porayski, Duchnowski43.
Regiment dragonii Henryka Dönhoffa by³ liczniejszy ni¿ Czarnieckiego,
w czwartym kwartale 1654 liczy³ 597, a w pierwszym kwartale 1655  596
porcji 44. Regestr wymienia jednak tylko cztery kompanie: samego Dönhoffa,
majora (nie podaje nazwiska dowódcy), kapitanów Jana Fergesona (Fergenoma) i Henryka Kouffoma. Brak figuruj¹cego w aktach skarbowo wojskowych
kapitana Jana wiêtoszewskiego45. W sk³ad regimentu mog³a wchodziæ, wyszczególniona w Regestrze poza regimentem kompania Butlera, byæ mo¿e
kapitana Ernesta Butlera, który s³u¿y³ w tej jednostce46.
Teksty zosta³y opracowane zgodnie z ustalonymi zasadami dla wydawania tekstów staropolskich47 oraz w oparciu o niemieck¹ instrukcjê wydawnicz¹ dla róde³ historycznych48.
38

Ibidem, s. 199.
S. Czarniecki do NN, z Felirowa 7 II 1655, w: Jakuba Micha³owskiego, [ ] Ksiêga
pamiêtnicza, s. 746.
40 AGAD, ASW dz. 86, nr 44, s. 40, 69; ibidem, nr 45, s. 4; ibidem, nr 46, s. 25, 39, 90, 100.
41 A. Kersten, op. cit., s. 170.
42 J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia organizacji i liczebnoci armii koronnej w latach
16481655, strony niepaginowane.
43 A. Kersten, op. cit., s. 284.
44 J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia organizacji i liczebnoci armii koronnej w latach
16481655, strony niepaginowane.
45 AGAD, ASW dz. 86, nr 46, s. 68.
46 Ibidem, nr 44, s. 15, 40.
47 Instrukcja wydawnicza dla róde³ historycznych od XVI do po³owy XIX wieku, Wroc³aw
1953; Zasady wydawania tekstów staropolskich, Wroc³aw 1955.
48 J. Schultze, Grundsätze für die äussere Textgestaltung bei der Herausgabe von Quellen
zur neueren Geschichte, Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischen Geschichte,
1930, Bd. 43, ss. 345354.
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1.
Andreas Adersbach do elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, b. m. d. [fragment dotycz¹cy bitwy pod Ochmatowem]
Orygina³ Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin  Dahlem,
XX HA, Etats Ministerium 111 h, Nr 162, ss. 75. Papier dwustronnie zapisany,
pismo czytelne, atrament koloru czarnego. Stan zachowania dobry.
[s. 75] Ich übersende Dero Seel. die Zeitungen, welche neulich auß Ukraina komend sindt, darneben aber kan ich Dero Seel. gehorsamlich nich
verhalten, das ich auß andern particularer Schreiben von etlichen Herren
Senatoren vernomen, alß solte die Victory, welche Unserigen cum applausen
beschreiben, die Unserigen zimlich gekost haben, den ob Sie zwar den ersten
tag zimlich victorisiret 21 Stück dem Feinde abgenommen, u[nd] zimlich
weit in die Wagen-bürg eingreiffen gewesen haben, sie der Victory
mißbraucht und den Moschkowitischen Feitschen Officiren, welche allbereit
die Partefanen auf die erde geworfen u[nd] sich haben ergeben wollen, kein
quartier gegeben, darauf sich die Moskowitische u[nd] andere fölcker rocolligirt49 u[nd] die Unserigen auß den Wagen-bürg herauß geschlagen, den
anderen tag hatt der Chmielnicky mit den Taterey tractiret und so viel
erhalten, das sie alsobald von den Unserigen weg gangen und starcke parteien in die Ukraine geschickt haben, also das die Unserigen, ob sie zwar
übrige drei tage die Wagen-bürg starck attaquiret, aber zimlichen schaden
am fußvolk und Dragonern erhalten, ob wirdt geschriebn, alß solten im
gantzen legen an fußvolck u[nd] dragonern kaum 1200 noch übrig sein50.
2.
Vorschlag der Deutschen und frembden Völcker so jetzo Zeit S. Maytt.
Diensten sich versamblet undt verstelet
Orygina³ Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin  Dahlem,
XX HA, Etats Ministerium 111 h, Nr 162, ss. 76. Papier dwustronnie zapisany,
pismo czytelne, atrament koloru czarnego. Stan zachowania dobry.
49

Dzia³ dwadziecie i jeden wziêli y szabl¹ niema³o trupa po³o¿yli. A gdymy tako ochocno rum czynili Regimenty siê nam moskiewskie poddawac poczêly, a potym widz¹c naszych
siekaczych y mniej na (...) dbaj¹cych ad arna przyszedszy tak srogiego ognia dali, ¿emy siê
nazad retyrowaæ pocz¹æ musieli., B. Kórnik 991, k. 445v. Poszczêci³ Pan Bóg, ¿emy tabor
rozerwali, dzia³ 21 wziêli, kapitanów moskiewskich 5 i szabl¹ trupa niema³o po³o¿ylimy.
A gdymy szabl¹ rum uczynili w taborze, na regimenty moskiewskie napadlimy, którzy poddawaæ siê poczêli. Ochota wojska naszego impatiens wsiad³a i na regimenty, którzy ad arma
przyszed³szy, dali srogiego ognia, ¿emy nazad reyterowaæ siê musieli, K. Tyszkiewicz do
S. Koryciñskiego, Petyhorce, 24 II 1655 (data b³êdna), B. Czart., 148, s. 5960; B. Kórnik 991,
s. 459v  460; Jakuba Micha³owskiego, ( ) Ksiêga pamiêtnicza, s. 744.
50 ( ) ledwo bymy wybrakowali 1200 piechoty do bitwy, K. Tyszkiewicz do S. Koryciñskiego, Petyhorce, 24 II 1655 (data b³êdna), B. Czart., 148, s. 64; Jakuba Micha³owskiego, ( )
Ksiêga pamiêtnicza, s. 744.
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[s. 76]
Die Reiterey
Fürstl. Gnad. Hertzogen Bogußlaus Radzivilln
Herrn Obristen Dönhoffs
Herrn Obristen Sacken
Des Marienburgischen Herren Woyewoden Weyherrn
Des Wieluinischen Herren Starosten
Des Sokkallyschen Herren Starosten
Des Herren Crongroßn Schatzmeister
Die Infanterie
Fürstl. Gnad. Hertzogen Bogußlaus Radzivilln
Herrn Obersten Wolffen

50051
50052
50053
40054
20055
10056
10057
2300
120058
120059

51 W kompucie koronnym regiment rajtarii Bogus³awa Radziwi³³a znajdowa³ siê do koñca
roku 1653, J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia liczebnoci i organizacji armii koronnej
w latach 16481655, strony niepaginowane; chor¹giew Bogus³awa Radziwi³³a w dywizji lewego
skrzyd³a armii litewskiej jesieni¹ 1654, K. Bobiatyñski, op. cit., s. 238.
52 Regiment Jana Dönhoffa, starosty starogardzkiego znajdowa³ siê w kompucie koronnym do III kwarta³u 1655 roku i liczy³ 200 porcji, J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia
liczebnoci i organizacji armii koronnej w latach 16551660, Studia i Materia³y do Historii
Wojskowoci, t. IV, Warszawa 1958, strony niepaginowane.
53 Skwadron Salomona Sakina znajdowa³ siê w kompucie koronnym do koñca II kwarta³u
1655 i liczy³ 216 porcji, J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia liczebnoci i organizacji armii
koronnej w latach 16551660. W sk³adzie posi³kowego korpusu koronnego na terenie Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego w l. 16541655, K. Bobiatyñski, op. cit., s. 240.
54 Kompania wojewody malborskiego Jakuba Weyhera liczy³a w II kwartale 1655 270
porcji, w III kwartale 95, J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia liczebnoci i organizacji armii
koronnej w latach 1655  1660. W sk³adzie posi³kowego korpusu koronnego na terenie Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego w l. 16541655, K. Bobiatyñski, op. cit., s. 240.
55 Skwadron starosty wieluñskiego Stanis³awa Dönhoffa znajdowa³ siê w kompucie koronnym do koñca III kwarta³u 1654, J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia liczebnoci i organizacji
armii koronnej w latach 16481655, strony niepaginowane.
56 Skwadron starosty sokalskiego i bydgoskiego Zygmunta Dönhoffa w kompucie koronnym do koñca roku 1654, J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia liczebnoci i organizacji armii
koronnej w latach 16481655, strony niepaginowane. W sk³adzie posi³kowego korpusu koronnego na terenie Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego w l. 1654  1655, K. Bobiatyñski, op. cit., s. 240.
57 Chor¹giew (kompania) podskarbiego koronnego Bogus³awa Leszczyñskiego w kompucie
koronnym do koñca 1653 roku, J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia liczebnoci i organizacji armii
koronnej w latach 16481655, strony niepaginowane. W sk³adzie posi³kowego korpusu koronnego na terenie Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego w l. 16541655, K. Bobiatyñski, op. cit., s. 240.
58 Regiment Bogus³awa Radziwi³³a w kompucie koronnym do koñca 1654 roku, J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia liczebnoci i organizacji armii koronnej w latach 16481655,
strony niepaginowane. W sk³adzie posi³kowego korpusu koronnego na terenie Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego w l. 16541655, K. Bobiatyñski, op. cit., s. 240.
59 Regiment gwardii królewskiewj pod komend¹ gen. Fromholda von Ludingshausen Wolff
liczy³ w II kwartale 1655 1200 porcji, w III kwartale 616, J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia
liczebnoci i organizacji armii koronnej w latach 16551660, strony niepaginowane. W sk³adzie
posi³kowego korpusu koronnego na terenie Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego w l. 16541655,
K. Bobiatyñski, op. cit., s. 240.
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Herrn Generall  Majorn von Houbaldt
Des Pommerellischen Herren Woywoden Weyherrn
Herrn Obersten Büttlern
Herrn Bieganowski
Die Dragoner
Des Marienburgischen Herren Woyewoden
Des Kiyowischen Herren Castellan
Herren Crohn Feldft Marschallen (pisarza polne[go])
Herrn Obersten Korffen
Herrn Obersten Dönhoffs
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100060
50061
80062
60063
5300
40064
40065
40066
40067
40068
2000
9600

3.
Regestr oficerów, ¿o³nierzów zabitych i postrzelonych w Regimencie
Pana Obone[go] Koronne[go] podczas expeditey Ochmatowskiey.
Orygina³ Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin  Dahlem,
XX HA, Etats Ministerium 111 h, Nr 162, ss. 7779. Papier dwustronnie zapisany, pismo czytelne, atrament koloru czarnego. Stan zachowania dobry.
[s.77]
Z Leip
Companiey
Zabici
Wachmagister Gotfrid Casper
Adam Kingsley
60 Regiment gen.  mjr. Christopha von Houvaldt znajdowa³ siê w kompucie koronnym do
koñca 1652 roku, J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia liczebnoci i organizacji armii koronnej
w latach 16481655, strony niepaginowane.
61 Regiment wojewody pomorskiego Ludwika Weyhera w kompucie koronnym do koñca
II kwarta³u 1652, J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia liczebnoci i organizacji armii koronnej
w latach 16481655, strony niepaginowane.
62 Regiment piechoty gen.  mjr. Wilhelma Butlera w II kwartale 1655 liczy³ 1200, a w III
kwartale 1350 porcji, J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia liczebnoci i organizacji armii
koronnej w latach 16551660, strony niepaginowane.
63 W kompucie koronnym nie by³o w tym okresie takiej jednostki piechoty.
64 Regiment Jakuba Weyhera wojewody malborskiego liczy³ w II kwartale 1655 425
porcji, w III kwartale 473, J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia liczebnoci i organizacji armii
koronnej w latach 16551660, strony niepaginowane.
65 Regiment dragonii Stefana Czarnieckiego, omówiony powy¿ej w tekcie.
66 Regiment Jana Sapiehy, pisarza polnego koronnego, w kompucie koronnym od II kwarta³u 1655, J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia liczebnoci i organizacji armii koronnej
w latach 16551660, strony niepaginowane.
67 Regiment Ernesta Jana Korffa w kompucie litewskim, K. Bobiatyñski, op. cit., s. 235.
68 Regiment Henryka Dönhoffa, omówiony powy¿ej w tekcie.
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Marcin Ruminski
Alexander Labowski
Jan Lewicki
Hans Puchalski
Albrich Balbir
Postrzeloni
Pan Kapitan leitnant Herich Joan Tedwin Cheff69
Corporal Balter Saule
Jakub Boniecki
Jan Dibowski
Lurenc Pluskowski
Kasper Mirowski
Jan Wachlowski
Warzeniec Burski
Sebastian mia³ek
Jakub Dobos Regimentowi
Z kompaniej J[ego]m[o]ci P[ana] Maiora Stephana Gembarta
Zabici
Marcin Tomaszewski
£ukasz Cieplicki
Jan Jezierski
Claus Irhen
Postrzeloni
Jan Knenicki
Stanis³aw Piasecki
Paul Sosnowski
Woyciech Stokowski
Sebastian Baskowski
Stphan Legiman
Z Companiey P[ana] Capitana Lukasza Friedricha Rynchleben
Zabici
Jurus Wanaszek
Hans Sommer
Andris Konwinski
Hans Sobianski
Stanis³aw Cichowski
Thomas Kêdzierski
Stanis³aw Janowski
Elias Janson
Woyciech D¹browski
Thomas Kurek
Postrzeloni
69

Kpt Jan Henryk Tedwin, AGAD, ASW, dz. 86, nr 46, s. 25, 39.
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P[an] Chor¹¿y Mathias Srebrer
Kasper Podolski
Kristof Jasienski
Z Companiey P[ana] Alexandra W¹sowicza70
Zabici
Jacob Lewicki
Sebastian Guniewski
Hans Jagier
Jakub Diement
Hans Herbsteyn
[s. 77v] Albricht Lepoczek
Jan Iminski
Jan Rozwadowski
Andrei Wierchowski
Jakub Wierski
Postrzeloni
Coropora³ Stanis³aw Dobirski
Albricht Kurawinski
Stanis³aw Jezierski
Samuel Dobrziniewski
Tomasz Korczakowski
Melchior Lubanski
Albricht Focielski
Woyciech Janowski
Mathias S³upski
Stanis³aw Kryslewski
Sebastian Paulewicz
Z Comp[aniey] P[ana] Cap[i]t[ana] Alexandra Dzierbickie[go]71
Zabici
P[an] Porucznik Dolf Mapes
Marcin Woznicki
Postrzelani
P[an] Cap[itan] Alexander Dzierbicki
Stanis³aw Sledziewski
Woyciech Lozicki
Woyciech Piekarski
Woyciech Wierzchowicz
Hans Kalendick
Hans Bakowski
Hans Kossowski
Hans Rusiecki
70
71

Kpt Aleksander W¹sowicz, ibidem, nr 44, s. 69.
Ibidem, nr 46, s. 90, 100; ibidem, nr 45, s. 4; ibidem, nr 44, s. 40.
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Woyciech Macicki
Woyciech Janiszewski
Micha³ P³ociennik
Z Companiey P[ana] Cap[itana] O³tarzewskiego72
Zabici
Jan Jakubowic
Alexander Bstrzicki
Postrzelani
Mathis Gnatowski
Jan Buniñski
Kristof Krans
Herman Roch
Jakub M³odziewski
Z Pu³ków ró¿nych zabici ¿o³nierze Regimentów Cudzoziemskich
z Companiey Pa[na] Butlera Capitana73
Zabici
Martin Skierski
Woyciech Krzepicki
Woyciech Krzywonos
Jacek Piotrowski
Jan Mieszko
Bartos Murawski
Matthias Strzelinski
Jakub Stankowicz
Woyciech Ligêza
Zachariasz Chrzestko
Jan Lengowski
Kazimir D¹bek
Kasper Henkit
Postrzeloni
Dobosz Kristof Phruk
Jan Drewnowski
Fr¹cz Karkiewicz
Jan Olszewski
Z Pod Chor¹gwiey P[ana] Cap[itana] Debrana
Zabici
Jan Szedes Porucznik
Jan Bogus³aw Rieter Corporal
Jan Poklekowski Furier
Hans Jeht
Simon Deczinski
72
73

Kpt Stanis³aw O³tarzewski, ibidem, nr 46, s. 90.
Kpt Ernest Butler, ibidem, nr 44, s. 15, 40.
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Jan Szelazko
Jan Korzeniewski
[s. 78]
Jan Piekarski
Jakub Struciñski
Hans Hesz
Jan Czemeski
Gerger Ezmer
Sagiel Szmedl
Nicolaus Reiper
Jan Warszewicki
Hans Toper
Jan Karwowski
Postrzeloni
Jan Jasienski
Gergier Bohl
Jan Wolborski
Hans Pielgrim
Z Regimentu P[ana] Dinoffa
Zabitych
Z Pod Kompaniey J[ego]m[o]ci Samego
Stenzel Szelinsko
Gerger Gotzalg
Stefan Teslan
Gergen Hubner
Stensel Jab³onski
Mathis Szkowski
Mathias Okieniewski
Postrzeloni
Hans Starszewski
Melcher Budzicz
Szalzer Kegler
Michel Kossel
Jakub Szeynert
Kristof Komorowski
Jakub Pikowski
Mathis Porski
Z Companiey P[ana] Maiora
Zabitych
Winden Melzer
Jakub Schewer
Petr Togorowski
Wawrzin Gurzinski
Melcher Darub
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Paul Zlotko
Jan Pienski
Kristoff Ossowski
Hendrich Platman
Jan Woys³awski
Jan Malewski
Jan Zielenski
Postrzelani
Jan Renefiesz Chor¹¿y
Giergin Breter Wacmistrz
Andrich Jarzêbowski
Simon Szolecki
Martin Miznor
Thomas Gasieginski
Paroch Fedorowski
Z Companiey P[ana] Capitana Fergesona74
Zabitych
Hans Lokcicz
Albricht Wisniewski
Michel Karsimski
Warzin Stekowski
Albricht £ubzinski
Gerger Matrosin
Alexander Magnu
Jan Schitsorwski
Jakub Turski
Albricht Ludosinski
Andris Simonski
[s. 79]
Christof Thomasz
Stanis³aw Stopierski
Jan Sumienski
Jakub Rucki
Jan Ludowski
Martin Sto³awski
Postrzeloni
Jan Staworowski
Albricht Stefanowski
Melcher Lutimier
Jan Kaliemowski
Mathias Przyworski
Jan Wieszkowski
74

Kpt Jan Fergenom, ibidem, nr 46, s. 25.
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Michel Fleist
Z Companiey P[ana] Capitana Kouffoma75
Gerzy Lokner
Pietr Lompart
Jakob Borowski
Jan Szugowski
Felix Ruminkowski
Bartos Skarsinski
Matthias Zapolski
Riman Wasilewski
Wawrzeniec Iwanowski
Szabier Konozusz
Miko³ay Malinowski
Postrzeloni
Pawe³ Sziewa
Martin Krukowski
Summa zabitych z roznych Companiey 113
Postrzelonych 82
Oficerów zabitych 23
Postrzelonych 13.

75

Kpt Henryk Kouffom, ibidem, nr 46, s. 25.
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Archiwum Pañstwowe w Olsztynie

ZESPO£Y DOMENALNE PRZECHOWYWANE
W ZASOBIE ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO
W OLSZTYNIE
I. Zagadnienia ustrojowe i dzieje zespo³ów urzêdów domenalnych
W znaczeniu szerokim domena oznacza w³asnoæ pañstwa: posiad³oci
ziemskie, regalia, dochody niesta³e i daniny. W cis³ym znaczeniu oznacza
tylko nale¿¹ce do skarbu pañstwa dobra ziemskie. Nie zalicza siê do nich
kopalñ, hut, salin i innych zak³adów przemys³owych. Domeny pruskie powsta³y z posiad³oci ziemskich elektorów brandenburskich i ksi¹¿¹t pruskich.
Charakter w³asnoci pañstwowej uzyska³y w 1820 r. (Allgemeine Landrecht
i zarz¹dzenie z 17.01.1820 r. o d³ugach pañstwowych). Dawne postanowienia
(z 1473, 1603 i 1713 r.) zosta³y zniesione b¹d ograniczone edyktami i ustawami z 1808, 1809 i 1810 r. Sprzeda¿ domen by³a dopuszczalna, jeli wymaga³y tego potrzeby pañstwa lub wzglêdy gospodarcze. Wczeniej zbywanie
dóbr, a tak¿e zarz¹dzanie nimi, nale¿a³o formalnie wy³¹cznie do panuj¹cego.
Uprawnienia sejmu (landtagu) w tym wzglêdzie ogranicza³y siê do zatwierdzania bud¿etu pañstwa, razem z dochodami ze sprzeda¿y i z zarz¹dzania
domenami (art. 99, 103 i 104 Konstytucji Pañstwa Pruskiego). Faktycznie
jednak w Ksiêstwie Pruskim sejm posiada³ wp³yw na te sprawy. W XIX
wieku uprawnienie do sprzeda¿y domen król pruski przyzna³ ministrowi
rolnictwa, a z ograniczeniami  rejencjom (1835, 1838, 1870, 1877, 1904 r.)1.
Rejencje mog³y zbywaæ tylko pojedyncze dzia³ki domenalne i lene oraz drogi
wiejskie i b³onia, których roczny dochód nie przekracza³ 100 marek i to
1

Bitter Handwörterbuch der preussischen Verwaltung, dritte Auflage, Bd. I, Berlin und
Leipzig, 1928, s. 388.
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w przypadku, kiedy administracja domenalna i lena mog³a osi¹gn¹æ z takiej
sprzeda¿y szczególne korzyci, albo jeli wymaga³y tego potrzeby gospodarcze pañstwa lub cele ogólne.
Wczeniej dochód ze sprzeda¿y by³ u¿ywany na sp³atê d³ugów pañstwa
(edykty i ustawy z 1810 i 1811 r.). Zdarza³o siê te¿, ¿e domeny zastawiano za
d³ugi, ale pod warunkiem ich sp³aty. Domeny nabyte w 1866 r. nie podlega³y
takim ograniczeniom. Gdy dawne d³ugi pañstwa (z lat 18151820) zosta³y
sp³acone, pod koniec 1898 r. pañstwo uzyska³o prawo swobodnego rozporz¹dzania dochodami z domen i lasów. Dochody z ich sprzeda¿y mia³y byæ
w okrelonej czêci odprowadzane do ogólnych funduszy pañstwa, a dopiero
resztê przeznaczano na zakup lasów i urz¹dzanie gruntów.
W okresie obowi¹zywania specjalnych gwarancji sprzedano tylko pojedyncze domeny, na sp³atê d³ugów z 1820 r. Póniej fiskus skupowa³ prywatne
dobra ziemskie i urz¹dza³ je jako domeny, szczególnie przed pierwsz¹ wojn¹
wiatow¹. Po pierwszej wojnie wiatowej skarb pañstwa nabywa³ dobra od
prywatnych w³acicieli tylko w tych obwodach rejencyjnych, w których nie
by³o domen lub by³o ich niewiele. Posiadanie ich przez pañstwo mia³o s³u¿yæ
podniesieniu kultury rolnej i organizowaniu wzorcowych gospodarstw. Szczególnie du¿e sumy wyda³ rz¹d na zakup dóbr ziemskich w latach 1902
i 1908. Po roku 1920 nast¹pi³ spadek takich zakupów z powodu rosn¹cej
w Niemczech inflacji i ruiny skarbu pañstwa2.
Posiad³oci domenalne mia³y nastêpuj¹ce formy:
 zamkniête folwarki domenalne, czyli w³aciwe domeny pañstwowe,
 samodzielne dzia³ki, jednak nie wiêksze, ni¿ rednie gospodarstwa
ch³opskie (grunta, ³¹ki, lasy, bagna, budynki, zamki, m³yny, gospodarstwa
rybackie  bardzo wartociowe),
 winnice pañstwowe, szczególnie w Nadrenii,
 pañstwowe uzdrowiska (kurorty, sanatoria etc.),
 du¿e obszary bagien i trzêsawisk powiêkszane przed pierwsz¹ wojn¹
wiatow¹3.
Dochody z domen (Gefälle, Abgaben) sk³ada³y siê z:
a) daniny na rzecz pana gruntowego od ch³opów u¿ytkuj¹cych grunta
domenalne:
 czynsze dziedziczne, gruntowe i domenalne,
 spieniê¿one daniny wiadczone pierwotnie w naturze, czynsze od inwentarza;
b) wiadczenia niesta³e.
Dochody z domen mia³y du¿e znaczenie dla bud¿etu pañstwa w dawnych
czasach, do XVIII wieku, a znacznie mniejsze od po³owy XIX w. z powodu
wzrostu wp³ywów z podatków i ce³. Domeny znajdowa³y siê b¹d we w³adaniu bezporednim pañstwa, b¹d w rêkach dzier¿awców. Przewa¿nie jednak
2
3

Ibidem, s. 389.
Ibidem, s. 390.

Zespo³y domenalne przechowywane w zasobie Archiwum...

177

domeny by³y wydzier¿awiane w ramach publicznego przetargu, a wyj¹tkowo
 z wolnej rêki4.
Administracja domenalna podlega³a najpierw ministrowi finansów, za
wyj¹tkiem lat 18351848 (wtedy by³a podporz¹dkowana ministrowi dworu
królewskiego), a od 1878 r.  ministrowi rolnictwa. Na szczeblu prowincji
zarz¹d domen podlega³ prezesowi rejencji poprzez wydzia³ podatków, domen
i lasów. Rejencja posiada³a uprawnienie do wydzier¿awiania domen5. Do
roku 1874 lokaln¹ administracjê domen stanowili intendenci domenalni
(Domänenintendenten) podporz¹dkowani landratom. Od 1874 r. lokalny zarz¹d domen tworzyli Domänenretmeister i wspomagaj¹cy ich Domänenrentämter, którzy nadzorowali dobra pañstwowe na obszarze jednego lub
dwutrzech powiatów, w zale¿noci od liczby domen. Posiadali oni kasy domenalne. Po 1874 r. ich liczba w ca³ych Niemczech wynosi³a 107, a w 1927 r.
tylko 28. Urzêdnicy ci zwykle zarz¹dzali bezporednio jedn¹ domen¹ (jakby
powiatow¹), w której rezydowali, oraz nadzorowali dzier¿awców domen. Administracja ta nie by³a wiêc rozbudowana. Jeli idzie o registratury, to mamy
do czynienia b¹d z Domänen-Rent-Amtami (urzêdami domenalno-skarbowymi na szczeblu powiatowym), b¹d z domenalnymi (szczebel najni¿szy). Te
ostatnie mog³y mieæ charakter dzier¿aw, zastawów lub w³aciwych domen.
Jesieni¹ 1944 r. archiwum królewieckie i zapewne tak¿e zarz¹dy domen
przeprowadzi³y ewakuacjê wschodniopruskiego zasobu archiwalnego. Akta
domenalne zosta³y jednak, jak siê zdaje, pozostawione w³asnemu losowi,
o czym wiadczyæ mo¿e Archiwum w Berlinie-Dahlem, które posiada jedynie
znikom¹ ich czêæ. W 1945 roku, wskutek dzia³añ armii radzieckiej i powojennej zawieruchy, zniszczona zosta³a wiêkszoæ akt urzêdów domenalnych.
Oko³o 1950 roku, dziêki akcji w³adz wojewódzkich i powiatowych województwa olsztyñskiego, w zasobie nowoutworzonego Wojewódzkiego Archiwum
Pañstwowego w Olsztynie, znalaz³y siê akta 66 rozproszonych zespo³ów domenalnych razem z aktami innych registratur.
W latach szeædziesi¹tych XX w. Tadeusz Grygier wy³¹czy³ z dissolutów
Archiwum i zinwentaryzowal 52 zespo³y domenalno-rentowe (póniej odesz³o
z nich 6) i jeden zbiór z 10  ma szcz¹tkowymi. W latach 19961998 Tadeusz
Brzeczkowski wy³¹czy³ z luzów 10 innych zespo³ów szcz¹tkowych oraz do³¹czy³ dop³ywy do wielu zinwentaryzowanych przez Grygiera. Nastêpnie stopniowo przeprowadzi³ pe³ne opracowanie wszystkich zespo³ów domenalnych.
Tadeusz Grygier zebra³ zespo³y urzêdów domenalnych z obszaru rejencji
olsztyñskiej pod numerem XIV, domeny z obszaru rejencji g¹biñskiej skupi³
w grupie numer XV, registratury domenalne z obszaru rejencji królewieckiej
w grupie numer XVI, a z obszaru rejencji kwidzyñskiej w grupie pod numerem XVII. Ka¿dy zespó³ otrzyma³ tak¿e numer arabski okrelaj¹cy jego miejsce w grupie. Poszczególne domeny otrzyma³y sygnatury rzymsko-arabskie,
4
5

Ibidem, s. 391.
Ibidem, s. 392.

178

Tadeusz Brzeczkowski

np. Domänen Rent  Amt (dalej DRA) Allenstein  XIV/1, a DRA Neidenburg
 XIV/9. Natomiast poszyty oznaczono kolejnymi numerami arabskimi. Sygnatury registratur by³y wiêc dwustopniowe, a poszytów  trzystopniowe.
Ten system spotka³ siê w latach siedemdziesi¹tych XX wieku ze sprzeciwem
Naczelnej Dyrekcji Archiwów w Warszawie (dalej NDAP), która nakaza³a
wprowadzenie jednopiêtrowej numeracji urzêdów przy pomocy cyfr arabskich. NDAP poleci³a te¿ po³¹czyæ bardzo ma³e registratury w zbiór zespo³ów
szcz¹tkowych. Otrzyma³ on numer 50.

II. Zbiór szcz¹tków zespo³ów domenalno-rentowych
W latach 19951996 Tadeusz Brzeczkowski odnalaz³ w dissolutach APOl.
liczne dop³ywy akt do zespo³ów domenalnych oraz dalsze zespo³y szcz¹tkowe.
Wobec tego w maju 1998 r. wy³¹czy³ ze zbioru nr 50 nastêpuj¹ce DRA:
Bischofsburg (Biskupiec), Johannisburg (Pisz), Liebemühl (Mi³om³yn),
Lötzen (Gi¿ycko), Wormditt (Orneta), Grünhoff (powiat Rybaki) i uformowa³
z nich odrêbne zespo³y, a rzekomy urz¹d domenalny Angerburg (Wêgorzewo)
do³¹czy³ do zespo³u KreisJustiz Commission Angerburg (Powiatowa Komisja Wymiaru Sprawiedliwoci w Wêgorzewie). Do zbioru do³¹czy³ natomiast
kilka innych szcz¹tkowych registratur.
Obecnie zbiór liczy 12 zespo³ów szcz¹tkowych. A oto ich daty skrajne
i zawartoæ:
DRA Behlenhof (Bielice,
pow. suski)

2 cenne ksiêgi wieczyste (16641760) oraz jeden poszyt akt
dotycz¹cych hodowli koni (17881804)

DRA Neidenburg (Nidzica)

1 ksiêga z tabelami prestacyjnymi (18341855)

DRA Barten (Barciany,
pow. kêtrzyñski)

1 poszyt akt dotycz¹cych rozdzielenia gruntów miêdzy
maj¹tek szlachecki a ch³opów (17681776) oraz ksiêga p³ac
robotników rolnych (19081916)

Domänen Amt Dollstädt (Dolno,
pow. pas³êcki)

1 poszyt akt o prawach ch³opów do przydzia³ów drewna
(17551785), a drugi o cotygodniowym targu
i o wprowadzeniu akcyzy (17551807)

DRA Rastenburg (Kêtrzyn)

poszyt z aktami o warunkach dzier¿awienia domeny (1833)

DRA Rössel (Reszel)

rejestr wp³at czynszów (18181819), ja. z publikandami,
cyrkularzami i dziennikiem urzêdowym (1830)

DRA Sensburg (Mr¹gowo)

1 poszyt akt registratury policyjnej (18521870) i 1 poszyt
akt o sprzeda¿y ch³opom dêbów (18581861)

DRA Soldau (Dzia³dowo)

projekt instrukcji o szacowaniu dzier¿awionych domen
(18011810), akta o ³anach so³eckich w Klêczkowie (1751)
18591873

DRA Kirsteinsdorf
(Kiersztanowo, pow. ostródzki)

18921920 kontrakty dzier¿awny i budowlany, melioracja
gruntów, budowa tamy, ulepszenie gleby

DRA Mensguth (D¿wierzuty,
pow. szczycieñski)

zestawienia dochodów z wsi (17901793)
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Dom. Amt Prothainen (Protajny), 2 ksiêgi akt o przeprowadzanych pracach melioracyjnych
pow. mor¹ski
i ulepszaniu gleby i ³¹k na obszarze domeny (19291937)
Dom. Amt Willenberg (Wielbark), kontrakty zawierane miêdzy zarz¹dem domeny a ch³opami
pow. szczycieñski
na dzier¿awienie ³anów w osadach szkatu³owych (1844)

Wartoæ tego zbioru jest oczywicie bardzo ograniczona z powodu jego
niewielkich rozmiarów. Jednak niektóre ksiêgi i poszyty s¹ bardzo cenne, na
przyk³ad ksiêgi ingrosacyjne Urzêdu Domenalnego w Behlenhof (w Bielicach) w powiecie suskim.

III. Odrêbne zespo³y domenalno-rentowe
na obszarze rejencji kwidzyñskiej
1. Domänen-Rent-Amt Riesenburg. Urz¹d Domenalno-Rentowy
w Prabutach
Dobra ziemskie biskupiego (kwidzyñskiego) komornictwa prabuckiego
przejê³o w 1587 roku starostwo grodowe w Prabutach. W XVII wieku dobra
te by³y oczywicie domen¹ ksi¹¿êc¹ (faktycznie elektorsk¹). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w Ksiêstwie Pruskim w okresie od 1525 do 1721 roku dobra pañstwowe wystêpowa³y w dwu formach: 1) jako komornictwa (Kammeramty) niezale¿ne od starostów i podlegaj¹ce bezporednio zarz¹dowi kamer w Królewcu
oraz 2) wsie i maj¹tki nale¿¹ce do starostw i stanowi¹ce uposa¿enie starostów i ich urzêdników. Te drugie od koñca XVII wieku podlega³y zarówno
starocie jak równie¿ zarz¹dowi kamer (domen) w Królewcu a od 1723 kamerze wojennej i skarbowej. Od po³owy XVIII w. obok nazwy Kammeramt
u¿ywa siê zamiennie okrelenia Domänenamt. Po roku 1806 zarz¹d domeny prabuckiej sta³ siê Intendenturamtem6 (urzêdem kierowanym przez intendenta), a od 1874 r. urzêdem domenalno-rentowym kierowanym przez
rentmajstra. Zarz¹dza³ on wszystkimi dobrami w powiecie suskim. W tym¿e
wieku domenê prabuck¹ tworzy³o 16 osad:
Daty skrajne zespo³u: 17261875, rozmiary: 504 j.a. o obmiarze 3,48 m.b.
Stan zachowania mo¿na oceniæ na oko³o 5060 %, bowiem registratura mog³a
liczyæ kilkaset a mo¿e nawet tysi¹c lub wiêcej jednostek. Nie zachowa³a siê
czêæ generaliów (zapewne kilkadziesi¹t poszytów) oraz znaczna iloæ specjaliów (prawdopodobnie oko³o 500).
Zawartoæ zespo³u. Dzia³ I sk³ada siê z trzech ksi¹g z rachunkami zarz¹du domeny z lat 17261732 oraz z 21 z rozliczeniami generalnego dzier¿awcy
domeny z lat 17321762. Ka¿da jednostka zawiera³a rachunki z jednego roku
liczonego od pierwszego listopada jednego do pierwszego listopada nastêpne6 M. Toeppen, Historisch-comparative Geographie von Preussen. Nach den Quellen, namentlich auch archivalischen, Gotha 1858, s. 308312, 318, 382.
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go. Tworzy³y je: ogólne zestawienie dochodów i wydatków, wp³ywów z dziesiêcin, danin i akcyzy, dochodów nadzwyczajnych, wydatków budowlanych
oraz na transport i pocztê etc.
Dzia³ II tworzy 40 jednostek ró¿norodnych akt z lat 17941872. Zawieraj¹ one zarz¹dzenia i instrukcje w³adz nadrzêdnych dla zarz¹du domeny
w sprawach: kompetencje urzêdu, zastawianie dóbr, finanse domeny, m³yny,
lasy, hamernie, regulacja granic miêdzy wsiami i folwarkami, pomiary i klasyfikacja gruntów, spory ch³opskie, kultury ogrodnicze, uprawa tytoniu, hodowla
koni, ochrona ptaków piewaj¹cych. By³y to ponadto ordynacja rybacka oraz
zalecenia w sprawach subskrypcji ksi¹¿ek, map, manuskryptów szkolnych
i czasopism, cenzura tych¿e, tworzenie zak³adów opiekuñczych dla dzieci, zarz¹dzenia dotycz¹ce wcielania katolickich wsi do parafii i wykonywania tabel
statystycznych oraz instrukcje dotycz¹ce zachowania siê wobec niepokojów
w Polsce w latach 18611865 (powstanie styczniowe i dwa lata poprzedzaj¹ce).
Dzia³ III. Specialia tworz¹ 402 poszyty z lat 17851875. Akta te zawieraj¹ sprawy podzia³ów gruntów i przew³aszczeñ gospodarstw w 15 osadach
podlegaj¹cych Urzêdowi Domenalno-Rentowemu. Ka¿dy poszyt dotyczy tylko
jednego gospodarstwa. Niekiedy akta jednej zagrody s¹ zawarte w dwóch,
trzech lub czterech poszytach. Znajduj¹ siê w nich liczne kopie starych umów
kupna-sprzeda¿y, kopie wyroków s¹dowych w sprawach podzia³ów i dziedziczenia, zmiany wiadczeñ domenalnych zwi¹zane z nimi. W aktach odbija siê tak¿e
przebieg procesu uw³aszczenia ch³opów na obszarze domeny (pruska reforma
uw³aszczeniowa). S¹ to bardzo cenne akta do badania zmian w stosunkach
prawnych, w³asnociowych, gospodarczych i spo³ecznych na obszarze ówczesnego powiatu suskiego zamieszka³ego w du¿ej mierze przez ludnoæ polsk¹.
Dzia³ IV (Wtórniki ksi¹g rachunkowych parafii i szpitali  przytu³ków)
sk³ada siê z 37 poszytów z lat 17331751. Zawiera on wtórniki egzemplarzy
ksi¹g rachunkowych zarz¹dów trzech parafii: Biskupiec Pomorski, Gdakowo
i Kisielice oraz dwóch szpitali  przytu³ków: w Biskupcu i Kisielicach. Te
ksiêgi trafi³y do zarz¹du Domeny w ramach urzêdowego nadzoru nad rachunkowoci¹ parafii i szpitali.
2. Domänen Amt Löbau. Urz¹d Domenalny w Lubawie
Klucz lubawski wraz z Lubaw¹ stanowi³ uposa¿enie biskupów che³miñskich w ziemi lubawskiej. Klucz ten by³ domen¹, w której biskup posiada³
w³adztwo gruntowe. W XVI w. obejmowa³a ona 1 miasto i co najmniej 27
osad wiejskich. W 1614 r. liczy³a ona 1774 ³any ziemi. Domena by³a gêsto
zaludniona. Znajdowa³o siê na niej 16 m³ynów wodnych, 2 tartaki, 1 folusz,
1 cegielnia i 1 browar. Na jej obszarze dzia³a³o w XVI w. 10 parafii, w których
samej tylko ludnoci wiejskiej by³o 5685 osób. Z niewielkimi zmianami domena pozosta³a w posiadaniu biskupów do 1772 r.7
7

Zob. J. liwiñski Lubawa. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1982, s. 3243, 65, 66, 70, 89
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W 1772 r. ziemie che³miñska i lubawska przesz³y pod panowanie pruskie
(I rozbiór Polski). Biskup utraci³ w 1773 r. posiadane dotychczas dobra, które
przej¹³ król pruski. Odt¹d by³y one domen¹ pañstwow¹. Jej administrator
mieszka³ w Fijewie. Tworzy³o j¹ 7 folwarków i 42 wsie8. W latach 18071815
ziemia lubawska nale¿a³a do Ksiêstwa Warszawskiego9, a nastêpnie ponownie
do Prus. Wskutek przeprowadzenia reformy uw³aszczeniowej w pañstwie
pruskim po 1811 r. obszar domeny lubawskiej uleg³ znacznemu zmniejszeniu.
Zosta³a wiêc po r. 1819 po³¹czona z domen¹ nowomiejsk¹, która przetrwa³a
do 1919 roku. Po roku 1945 przetrwa³ tylko u³amek zespo³u.
Daty skrajne zespo³u: 17731819, rozmiary: 5 ja.
Zachowane poszyty stanowi¹ niewielk¹ cz¹stkê registratury. S¹ to,
oprócz registrantu (spisu akt registratury), akta dotycz¹ce organizowania
so³ectw i s¹dów wiejskich, przeniesienia szpitala-przytu³ku w Rumianie,
sprawa opodatkowania ksiê¿y, tabele statystyczne.
3. Domänen-Amt Neumark. Urz¹d Domenalno-Rentowy
w Nowym Miecie n/Drwêc¹
Neumark  Nowe Miasto n/Drwêc¹, i wójtostwo przypad³y w 1466 r.
Polsce. Miasto by³o do 1772 r. siedzib¹ starosty grodowego, który przej¹³
dobra ziemskie wójtostwa W 1772 roku starostwo wesz³o w sk³ad Prus i sta³o
siê domen¹ królewsk¹ .Domena nowomiejska przejê³a po roku 1819 równie¿
dobra domeny lubawskiej, któr¹ stanowi³y dawne dobra biskupa che³miñskiego. Domena nowomiejska istnia³a do roku 1919, to jest do przy³¹czenia
ziemi lubawskiej do odrodzonej Polski10.
W 1945 r. utracona zosta³a ogromna wiêkszoæ registratury Urzêdu Domenalno-Rentowego w Nowym Miecie. Daty skrajne zespo³u: 17721913,
rozmiary: 39 j.a., stan zachowania  oko³o 4%.
Zachowane poszyty stanowi¹ znaczn¹ reprezentacjê registratury. Tworz¹
j¹ trzy poszyty domeny w £¹korku, trzynacie  registratury policyjnej I oraz
dwadziecia trzy  registratury policyjnej III. Akta domeny w £¹korku zawieraj¹ ciekawe informacje historyczne o domenie z 1772 r., o egzekwowaniu
szarwarku od ch³opów (przewóz ³adunków) oraz o podatkach p³aconych przez
proboszczów parafii katolickich. Registraturê policyjn¹ I tworz¹ akta dotycz¹ce budowy mostów, oczyszczania Drwêcy i Osy, rysunki sytuacyjne wsi
i przysió³ków, tabele statystyczne, sprawy melioracyjne, rakarnia. Z registratury policyjnej III przetrwa³y poszyty zawieraj¹ce sprawy wspierania budowy i naprawy budynków kocielnych i parafialnych, utrzymania proboszczów
i organistów oraz naprawy budynków szkolnych, utrzymanie szkó³ etc. Akta
te maj¹ stosunkowo du¿¹ wartoæ badawcz¹.
8

Ibidem, s. 105.
Ibidem, s. 110114.
10 Podstawowe informacje o Nowym Miecie zob. w Miasta polskie w tysi¹cleciu, tom
drugi, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1967, s. 134.
9
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IV. Odrêbne zespo³y domenalno-rentowe
na obszarze rejencji olsztyñskiej
1. Domänen Rent-Amt Lötzen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Gi¿ycku
Po roku 1525 Gi¿ycko z okrêgiem prokuratora sta³o siê starostwem grodowym, które przejê³o krzy¿ackie wsie i folwarki. W XVIII w. dobra te
i jeziora sta³y siê domen¹ królewsk¹. Siedzib¹ zarz¹du domeny by³ AlthofLötzen czyli stary zamek i folwark nad jeziorem Niegocin. Alt-Lötzen, po³o¿one nad j. Kisajno, by³o natomiast siedzib¹ urzêdu lenego11. W XIX w. do
1873 r. Gi¿ycko by³o siedzib¹ powiatowego zarz¹dcy domen zwanego w latach
piêædziesi¹tych i szeædziesi¹tych tego wieku intendentem domen (Domänenintendent). Od 1874 r. zarz¹dca ten zwa³ siê Domänenrentmeister, któremu
podlega³y domeny: Wydminy, Kruklin i Stawiny w pow. gi¿yckim oraz
Orzysz i W¹¿ w pow. piskim a tak¿e Szóstak w e³ckim. By³y to faktycznie
gospodarstwa wodne i rybackie. Wytworzona przez urz¹d registratura zosta³a w ogromnej wiêkszoci utracona w 1945 r.
Daty skrajne zespo³u: 17971938, rozmiary: 19 ja. Stan zachowania
wynosi oko³o 12%. Zawartoæ zespo³u stanowi 5 poszytów z serii sprawy
w³acicieli i uprawnienia, 7 z serii administracja specjalna i policyjna
(urz¹dzanie ³ani, drewno z .jeziora Niegocin, nieuprawniony wypas byd³a
na ³¹kach domenalnych et.), 3 z serii administracja ogólna oraz 4 ksiêgi
kancelaryjne.
2. Domänen  Rent-Amt Allenstein.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Olsztynie
Do roku 1772 okolice Olsztyna stanowi³y komornictwo olsztyñskie to jest
okrêg nale¿¹cy do kapitu³y katedralnej diecezji warmiñskiej. Komornictwo to
tak¿e urz¹d zarz¹dzaj¹cy tym okrêgiem12 . Zabór Warmii przez króla pruskiego
Fryderyka II w pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku doprowadzi³ wkrótce do
likwidacji tutaj wieckiej administracji biskupiej i kapitulnej. Komornictwo olsztyñskie zosta³o odebrane kapitule i przekszta³cone w pañstwow¹ domenê13.
W pierwszej po³owie XIX domena olsztyñska sta³a siê intendentur¹ domenaln¹
to jest urzêdem nadzoruj¹cym domeny w po³udniowej Warmii14. Jej obowi¹zkiem by³o tak¿e wspieranie budowy kocio³ów i probostw ewangelickich w po³u11

Vollständige Topographie des Königreichs Preussen. I Teil: Topographie von Ostpreussen,
herausgegeben von J.Fr. Goldbeck, Königsberg u. Leipzig (1785). Nachdruck Hamburg 1990.
Vollständige Topographie von Litthauischen Cammer-Departement, s. 3, 89.
12 Szerzej o tym pisa³ B. Lenodorski w pracy pt. Dominium warmiñskie (12431569),
Poznañ 1949.
13 Zob. J. Ob³¹k, Historia diecezji warmiñskiej, Olsztyn 1959.
14 O urzêdach i intendenturach domenalnych pisa³ M. Toeppen , op. cit., s. 382, 383.
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dniowych powiatach Warmii, która do roku 1772 by³a zamieszka³a niemal wy³¹cznie przez katolików. Zadaniem domeny by³o, oprócz zarz¹dzania pañstwowymi dobrami ziemskimi, wspieranie protestantyzacji Warmii15.
Nie wiadomo, czy zespó³ znajdowa³ siê wród ewakuowanych z Królewca
jesieni¹ 1944 r. archiwaliów wschodnio-pruskich. W drugiej po³owie 1945 lub
w 1946 r. odkryto jego cz¹stkê na terenie ówczesnego województwa olsztyñskiego.
Daty skrajne zespo³u: 17891900. Do urzêdu nale¿a³o kilkanacie osad
wiejskich na obszarze powiatu olsztyñskiego. Rozmiary zespo³u: 33 ja. Stan
zachowania wynosi ok. oko³o 3%
Grupa 1 liczy 2 jednostki z lat 18131857, 1900 i zawiera: akta umowy
kupna  sprzeda¿y zagrody w Skajbotach oraz akta nadania w³asnoci rolnej
w obwodzie barczewskim.
Grupa 12 to tylko jeden poszyt z lat 18401854 z pismami dotycz¹cymi
powo³ania weterynarza w powiatach lidzbarskim i olsztyñskim.
Grupê 13 tworzy jedna jednostka z lat 18381860: poci¹ganie do wiejskich wiadczeñ komunalnych ludzi mieszkaj¹cych w budynkach kocielnych
na gruntach parafialnych.
Grupa 22 liczy 3 poszyty z lat 18431855: cyrkularz i instrukcja dla
so³tysów i zarz¹dów wsi, spis wiadczeñ osobistych ch³opów, wydzier¿awianie
uprawnieñ do ³owienia ryb w zimie.
Grupê 24 stanowi¹ dwie jednostki z lat 18401856: likwidacja obowi¹zku
robocizny z motyk¹, pisma dotycz¹ce linii kolejowej Toruñ  Królewiec.
Grupê 27 tworzy tylko jeden poszyt z lat 18601866: sprawa osuszenia
ma³ego jeziora znajduj¹cego siê w granicach wsi Wierzbica.
Grupa 28 liczy trzy jednostki z lat 18231873: zarz¹dzenia i zalecenia
w sprawie uprawy tytoniu, sprzeda¿y lnu, organizacja gmin wiejskich oraz
ich klasyfikacja.
Grupa 33  jedna jednostka z lat 18261831: akta dotycz¹ce zorganizowania wsparcia dla podporucznika Josepha von Mathysa z Rykowca.
Wydzia³ II. Likwidacja feudalnych wiadczeñ etc. sk³ada siê z czterech
grup rzeczowych. Grupa 5 sk³ada siê z piêciu poszytów z lat 18251866:
sprawy zniesienia op³at za szarwark sprzê¿ajny i za pañszczyznê realn¹ od
osady cha³upników, spis op³at za pañszczyznê rêczn¹ i sprzê¿ajn¹ od innych
osad, recesy separacyjne wsi Kaletka i Mokajny.
Grupa 16  jedna jednostka z l860 roku: sporz¹dzenie rejestru rodków
utrzymania ch³opów.
Grupê 21 tworz¹ dwie jednostki z lat 18231875: sprawa wykorzystania
dwu izb w lewym skrzydle zamku oraz sprawa kaplicy a tak¿e restauracja
zamku olsztyñskiego.
15 O postêpach protestantyzacji Warmii wiadczy utworzenie w latach 17931871 siedmiu
parafii ewangelickich, zob. Die evangelischen Kirchengemeinde in Ostpreussen und Westpreussen in den Pfarr  Almanachen von 1912 u. 1913, Hamburg 1987. A. Provinz Ostpreussen PfarrAlmanach für die Provinz Ostpreussen, herausgegeben. v. Schirrmann u. Hirsch, Königsberg
1912, s. 56, 57.
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Grupa 25 sk³ada siê z dwu poszytów z lat 18391871: sprawy odszkodowania dla ludnoci wiejskiej za rezygnacjê z wykorzystywania pastwisk
w lasach pañstwowych oraz pisma dotycz¹ce posiadanych przez ni¹ gruntów
i ³¹k lenych.
Registratura policyjna sk³ada siê tylko z trzeciej grupy rzeczowej z aktami z lat 18271868: utworzenie kasy budowy probostwa w Jedwabnem, pisma dotycz¹ce kocio³ów ewangelickich w Dobrym Miecie, Jezioranach
i Biskupcu oraz akta dotycz¹ce uwiêzienia robotnika za kradzie¿.
Zespó³ umo¿liwia w znacznym stopniu badanie dziejów wsi w powiecie
olsztyñskim w koñcu XVIII i w pierwszych trzech æwieræwieczach XIX w.
3. Domänen  Rent-Amt Hohenstein, Kreis Osterode.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Olsztynku, pow. ostródzki
Daty skrajne: 17231873,. rozmiary 20 ja. Stan zachowania wynosi oko³o
2 procent.
Grupa I Sprawy ogólne, zapisy etc. obejmuje tylko 4 poszyty z lat 18061866. Zawiera archiwalia dotycz¹ce przejêcia spraw rachmistrza Jedamini
przez starostê powiatowego, ustalenia stanu osad domeny w 1809 po zakoñczeniu wojny z Francj¹, zapisy 2 dzia³ek w ksiêdze wieczystej, wnioski mieszkañców o przekazanie im drewna budowlanego nale¿¹cego siê im z lasów
pañstwowych /18471866/.
Grupa II. wiadczenia i s³u¿by sk³ada siê z czterech poszytów z lat
17701833. Zawieraj¹ one wykazy dziedzicznych zagród ch³opskich i nowych
maj¹tków dzier¿awionych dziedzicznie, sprawy czynszów od bartników, nadzór osad lenych nad lasami oraz pisma o przywróceniu administracji tytoniowej i w ogóle dotycz¹ce uprawy tytoniu.
Grupa III. Sprawy graniczne  jedna jednostka z lat 17231823. Tworz¹ j¹ akta dotycz¹ce nadmiaru 11 ³anów i 28 morgów bêd¹cych przedmiotem
sporu miêdzy mieszkañcami wsi Jemio³owo i Królikowo.
Grupa IV. Osadnictwo, przemys³ i stan gospodarczy domeny  trzy
poszyty z lat 17531820: koszty poniesione przez osadników, poddanych lub
Kamerê Wojenno-Skarbow¹, spisy fabryk i manufaktur na obszarze domeny,
wykazy szkód wyrz¹dzonych przez wichury.
Grupa V tworzy tylko jeden poszyt z aktami dotycz¹cymi zbieraczy przêdzy z lat 17561804.
Grupê VI stanowi tak¿e jedna jednostka: opisy szkód, które wyrz¹dzi³y w
lasach domeny wojska francuskie w roku 1812.
Nastêpn¹ zachowan¹ czêæ zespo³u stanowi pozosta³oæ registratury finansowej licz¹ca cztery poszyty i jedn¹ ksiêgê z lat 17751873: wykazy
czynszów lenych, ksiêga rachunkowa za rok obrachunkowy 1791/1792, akta
domenalnego urzêdu policyjnego o osadnikach w Sudwie, poszyt z pismami
o uprawnieniach mieszkañców wsi D¹b do bezp³atnego drewna budowlanego
oraz inny dotycz¹cy separacji uprawnieñ do obydwu jezior d¹browieñskich,
które by³y w³asnoci¹ komunaln¹.
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4. Domänen-Amt Liebemühl, Kreis Osterode.
Urz¹d Domenalny w Mi³om³ynie, pow. ostródzki
Po sekularyzacji Zakonu (1525) Mi³om³yn wszed³ w sk³ad przezmarskiego starostwa grodowego. Od pocz¹tku XVIII w. tamtejsze folwarki stanowi³y
domenê zarz¹dzan¹ bezporednio przez urzêdnika pañstwowego b¹d dzier¿awcê. Wytworzone przez urz¹d akta zosta³y w ogromnej wiêkszoci utracone
w 1945 r. Archiwici olsztyñscy uratowali u³amek registratury. Daty skrajne
17551804, liczba ja. 15. Stan zachowania wynosi oko³o 1,5%.
Zachowane akta stanowi¹ niewielk¹ reprezentacjê registratury. Obejmuj¹ one sprawy dziedziczenia, akta w³acicieli gruntów ch³opskich, ustalanie
pog³owia byd³a, budowê i naprawy m³ynów oraz obci¹¿enia wojskowe domeny.
5. Domänen  Rent-Amt Johannisburg.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Piszu
Po sekularyzacji Zakonu Krzy¿ackiego w 1525 r. wójtostwo piskie zosta³o
przekszta³cone w starostwo grodowe (Hauptamt). W XVII wieku .powsta³y
na obszarach puszczañskich osady zwane szkatu³owymi. Dochody z tych osad
sz³y na utrzymanie dworu elektora brandenburskiego. Po odebraniu starostom uprawnieñ skarbowych w 1723 r. dobra starostwa przekszta³cono
w domenê królewsk¹. W koñcu XIX w. powsta³ w Piszu urz¹d domenalnoskarbowy zarz¹dzaj¹cy tutejszymi domenami pañstwowymi.
Daty skrajne zespo³u: 17641913, rozmiary 6 ja. Stan zachowania registratury wynosi oko³o 1%. Zachowane akta stanowi¹ maleñk¹ reprezentacjê
registratury. Dotycz¹ one tartaku nad Nid¹, m³yna pod Piszem, jezior domenalnych i rybo³ówstwa oraz spraw kupna-sprzeda¿y nieruchomoci w domenie.
6. Domänen Rent-Amt in Bischofsburg.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Biskupcu
18541874, 5 ja. Zachowa³y siê tylko akta domenalnego urzêdu policyjnego dotycz¹ce sprawy rakarni, wydzier¿awienia uprawnieñ rybackich na
jeziorach Dadaj, Tejstymy i Rzeckie, wydzier¿awienia trzciny i sitowia na
jeziorze Dadaj, pisma odnosz¹ce siê do maj¹tku Kramarka i gruntów urzêdu.
7. Domänen  Rent-Amt Friedrichsfelde, Kreis Ortelsburg.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Chochole, pow. szczycieñski
Daty skrajne zespo³u: 17501870. Rozmiary zespo³u: 20 ja., stan zachowania 12%.
Stara registratura (17541809): 7 ja. z aktami wydzier¿awionej domeny:
ksiêgi rachunkowe dzier¿awcy, sprawy lasów wiejskich i huty szk³a w Spychowie oraz karczmy.
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A. Ogólna registratura s³u¿ebnoci i danin ch³opskich (17991869). Zachowa³y siê z niej tylko cztery poszyty: sprawy lasów komunalnych, informacje geograficzne i topograficzne o poszczególnych osadach domeny, informacje
o klasztorze raskolników w Spychowie.
B. Registratura finansowa (17501867). Obecnie liczy tylko cztery jednostki: zbudowanie m³yna w Bystrzu i spór m³ynarza z mieszkañcami okolicznych wsi z powodu spiêtrzania wody, sporz¹dzenie nowych tabel prestacyjnych, sprawa pozyskiwania bursztynu oraz melioracji podmok³ych ³¹k.
C. Repozytura intendentury domen (18191837). Pozosta³y z niej trzy
poszyty: zamiana dóbr, rozdzia³ wiadczeñ, eksmisja kolonisty, zmiany
w posiadaniu gruntów etc.
D. Registratura policyjna (18281870). Zachowa³y siê jedynie dwie jednostki: budowa i naprawy kocio³a i budynków probostwa oraz informacje
o niepokojach w zaborze rosyjskim w okresie powstania styczniowego i po nim.

V. Odrêbne zespo³y domenalno-rentowe
na obszarze rejencji królewieckiej
1. Domänen  Rent-Amt in Bartenstein.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Bartoszycach
Daty skrajne zespo³u: 17201877, rozmiary 16 ja. Stan zachowania wynosi oko³o 12%.
Pierwszy poszyt z lat 18041836 zawiera przepisy stosowane przy dziedzicznym wydzier¿awianiu ch³opom gruntów domenalnych. Nastêpne 6 jednostek z lat 17201877 tworzy registraturê policyjno-domenaln¹. Zawieraj¹
one: przepisy policyjne dotycz¹ce likwidacji pog³owia wilków, sprawy szko³y
w Ponikach, dróg, mostów i m³ynów oraz problemów statystycznych i topograficznych. Z w³aciwej registratury domenalnej pozosta³o 9 poszytów z lat
17821849. Zawieraj¹ one akta dotycz¹ce likwidacji wiadczeñ feudalnych
ch³opów, ró¿nych danin, s³u¿b na rzecz zamku, sporu z ch³opami o deputat
drzewny, czynszów za u¿ytkowanie lasów przez ch³opów, cha³upników, komorników i najemników.
2. Domänen  Rent-Amt Braunsberg.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Braniewie
Do roku 1772 kilkanacie wsi i folwarków ko³o Braniewa16 stanowi³o
komornictwo to jest okrêg nale¿¹cy do biskupa warmiñskiego. Komornictwo
to tak¿e urz¹d zarz¹dzaj¹cy tym okrêgiem17. Zabór Warmii przez króla pruskiego Fryderyka II w pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku doprowadzi³
16 Szersze informacje o wsiach powiatu braniewskiego zawiera praca Braniewo. Z dziejów
miasta i powiatu, Olsztyn 1973, s. 207238.
17 Por. B. Lenodorski, op. cit.

Zespo³y domenalne przechowywane w zasobie Archiwum...

187

wkrótce do likwidacji tutaj wieckiej administracji biskupiej i kapitulnej.
Komornictwo braniewskie zosta³o przekszta³cone w pañstwow¹ domenê18.
W pierwszej po³owie XIX domena braniewska sta³a siê intendentur¹ domenaln¹ to jest urzêdem pañstwowym nadzoruj¹cym domeny w pó³nocnej Warmii19. Jej obowi¹zkiem by³o tak¿e wspieranie tam budowy kocio³ów i probostw ewangelickich.
Daty skrajne zespo³u: [1727] 17731880, rozmiary zespo³u: 158 ja. Stan
zachowania wynosi 1015 procent. Brakuje wielu grup rzeczowych, a w istniej¹cych grupach  licznych poszytów.
Registratura g³ówna Akta ogólne i specjalia liczy siedem jednostek
z lat 17271864. Zawiera ona jeden poszyt z zarz¹dzeniami (17271808),
jeden z aktami dotycz¹cymi wyboru delegatów powiatowych do wydzia³u
banku ziemskiego w Królewcu (18141815) oraz piêæ jednostek specjaliów:
dzier¿awa ziemi, sprawa tabel prestacyjnych, likwidacja danin feudalnych
i rozdzia³ gruntów we Fromborku i Braniewie (17991864).
Registratura finansowa liczy 135 ja z lat 17731874 w trzynastu grupach
rzeczowych.
Grupa 1 Sprawy organizacyjne w latach 17761822, sk³ada siê z czterech poszytów: przy³¹czenie dwu wsi domeny pieniê¿nieñskiej i dwu innych
do domeny braniewskiej oraz nowa organizacja urzêdów powiatowych w latach 18161819.
Grupa 2 Zarz¹dzanie sprawami domeny i nominacje w latach 17981870,
szeæ jednostek: ponowny wybór so³tysów, odwo³ywanie i powo³ywanie tych¿e
a tak¿e przysiêg³ych, wyznaczenie okrêgów so³eckich, bezp³atne odst¹pienie
placu zarz¹dowi domeny etc.
Grupa 4 Ró¿ne sprawy s³u¿bowe, 17921825, trzy ja.: ogólne informacje
o wsiach domeny, dane statystyczne, wykonywanie wykazów rodzin katolickich, ewangelickich i ¿ydowskich.
Grupa 5 Uprawnienia i zobowi¹zania gruntowe, 17841871, trzy jednostki: sprawy dotycz¹ce w³asnoci ziemi i zobowi¹zañ z tytu³u jej posiadania, wykazy zagospodarowanych ³anów ch³opskich, wykazy danin przy zmianie w³acicieli gruntów.
Grupa 6 Ogólne sprawy domeny, 17741803, dwa poszyty: sprawa
pañszczyzny dla kolegium jezuickiego z wsi Pierzcha³y i Wierzno Ma³e, postanowienie urzêdu policyjnego magistratu braniewskiego dotycz¹ce wspólnej ³¹ki na polach Nowego Miasta Braniewo.
Grupa 8 Nadawanie w³asnoci, 17731828, osiem ja.: wydzier¿awiania
i nadawanie ziemi, dzia³ek, placów i m³ynów, informacje o s³u¿ebnociach
z tytu³u posiadania lub dzier¿awienia.
Grupa 9 Sprawy rozdzielania w³asnoci. Jest najwiêksza z wszystkich
dzia³ów i liczy 58 poszytów z lat 17861873. Zawiera akta dotycz¹ce szeroko
18
19

J. Ob³¹k, op. cit.
M. Toeppen, op. cit., s. 382, 383.
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rozumianego obrotu ziemi¹: sprzeda¿y znacznej czêci danego gospodarstwa
lub niewielkich dzia³ek przewa¿nie cha³upnikom a tak¿e placów  zwykle
komornikom. Zarz¹d domeny rejestrowa³ wszystkie zmiany w stanie posiadania jako urz¹d a tak¿e jako pan gruntowy w celu wprowadzenia zmian
w wymiarze danin zarówno od posiadaczy gruntów jak od dzier¿awców dziedzicznych.
Grupa 10 Sprawy separacyjne w latach 17961799. Zachowa³a siê zaledwie jedna jednostka sk³adaj¹ca siê z akt dotycz¹cych rozdzielenia zlikwidowanej wspólnej w³asnoci ziemi folwarku rogickiego i ch³opów ze wiêtochowa.
Grupa 11 Wydzier¿awianie, sprzeda¿ nieruchomoci, tworzenie domeny, 17731874, jedenacie ja.: protoko³y czynnoci prawnych spowodowanych tymi sprawami, ekstrakty z rejestrów i manua³ów oraz rejestry, zarz¹dzenia, szacowanie wartoci nieruchomoci, spis folwarków i iloci ³anów,
kontrakty i wyroki, licytacja przy zakupie drewna, rokowania w sprawie
likwidacji rakarni braniewsko-fromborskiej etc.
Grupa Przekazywanie dziedzictwa w latach 17731808 liczy trzydzieci
jednostek. Obejmuje akta dziedziczenia nieruchomoci, przewa¿nie gospodarstw, zwykle przez najbli¿szych krewnych a niekiedy przez obcych w drodze zapisu. Zarz¹d domeny rejestrowa³ te czynnoci prawne z tych samych
powodów co przy sprzeda¿y gospodarstw.
Grupa Likwidacja danin feudalnych ch³opów, 18501859, tylko jeden
poszyt. Ten dzia³ akt w registraturze by³ pierwotnie bardzo du¿y, jak dowodzi
tego stan jego zachowania w zespole domeny prabuckiej. Jest to zaledwie
lad przeprowadzania reformy uw³aszczeniowej.
Grupa 12 Dochody domeny, 17991850, szeæ ja.: wymiar szarwarków
i robocizny ch³opów w kilku wsiach domeny, obliczanie wymiaru spieniê¿onej
pañszczyzny, wymiar podatku w zbo¿u i od rogacizny, wykaz niesta³ych danin, sprawa zniesienia przymusu spo¿ycia alkoholu.
Grupa 13 Sprawy karczem i m³ynów w latach 18081822 liczy tylko
jeden poszyt i zawiera akta dotycz¹ce ordynacji m³yñskiej z 1808 roku, zniesienia przymusu przemia³u zbo¿a w pañskich i domenalnych m³ynach oraz
spowodowanych przez nie skutków.
Registratura policyjna liczy tylko 16 poszytów z lat 17731880. Sk³ada
siê z trzech grup rzeczowych, brakuje kilkunastu z nich. Tworz¹ j¹ akta
z ró¿nych dziedzin.
Grupa 14 Budowa dróg i mostów z lat 17791880. Tworzy j¹ 11 poszytów: zarz¹dzenia i instrukcje w sprawie budowy lub naprawy mostów, ustalenie funduszu budów, dostarczanie drewna i ziemi na budowy, wyznaczanie
ch³opów do robót i wymierzanie robocizny, budowa lub naprawa tam, protoko³y porozumieñ zarz¹du domeny z ch³opami w tych sprawach.
Grupa 15 Budowle wodne z lat 17781817, dwie jednostki: budowa
i naprawa luzy na rzeczce Bauda przez mieszkañców wsi P³oskini i D¹browy, akta dotycz¹ce rowu odp³ywowego Nowego Miasta Braniewa (protoko³y,
recesy porozumieñ, kosztorysy).
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Grupa 16 Sprawy kocio³ów i szkó³, z lat 17731872, trzy ja.: obowi¹zek dostarczania drewna opa³owego seminarium, budowa kocio³a ewangelickiego w Braniewie oraz podzia³ maj¹tku kolmerskiego i regulacja wiadczeñ
z tego maj¹tku dla kocio³a katolickiego w Tolkowcu /18691872/.
3. Domänen Rent-Amt Frauenburg, Kreis Braunsberg.
Urz¹d Domenalny we Fromborku, pow. braniewski
Daty skrajne zespo³u: 17731824, rozmiary: 28 ja.. Stan zachowania
wynosi oko³o 3 procent.
Dzia³ I Zapisy i kontrakty obejmuje tylko trzy poszyty z lat 17781823.
Zawiera potwierdzenia omiu zapisów gruntów, liczne dokumenty królewskie
i reskrypty oraz decyzje kamery wojenno-skarbowej w sprawie m³yna
w Rogitach.
Dzia³ II. Dokumenty przyjêcia gospodarstw za pañszczyznê liczy 10
poszytów z dokumentami i aktami z lat 17751823. Akta dotycz¹ dwudziestu
omiu posesji.
Dzia³ III. Registratura finansowa sk³ada siê z siedmiu poszytów z lat
17731813. Zawieraj¹ one akta prestacyjne, ustanawianie ksi¹g spraw gruntowych, warunki przekazania karczmy i osiedlenia dwu rodzin, sprzeda¿
gruntów fromborskiego szpitala i m³yna oraz folwarków i lasów domeny
fromborskiej.
Dzia³ IV. Registratura policyjna liczy osiem jednostek z lat 17731824.
Tworz¹ je akta dotycz¹ce g³ównie budowy lub naprawy mostów nad strumieniami i kana³ami, rozdzielania robocizny przy budowie i naprawach a tak¿e
niezbêdnych do tego materia³ów. Dotycz¹ tak¿e budowy dróg na obszarze
domeny fromborskiej.
4. Domänen-Rent-Amt Wormditt, Kreis Braunsberg.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Ornecie, pow. braniewski
Orneta z okolic¹ stanowi³a od XIV w. do r. 1772 komornictwo biskupów
warmiñskich. Wówczas wraz z ca³¹ Warmi¹ zosta³a wcielona do Prus
(I rozbiór Polski). Król pruski odebra³ biskupowi dobra ziemskie, które sta³y
siê domen¹ królewsk¹. Daty skrajne zespo³u: [1348] 17511853, rozmiary:
7 ja. Stan zachowania: wynosi oko³o 12%.
Zachowane poszyty stanowi¹ ma³¹ reprezentacjê registratury domenalnej, ale s¹ bardzo cenne. S¹ to bowiem registranty z kopiami bardzo starych
dokumentów lokacyjnych i nadañ (z 1348, 1505, 1596 etc.) biskupów i kapitu³y warmiñskiej a tak¿e ich potwierdzeñ z XVI i XVII w. oraz orygina³y dokumentów z XVIII i pierwszej po³owy XIX w. Dokumenty z okresu XIV  pierwszej po³owy XVIII w. zosta³y sporz¹dzone po 1772 r. na potrzeby w³adz pruskich jako odpisy ze starych ksi¹g ingrosacyjnych komornictwa orneckiego.
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5. Domänen-Rent  Amt Kobbelbude, Kreis Preussisch Eylau.
Urz¹d Domenalno-Rentowy Kobylej Budzie, pow. i³awecki
Daty skrajne zespo³u: 17551867, rozmiary: 12 ja... Stan zachowania
wynosi oko³o 1 procenta.
Dzia³ I Stare akta obejmuje tylko 2 poszyty z lat 17551800. Zawiera
archiwalia dotycz¹ce spraw granicznych dwu wsi Tiefenthal  Wysokoje
i Döbenicken /brak nowej nazwy/.
Dzia³ II. Registratura finansowa sk³ada siê z siedmiu poszytów z lat
18271867. Zawieraj¹ one akta w sprawach ustanawiania podatku pog³ównego i od byd³a a tak¿e regulacji podatku gruntowego wed³ug ustaw z lat 1850
i 1861 oraz podatku od budynków, likwidacji wolnoci podatkowych a ponadto wykazy gruntów obci¹¿onych daninami domenalnymi.
Dzia³ III. Registratura policyjna liczy trzy jednostki z lat 18181863. Tworz¹ je akta dotycz¹ce przyjêcia i wykonania tabel topograficzno-statystycznych
zgodnie z nowym, skorygowanym podzia³em prowincji pruskiej na powiaty
a tak¿e wykazy budynków s³u¿bowych znajduj¹cych siê na obszarze domeny.
6. Domänen Rent  Amt zu Preussisch Eylau.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Pruskiej I³awie
Daty skrajne: 17631873, 7 ja. Stan zachowania wynosi oko³o 1 procenta.
Grupê I Registratura finansowa tworz¹ cztery poszyty: sprawy dziedzicznych m³ynów, wynagrodzenia so³tysów, podzia³ wsi Hussehnen (Pogranicznoje), budowa m³yna wodnego we wsi Althof. Grupê II. Nadanie w³asnoci
stanowi¹ trzy ja.: sprawy uczêszczania dzieci do szkó³, ci¹ganie danin szkolnych, zak³adanie cmentarzy, nadzór nad pochówkami, sprawy rakarñ.
7. Domänen Rent  Amt zu Schaaken, Kreis Königsberg.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Szakach, pow. królewiecki
[1528] 17491875, 38 ja. Stan zachowania  oko³o 4%. Zachowa³y siê
resztki akt 13 grup rzeczowych: I. Stare akta: wiadomoci o starych wiadczeniach, s³u¿bach i uprawnieniach dóbr na prawie che³miñskim. II. Lasy,
drewno i pastwiska lene, III. Sprawa zniesienia przymusu propinacyjnego
i m³yñskiego, IV. Bud¿et specjalny w latach 18121824, V. Rachunki roczne z lat 18261832, VI. Daniny, czynsze, s³u¿by i ciê¿ary domenalne.
VII. Tabele prestacyjne. VIII. Podatki. IX. Drogi i tamy. X. Sprawy
rybo³ówstwa. XI Sprawy przeniesieñ. XII Sprawy procesowe. XIII Varia.
8. Domänen Rent  Amt zu Caymen, Kreis Labiau.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Caymen, pow. labiawski
[1615] 17711855, 9 ja. Stan zachowania  oko³o 1%. Dzia³ I Registratura finansowa tworzy szeæ jednostek.: wykazy kolmerów i ch³opów otrzymu-
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j¹cych drewno z lasów domeny, dokumenty przejêcia ³anów czynszowych
i pañszczynianych oraz ksiêgi rachunkowe. Dzia³ II Registratura policyjna
stanowi¹ dwie ja.: akta bonifikaty dla cmentarzy i wsi.
9. Domänen Rent  Amt zu Labiau.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Labiawie
17461872, 9 ja.. Stan zachowania  oko³o 1 procenta. Uratowano pozosta³oci 6 grup rzeczowych. I Stare akta: ordynacja wiejska, wiadomoci
o obsadzie wsi przez ch³opów, II. Nadanie w³asnoci ziemi by³ym ch³opom
poddanym, III. Budownictwo wodne, IV. Grunta w dzier¿awie dziedzicznej, V. £¹czenie miejscowoci, VI Sprawy kocio³ów i szkó³.
10. Domänen Rent  Amt zu Mehlauken, Kreis Labiau.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Mehlauken, pow. labiawski
17431872, 17 ja., stan zachowania  oko³o dwu procent. Registraturê
finansow¹ reprezentuj¹ cztery grupy rzeczowe (8 ja.). 1. Stare akta (sprawy
pospolitego ruszenia), 2. Sprawy drzew owocowych i innych, 3. Sprawy ogólne domeny, 4. Ksiêgi rachunkowe urzêdu. Z registratury policyjnej zachowa³y siê resztki trzech grup rzeczowych (6 ja.): 1) Sprawy ³owieckie, 2) Policja
budowlana, 3) W³aciwa administracja policyjna. Z registratury kocielnej
i szkolnej pozosta³y trzy poszyty: reskrypty, regulaminy dotycz¹ce kocio³ów
i szkó³, instrukcja, organizowanie nowych szkó³ w domenie etc.
11. Domänen Amt zu Preussisch Mark.
Urz¹d Domenalny w Przezmarku, dawny pow. mor¹ski
Daty skrajne zespo³u: 17271872, rozmiary zespo³u: 12 ja. Stan zachowania wynosi 1%. Zawartoæ zachowanej czêci zespo³u okrelaj¹ tylko pozosta³oci piêciu dzia³ów akt.
Dzia³ I Stare zapisy etc. obejmuje jedynie 2 poszyty z lat 17271789.
Zawieraj¹ one szeæ zapisów spadkowych i akta sporu miêdzy dwoma wsiami
o ³¹kê znajduj¹c¹ siê na wyspie na Jezioraku oraz o dziedziczn¹ dzier¿awê
Reiher Werder.
Dzia³ II. Registraturê finansow¹ tworzy tylko 1 poszyt z aktami z lat
18441867 dotycz¹cymi likwidacji urzêdu domenalnego w Przezmarku i utworzenia urzêdu domenalno-rentowego w Zalewie.
Dzia³ III. Registratura policyjna stanowi¹ cztery jednostki z lat 1752
1872. Tworz¹ je nastêpuj¹ce akta: ustanowienie urzêdów so³tysich i ich
wynagrodzeñ, akta ogólne o ochronie ryb w jeziorach górnopruskich, informacje topograficzne i inne o osadach wiejskich, nadzór nad ¯ydami i spisy
rodzin ¿ydowskich w poszczególnych miejscowociach domeny.
Dzia³ IV Sprawy szkó³ wiejskich tworz¹ 4 ja. z lat 18211871 z aktami
dotycz¹cymi szkó³ i nauczycieli w Mor¹gu i Starym Dzierzgoniu, szkó³ wiejskich, uprawnieñ szkó³ do ziemi i ³¹k.
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Dzia³ V Sprawy ubogich stanowi tylko jedna jednostka z 1871 roku
zawieraj¹ca tabelaryczny wykaz ludzi biednych w obwodzie domenalnego
urzêdu policyjnego.
12. Domänen-Rent  Amt Preussisch Holland.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Pas³êku
Daty skrajne zespo³u: 17131874, rozmiary: 53 ja. Stan zachowania wynosi oko³o 5%. Brakuje wielu grup rzeczowych w wydzia³ach domenalnym
i policyjnym oraz ca³ego wydzia³u finansowego. Zespó³ sk³ada siê z trzech
registratur bêd¹cych faktycznie wydzia³ami urzêdu.
Registraturê domenaln¹ czyli Wydzia³ I tworzy siedem niewielkich grup
rzeczowych.
Grupa I Organizacja administracji liczy 3 jednostki z lat 17821833:
i zawiera akta kontroli urzêdu i domeny, przy³¹czenia domeny bielickiej oraz
nowej organizacji w³adz powiatowych.
Grupê IV Prowadzenie ksi¹g wieczystych i tabel prestacyjnych stanowi
tylko jeden poszyt z lat 17791784 zawieraj¹cy ró¿ne materia³y bêd¹ce podstaw¹ wpisów do ksi¹g wieczystych.
Grupa VIII Stosunki w³asnociowe sk³ada siê z dwu ja. z lat 18211830:
regulacja stosunków w³asnociowych w Wêzinie, nadanie dziedziczne zagród
w Kronie i Anio³owie.
Grupa X Separacje gruntów: 3 ja. z lat 17691849, zniesienie wspólnot
wiejskich, porozumienie w sprawie gruntów folwarcznych i innych posiad³oci, reces separacji gruntów we wsi D¹bkowo.
Grupa XI Wydzier¿awianie i zbycie nieruchomoci: dwie ja. z lat 1818
1836, sprzeda¿ osadnikom lasów cieszynieckich, zap³ata za drzewostan, wydzier¿awianie lub zbycie ziemi.
Grupa XIV. Sprawy graniczne, cztery ja. z lat 17131805: spory graniczne miêdzy wsiami, regulacja granic miêdzy wsi¹ Skowrony a folwarkami
Dolina i Klekotki, miêdzy folwarkiem £¹czna a wsi¹ Anio³owo oraz miêdzy
wsiami Zielonka Pas³êcka i Talpity.
Grupa XVII. Sprawy lasów i ³owiectwa: jeden poszyt z lat 1799-1809,
informacje o wielkoci lasów prywatnych i o osadach lenych.
Registraturê policyjn¹ czyli Wydzia³ II tworzy tak¿e siedem grup rzeczowych.
Grupa I Sprawy ogólne, 5 ja. z lat 17991810: tabele statystyczne
by³ego urzêdu domenalnego Bielica, informacje statystyczne o stanie domeny,
wykazy tabelaryczne dawnych urzêdników lenych, s³ug kocielnych i szkolnych, spisy m³ynów, cegielni, wapniarni, hamerni, hut szk³a, akta dotycz¹ce
pomiarów topograficznych w celu sporz¹dzania mapy kraju.
Grupa VII Policja budowlana, 4 ja. z lat 17991869: produkcja du¿ych
cegie³, wznoszenie solidnych budynków, kosztorysy budów, utrzymanie gociñca ko³o Góry Zamkowej.
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Grupa IX Policja wodna, osiem poszytów z lat 17651874: oczyszczenie
i obwa³owanie rzeczek Elszka i W¹ska, naprawy wa³ów, kosztorysy prac,
rozdzia³ wiadczeñ na naprawy wa³ów, wykorzystanie wysp na jeziorach Piniewo i Sambród, wykonanie odp³ywu wody etc.
Grupa XI. Policja przemys³owa, trzy ja. z lat 17661811: sprawy regale
m³yñskiego i budowy m³ynów, sprawy fabryk i manufaktur na obszarze domeny.
Grupa XIII Policja rolna, 5 ja. z lat 17251806: sprawy hodowli owiec,
uprawy drzew morwowych i produkcji jedwabiu, uprawy zbó¿ i drzew owocowych, bilansu zbo¿owego.
Grupa XV Ogólne sprawy wojskowe, dziewiêæ ja. z lat 18071823:
wiadczenia, podatki i szkody wojenne poniesione w okresie wojny z napoleoñsk¹ Francj¹, obliczenia i likwidacja tych¿e szkód, wynagrodzenia za dostawy wojenne, pobór ludzi do obrony krajowej etc.
Grupa XX Sprawy szkó³, dwie ja. z lat 18231846: budowa szko³y
w Pas³êku oraz sprawa pozyskania ziemi dla szkó³ pod szkó³ki drzewek
(liczne protoko³y sejmiku powiatowego).
Registraturê finansow¹ czyli Wydzia³ III reprezentuje 1 ksiêga rachunkowa wydzier¿awionej domeny za rok gospodarczy 1778/1779 zawieraj¹ca
wykazy dochodów, wydatków, spisy osadników oraz bilans.
13. Domänen Rent  Amt zu Dirschkeim, Kreis Fischhausen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Dirschkeim, pow. Rybaki
Daty skrajne: 17961798, 1 ja., stan zachowania  oko³o 1 promila. Zachowa³ siê tylko jeden poszyt zawieraj¹cy skargi ludnoci wsi na ograniczanie pastwisk lenych.
14. Domänen Rent  Amt zu Fischhausen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Rybakach
[1380] 17531874, 83 ja., stan zachowania  8%. Zespó³ sk³ada siê z akt
trzech registratur. Registratura finansowa liczy 60 ja.: w szeciu grupach
rzeczowych 1) sprawy graniczne, 2) problemy tabel prestacyjnych, 3) nabywanie ziemi, sprawy czynszów, danin i s³u¿b, 4) cha³upnicy, 5) dzier¿awa
dwu maj¹tków, 6) kana³ m³yñski. Registraturê policyjn¹ stanowi 6 ja.: sprawy ogólne, kocio³ów, rybactwa i statystyczne, policja wodna i przemys³owa.
Registraturê konsystorialn¹ tworzy 12 ja. w piêciu grupach rzeczowych:
1) daniny na rzecz kocio³ów i szkó³, 2-4) sprawy kocio³ów w Heiligenkreutz, w Rybakach i w Thierenberg, 5) budowa i naprawa budynków kocielnych i szkolnych. Reszta to varia.
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15. Domänen Rent  Amt Grünhoff, Kreis Fischhausen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Grünhoff, pow. Rybaki
[1413] 17391829, 8 ja., stan zachowania  oko³o 1%. Szcz¹tek zespo³u
sk³ada siê z 5 grup rzeczowych. Grupê I Stare akta tworz¹ dwa poszyty
z lat [1413] 17391802: osiemnastowieczne kopie starych nadañ i zapisów.
Grupê II Sprawy graniczne stanowi 1 ja. z lat 1767-1804: spory graniczne
mieszkañców wsi Eisseln. III. Ciê¿ary i daniny domenalne: z lat 18111818:
akta dotycz¹ce zniesienia pañszczyzny i danin na rzecz urzêdu domenalnego.
IV. Drogi i mosty tworzy jedna ja. z lat 17701816. Grupê V. Sprawy
kocielne i szkolne stanowi¹ trzy poszyty z lat 17421829 z aktami dotycz¹cymi utrzymania s³omianych dachów oraz p³otów we wsiach domeny a tak¿e
pewne sprawy szkolne i kocielne parafii Rudau.
16. Domänen Rent  Amt zu Kragau, Kreis Fischhausen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Kragau, pow. Rybaki
Daty skrajne: 17341818, rozmiary 5 ja., stan zachowania  oko³o pó³
procenta. Dzia³ Generalia: zbiory edyktów w sprawach hodowli owiec, pobierania akcyzy od uboju byd³a, zbo¿a i wina, ordynacja lena. Dzia³ Specjalia stanowi tylko jeden poszyt z aktami dotycz¹cymi budowy odp³ywu ze
stawu.
17. Domänen Rent  Amt zu Laptau, Kreis Fischhausen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Laptau, pow. Rybaki
17901803, 1 ja., stan zachowania  oko³o 1 promila. Zachowa³ siê tylko
jeden poszyt zawieraj¹cy zapisy o przydziale drewna m³ynarzowi i karczmarzom z 4 wsi domeny.
18. Domänen Rent  Amt zu Lochstädt, Kreis Fischhausen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Lochstädt, pow. Rybaki
17801784, 1 ja., stan zachowania  zaledwie 1 promil. Poszyt nale¿y do
grupy Zapisy wieczyste i zawiera spisy spustoszonych ³anów w dwu wsiach
domeny.
19. Domänen Rent-Amt in Balga, Kreis Heiligenbeil.
Urz¹d Domenalny w Ba³dze, pow. wiêta Siekierka
Daty skrajne zespo³u: 18001841, rozmiary 1 ja. Stan zachowania wynosi oko³o1 promila. Tworz¹ j¹ trzy kontrakty dzier¿awne zawarte miêdzy
generalnym dzier¿awc¹ domeny a poddzier¿awc¹  muzykiem miejskim ze
w. Siekierki.
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20. Domänen Rent  Amt zu Brandenburg, Kreis Heiligenbeil.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Pokarminie, pow. w. Siekierka
1746-1865, 27 ja. Stan zachowania wynosi oko³o 3%. Zespó³ sk³ada siê
z pozosta³oci siedmiu grup rzeczowych: 1) sprawy w³asnoci ziemi (ksiêga
ingrosacyjna), 2) akta dzier¿awcy domeny, 3) naprawa tam, bud¿et urzêdu,
danina od ludnoci, sp³ata wiadczeñ realnych, 4) ksiêgi rachunkowe urzêdu
domenalnego, 5) naprawa dróg i mostów, 6) militaria (rozliczenia zakwaterowania wojska w latach 18121813., organizacja pospolitego ruszenia
w 1813 r.), 7) spisy wiernych p³ac¹cych daniny kocielne.
21. Domänen Rent  Amt zu Heiligenbeil.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w w. Siekierce
17761871, 6 ja. Stan zachowania wynosi oko³o 1% Zachowa³y siê pozosta³oci dwu grup rzeczowych: 1) sprawy w³asnociowe, 2) sprawy rejestrów
dochodów urzêdu.
22. Domänenamt Natangen in Gundau, Kreis Wehlau.
Urz¹d Domenalny w Gundau, powiat welawski
Daty skrajne zespo³u: 17971799, rozmiary: 1 ja.. Stan zachowania wynosi oko³o 1 promila. Zachowana jednostka nie ma ok³adki ani karty tytu³owej, bo jest fragmentem poszytu. Tworz¹ j¹ wykazy sk³adek ch³opskich na
ubezpieczenie w domenalnej kasie przeciwpo¿arowej, spisy wp³at dla zak³adu
zaopatrzenia inwalidów i rozliczenia obowi¹zku dawania podwód jako s³u¿ebnoci feudalnej ch³opów.

VI. Zespo³y domenalno-rentowe na obszarze rejencji g¹biñskiej
1. Domänenamt in Darkehmen.
Urz¹d Domenalny w Darkiejmach
Daty skrajne zespo³u: 18401858, rozmiary 1 ja. Stan zachowania mo¿na
oceniæ w przybli¿eniu na 1 promil. Jednostkê tworz¹ akta dotycz¹ce regulacji
oraz likwidacji s³u¿b ch³opskich na rzecz tamtejszego zamku i innych s³u¿ebnoci ch³opskich w domenie.
2. Domänen Rent  Amt zu Dinglauken, Kreis Darkehmen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Dinglauken, pow. darkiejmski
17641829, 9 ja., stan zachowania oko³o 1%. Zespó³ tworz¹ dwie szcz¹tkowe grupy rzeczowe: I. Sprawy w³asnoci oraz porozumienia (towarzystwo
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ppo¿., pastwiska lene, zmiany w³acicieli, podzia³y gruntów), II. Sprawy
wojskowe (organizacja obrony krajowej).
3. Domänen Rent  Amt zu Gudwallen, Kreis Darkehmen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Gudwallen, pow. darkiejmski
17831824, 15 ja. Stan zachowania  oko³o 1%. Zespó³ stanowi¹ resztki
dwu grup rzeczowych: I. Sprawy w³asnoci i wiadczeñ (zapisy wieczyste dla
mieszkañców 3 wsi, pomiary jednej wsi, podzia³y gruntów, wykazy posiadaczy ziemi, tabele wiadczeñ), II. Straty wojenne stanowi siedem poszytów
z lat 18121818.
4. Domänenamt in Friedrichsberg, Kreis Darkehmen.
Urz¹d Domenalny we Friedrichsbergu, pow. darkiejmski
Daty skrajne: 17691770, rozmiary: 1 ja. Stan zachowania 1 promil.
Poszyt tworz¹ akta rachunkowe wykonane przez dzier¿awcê domeny.
5. Domänen Rent  Amt zu Jurgaitschen, Kreis Darkehmen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Jurgaitschen, pow. darkiejmski
Daty skrajne: 17961819, rozmiar 2 ja., stan zachowania  oko³o 2 promili. Zespó³ sk³ada siê z pozosta³oci dwu grup rzeczowych: I. Porozumienia
w sprawach gruntowych, II. Sprawy kocio³a (sprzeda¿, protoko³y, zarz¹dzenia dotycz¹ce kocio³a w Judtschen).
6. Domänen Rent  Amt zu Königsfelde, Kreis Darkehmen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Königsfelde, pow. darkiejmski
Daty skrajne: 17351779, 1 ja., stan zachowani oko³o 1 promila. Poszyt
tworz¹ protoko³y, zarz¹dzenia, spis ³anów i gospodarzy dostarczaj¹cych kocio³owi drewno opa³owe.
7. Domänen Rent  Amt zu Buylien, Kreis Gumbinnen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Buylien, pow. g¹biñski
Daty skrajne zespo³u 17681819, rozmiary 15 ja., stan zachowania
 oko³o 2%. S¹ to pozosta³oci piêciu grup rzeczowych. I. Stan domeny (akta
kontroli stanu spraw). II. Sprawy zdrowia (zwalczanie ospy i szkarlatyny).
III. Sprawy kocio³ów i szkó³ (wyszczególnienie dziesiêcin, naprawy budynków kocielnych i szkolnych). IV. Sprawy wojskowe (udzia³ w budowie twierdzy pi³awskiej, kontrybucje i rekwizycje wojenne), V. Sprawy polityczne
(wybór reprezentantów na sejm).
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8. Domänen Rent  Amt zu Grünweitschen, Kreis Gumbinnen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Grünweitschen, pow. g¹biñski
Daty skrajne 17391818, 15 ja., stan zachowania  12%. Zespó³ stanowi¹ pozosta³oci 8 grup rzeczowych: I. Uprawa drzew morwowych, II. Sprawy lasów (zarz¹dzenia, instrukcje i inne akta), III. Sprawy m³ynów,
IV. Stadniny koni, V. Sprawy poddanych, VI. Separacja gruntów i daniny,
VII. Sprawy kocio³ów i szkó³, VIII. Sprawy wojskowe i wojenne (przemarsze
wojsk, podatek wojenny, kontrybucje i rekwizycje wojenne).
9. Domänen Rent  Amt zu Gumbinnen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w G¹binie
17531821, 35 ja., stan zachowania  34%. Zespó³ tworz¹ resztki 6 grup
rzeczowych: I. wiadczenia, s³u¿ebnoci, ich likwidacja, separacje gruntów,
II. Sprawy wydzier¿awienia domeny, dochody i podatki, III. Sprawy dróg
i mostów, IV. Sprawy podzia³ów i komasacji gruntów, V. Sprawy kocio³ów
i szkó³ (deputaty, naprawa budynków, dziesiêciny, za³o¿enie szko³y prywatnej), VI. Sprawy wojskowe (udzia³ w budowie twierdzy pi³awskiej, aprowizacja armii francuskiej i rosyjskiej, kontrybucje i rekwizycje, organizacja obrony krajowej i pospolitego ruszenia).
10. Domänenamt in Stanneitschen, Kreis Gumbinnen.
Urz¹d Domenalny w Stanneitschen, pow. g¹biñski
Daty skrajne zespo³u: 17341817, rozmiary: 5 ja., stan zachowania oko³o
1%. Dwie jednostki z lat 17341817 stanowi¹ pierwsz¹ grupê rzeczow¹. Zawieraj¹ zarz¹dzenia rejencji g¹biñskiej w sprawach kocielnych i szkolnych. Drug¹
tworz¹ tak¿e dwa poszyty z aktami dotycz¹cymi spraw separacyjnych maj¹tku
skarbowego Gerwischken w latach 17741777. Pi¹ta jednostka zawiera informacje o zakwaterowaniu i zaprowiantowaniu wojsk francuskich w 1812 roku.
11. Domänen Rent-Amt in Wandlacken, Kreis Gerdauen.
Urz¹d Domenalny w Wandlacken, pow. gierdawski
Daty skrajne zespo³u: 17861858, rozmiary zespo³u: 2 ja., stan zachowania mniej ni¿ 1%. Akta jednego poszytu (z lat 17861858) dotycz¹ wsi Gomiszken maj¹cej prawo che³miñskie. Drugi jest rejestrem pomiarów katastralnych wsi ch³opskiej Loewenstein (dzi Lwowiec w powiecie kêtrzyñskim).
12. Domänen Rent  Amt zu Heinrichswalde, Kreis Niederung.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Heinrichswalde, pow. Niederung
17791880, 19 ja., stan zachowania  oko³o 2%. Zespó³ stanowi¹ pozosta³oci 6 grup rzeczowych. I. Wydzier¿awianie uprawnieñ rybackich, II. Nadzór
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nad rybo³ówstwem, III. Zbywanie uprawnieñ rybackich, IV. Wydzier¿awianie
i zbywanie gruntów domenalnych, V. Urz¹d policji domenalnej, VI. Varia:
op³aty targowe w osadzie, skargi na nielegalne ³owienie ryb, wykorzystywanie trzciny i sitowia przez ludnoæ.
13. Domänen Rent  Amt zu Kukerneese, Kreis Niederung.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Kukerneese, pow. Niederung
18111819, 1 ja., stan zachowania  oko³o 1 promila. Jednostka zawiera
zarz¹dzenia w sprawie nowego podzia³u administracyjnego powiatu i organizacji kasy powiatowej.
14. Domänenamt in Grumbkowkeiten, Kreis Pillkallen.
Urz¹d Domenalny w Grumbkowkeiten, pow. pi³kalski
Data szcz¹tku zespo³u: prawdopodobnie 1800 r., rozmiary: 1 ja., stan
zachowania oko³o 1 promila. Poszyt tworz¹ tabele zawieraj¹ce wykazy
wszystkich danin na rzecz pañstwa i wiadczeñ feudalnych.
15. Domänen Rent  Amt zu Budupönen, Kreis Ragnit. Urz¹d.
Domenalno-Rentowy w Budupönen, pow. ragnecki
17311814, 3 ja., stan zachowania  oko³o 3 promili. Zachowa³y siê tylko
resztki 3 grup rzeczowych: 1) wykaz folwarków, wsi i maj¹tków, 2) nadanie
ch³opu ziemi w zamian za pañszczyznê, 3) pobór danin kocielnych i op³at
szkolnych w parafii Niebudzen.
16. Domänenamt in Kassigkehmen, Kreis Ragnit.
Urz¹d Domenalny w Kassigkehmen, pow. ragnecki
Daty skrajne: prawdopodobnie 17821802. Rozmiar zespo³u: 1 ja., stan
zachowania oko³o 1 promila. Poszyt tworz¹ akta dotycz¹ce folusza w osadzie
Wischwill.
17. Domänen Rent  Amt zu Danzkehmen, Kreis Stallupönen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Danzkehmen, pow. sto³upiañski
17461870, 7 ja., stan zachowania  oko³o 1%. Zespó³ sk³ada siê ze
szcz¹tków dwu grup rzeczowych: I. Budowa karczem i daniny ch³opskie,
II. Zaopatrzenie i zakwaterowanie wojsk.
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18. Domänen Rent  Amt zu Göritten, Kreis Stallupönen.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Göritten, pow. sto³upiañski
17421816, 13 ja., stan zachowania wynosi 12%. Zespó³ tworz¹ akta
4 grup rzeczowych: I. Dostawy zaopatrzenia dla wojska, II. Sprawy karczem,
III. Sprawy wojskowe (tworzenie obrony krajowej i pospolitego ruszenia),
IV. Sprawy kocio³ów i szkó³ wiejskich (spis wiernych parafii Bilderweitschen, budowa kaplicy w Sto³upianach, akta dotycz¹ce kocio³a w Enzuhnen
oraz szko³y).
19. Domänen Rent  Amt zu Ballgarden, Kreis Tilsit. Urz¹d.
Domenalno-Rentowy w Ballgarden, pow. tyl¿ycki
17451806, 8 ja., stan zachowania  oko³o 1%. Zawartoæ stanowi¹ pozosta³oci 3 grup rzeczowych: I. Sprawy gruntowe, II. Sprawy rzeczne,
III. Sprawy propinacyjne.
20. Domänenamt in Baubeln, Kreis Tilsit. Urz¹d Domenalny
w Baubeln, pow. tyl¿ycki
Daty skrajne zespo³u: 17671817, rozmiary: 5 ja.,. stan zachowania oko³o
1%. Trzy jednostki stanowi¹ grupê rzeczow¹ Ksiêgi urzêdowe z lat 1767
1817: kontrakty dzier¿awne dotycz¹ce jezior domenalnych, regulamin domeny i cyrkularze oraz zapisy dziedziczne dla komorników. Drug¹ grupê
tworzy jedna ksiêga i jeden poszyt zawieraj¹ce szczegó³owe informacje z lat
17721798 o przysió³kach wsi nale¿¹cych do domeny.
21. Domänen Rent-Amt in Tilsit.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Tyl¿y.
Daty skrajne: 17361876, rozmiar: 7 ja., stan zachowania oko³o 1%. Trzy
poszyty zawieraj¹ akta dotycz¹ce sprzeda¿y, wydzier¿awiania i wykonywania
uprawnieñ rybackich na wodach domeny w latach 17361864. Jeden tworz¹
generalia w sprawach taksowania, wydzier¿awiania i zamiany gruntów lenych
w latach 18181870. Nastêpn¹ jednostkê stanowi¹ pisma dotycz¹ce danin
domenalnych i podatków bezporednich oraz wszczynania postêpowania egzekucyjnego. Ostatnie dwa poszyty z lat 18361873 zawieraj¹ zarz¹dzenia,
instrukcje, sprawozdania i protoko³y w sprawach wydzier¿awiania g³ównie
lasów i ³¹k nale¿¹cych do dóbr domeny.
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22. Domänen Rent  Amt zu Insterburg.
Urz¹d Domenalno-Rentowy w Wystruci
[1490] 16851873, 3ja., stan zachowania wynosi mniej ni¿ 1%. Zespó³
tworz¹ pozosta³oci 3 grup rzeczowych: I. Stara registratura (kopie dawnych
nadañ i inne stare akta), II. wiadczenia gruntowe (sprawa tabel prestacyjnych), III. Roszczenia mieszkañców.

Podsumowanie
Autorowi niniejszego artyku³u uda³o siê w latach 19941996 rozpoznaæ
wród dissolutów Archiwum resztki akt 30 urzêdów domenalnych Prus
Wschodnich. Czêæ tych akt do³¹czy³ do innych, wstêpnie w latach szeædziesi¹tych XX wieku zinwentaryzowanych zespo³ów, a z czêci uformowa³ kilkanacie dalszych. Maj¹ one przewa¿nie charakter szcz¹tkowy. W latach 1998
2004 autor opracowa³ wszystkie zachowane zespo³y domenalne w miarê mo¿liwoci zgodnie z uk³adem nadanym niegdy w registraturach. Za sukces
trzeba uznaæ, ¿e omówione wy¿ej zespo³y uda³o siê zinwentaryzowaæ oraz
zaopatrzyæ niektóre inwentarze ksi¹¿kowe we wstêpy, a pozosta³e  w noty
informacyjne. Teraz Archiwum Pañstwowe w Olsztynie ma w swym zasobie
w pe³ni opracowane zespo³y i szcz¹tki szeædziesiêciu szeciu zespo³ów domenalnych. Opracowanie u³atwia badaczom swobodne korzystanie z akt. Stosunkowo obszerne omówienie zawartoci zespo³ów domenalnych w niniejszym artykule daje wyobra¿enie o ich przydatnoci badawczej.
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Wydzia³ Pedagogiki i Wychowania Artystycznego
Uniwersytet Warmiñskko-Mazurski w Olsztynie

DWA NIEZNANE PRYWATNE LISTY
W£ADYS£AWA SIKORSKIEGO
DO MARII NOWAKOWEJ Z 1918 ROKU
W archiwum domowym rodziny Nowaków w Olsztynie przechowywane
s¹ dwa listy W³adys³awa Sikorskiego pisane w miesi¹cach letnich 1918 r. do
Marii Nowakowej. Adresatka by³a wówczas m³od¹ wdow¹ po zmar³ym w 1916 r.
mê¿u Tadeuszu, absolwencie Akademii Handlowej w Wiedniu i matk¹ trójki
jego dzieci: synów Tadeusza i Les³awa oraz córki Janiny.
Przed drug¹ wojn¹ wiatow¹ Nowakowie mieszkali w swoim maj¹tku
Koñskie w powiecie Brzozów. Dekretem o reformie rolnej, wydanym przez
PKWN 6 wrzenia 1944 r., zostali go pozbawieni i zmuszeni do opuszczenia
rodzinnej siedziby. Wyjechali wówczas do Sanoka ³udz¹c siê nadziej¹, ¿e
maj¹tek uda siê odzyskaæ, ale doæ szybko zorientowali siê, i¿ w tej sprawie
nie mog¹ liczyæ na ³askawoæ w³adz. Za namow¹ znajomych zainteresowali
siê Ziemiami Odzyskanymi i w 1946 r. przybyli do Olsztyna.
Maria Nowakowa z domu Czemeryñska (ur. 1889 r.), córka Jana, farmaceuty z dyplomem Uniwersytetu Jagielloñskiego i rozmi³owanej w muzyce
lwowianki Bronis³awy Wójcikowskiej, ukoñczy³a seminarium nauczycielskie
we Lwowie. Równoczenie pobiera³a lekcje piewu u s³ynnego Walerego Wysockiego, opromienionego s³aw¹ znakomitego basa, wieloletniego solisty mediolañskiej La Scali i innych teatrów operowych oraz znanego nauczyciela
wokalistyki, który w lwowskim konserwatorium muzycznym prowadzi³ w³asn¹ klasê piewu1. Po uzyskaniu dyplomu nauczycielskiego podjê³a studia
w konserwatorium wiedeñskim w klasie piewu prof. Ressa. W Wiedniu
pozna³a Tadeusza Nowaka i w 1907 r. wysz³a za niego za m¹¿.
1 Do jego uczniów nale¿eli tak s³awni piewacy, jak: Adam Didur, Janina KorolewiczWaydowa, Salomea Kruszelnicka, Helena Zboiñska-Ruszkowska, Aleksander Bandrowski.
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Za³o¿enie rodziny i obowi¹zki macierzyñskie nie sprzyja³y karierze piewaczej, musia³a wiêc z niej zrezygnowaæ. Wraz z mê¿em przenios³a siê do
jego domu w Olchowcach ko³o Sanoka. Po owdowieniu Maria Nowakowa
sama zarz¹dza³a maj¹tkiem i znajduj¹cym siê w nim tartakiem. Ze wzglêdu
na niekorzystne po³o¿enie domu  na uboczu i w lesie  sprzeda³a go i kupi³a
wspomniane wczeniej Koñskie. Ale to w³anie z owymi Olchowcami zwi¹zane s¹ omawiane listy W³adys³awa Sikorskiego.
Latem 1918 r. Sikorski przebywa³ we Lwowie, miecie dobrze mu znanym od czasu studiów na Politechnice Lwowskiej2. Po ich ukoñczeniu w 1907 r.
na wiele lat osiedli³ siê tu z rodzin¹, rozpocz¹³ pracê zarobkow¹ oraz podj¹³
dzia³alnoæ polityczn¹, wojskow¹ i organizacyjn¹3. Po przyjedzie w maju
1918 r. Sikorski zamieszka³ w pensjonacie Zacisze przy ulicy Zyblikiewicza
nr 52. Mia³ za sob¹ dwumiesiêczny pobyt w obozie internowania w wêgierskim miasteczku Dulfalva, który opuci³ pod koniec kwietnia, oraz leczenie
dolegliwoci ¿o³¹dkowych w szpitalu wojskowym w Krakowie4. Tak¿e stan
jego ducha nie by³ najlepszy. Koncepcja utrzymania Legionów najpierw po
stronie Austro-Wêgier a póniej Niemiec, rozwia³a siê ostatecznie po zawarciu w Brzeciu 3 marca 1918 r. traktatu pokojowego pomiêdzy Rosj¹ Radzieck¹ a Niemcami, Austro-Wêgrami oraz Bu³gari¹ i Turcj¹.
Po okresie czynnej pracy politycznej i wojskowej5 Sikorski znalaz³ siê
nagle w ca³kowitej izolacji, co odczu³ na tyle bolenie, ¿e rozwa¿a³ mo¿liwoæ
zaniechania dalszej dzia³alnoci. Dla zapewnienia rodzinie rodków utrzymania podj¹³ starania o pracê i z dniem 1 czerwca 1918 r. otrzyma³ stanowisko
dyrektora Demobilu  spó³ki powo³anej do zu¿ytkowania materia³ów wojennych z siedzib¹ we Lwowie oraz nawi¹za³ kontakty z przedsiêbiorstwem
górniczym Tepege6. Uspokojony w kwestii finansowego zabezpieczenia bliskich, zaj¹³ siê rozwi¹zaniem w³asnych zaleg³ych spraw. Jedna z nich dotyczy³a jego prywatnych wierzchowców i to z ich powodu prowadzi³ korespondencjê z Mari¹ Nowakow¹.
2

W latach 18771918 nosi³a nazwê Wy¿szej Szko³y Politechnicznej.
Od 1908 r. w³¹czy³ siê do prac Zwi¹zku Walki Czynnej, w 1910 r. wspó³tworzy³ Zwi¹zek
Strzelecki, od 1910 r. bra³ udzia³ w pracach Polskiego Stronnictwa Postêpowego, od 1912 r.
w Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodleg³ociowych. Pe³ni³ w niej funkcjê sekretarza i komisarza Wydzia³u Wojskowego. Organizowa³ i wspó³pracowa³ z miesiêcznikiem
Sprawa Polska oraz z czasopismem wojskowym Strzelec, redagowanym przez Edwarda Rydza
(Polski S³ownik Biograficzny [dalej: PSB], WarszawaKraków 19961997, t. 37, s. 468469).
4 W. Korpalska, W³adys³aw Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, Wroc³aw-WarszawaKraków  £ód 1981, s. 86.
5 Od sierpnia 1914 r. by³ szefem Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, a od 30 wrzenia dowódc¹ 4 pp. Legionów w randze podpu³kownika (na wniosek
Pi³sudskiego pu³k zosta³ rozformowany). Na podstawie rozkazu c.k. Naczelnej Komendy Armii
zosta³ pierwszym komendantem Szko³y Podchor¹¿ych otwartej 23 padziernika 1914 r.
6 Umowa, okrelona jako kontrakt najmu us³ug, zosta³a podpisana 12 czerwca 1918 r.
przez dra Rogera Battagliê wiceprezesa Rady Nadzorczej firmy Demobil i dyr. W. Sikorskiego,
który otrzyma³ pensjê w wysokoci 24 000 koron rocznie oraz 7,5% tantiem, a tak¿e zwrot wszystkich kosztów zwi¹zanych z wyjazdami s³u¿bowymi. Zob. W. Korpalska, op. cit., s. 86 i przyp. 4, 5).
3
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Pierwszy list7, na zwyk³ym bia³ym papierze listowym, Sikorski napisa³
2 lipca 1918 r. Chocia¿ omawia³ w nim sprawê cile osobist¹, w dodatku
skierowan¹ do osoby niewtajemniczonej w sprawy wojskowe i zapewne nimi
niezainteresowan¹, nie by³ w stanie uwolniæ siê od sformu³owañ wiadcz¹cych o prze¿ywanym kryzysie i poczuciu rozgoryczenia. Oto jego treæ:
Lwów 2. VII. 1918 r.
£askawa Pani!
Jak najserdeczniej przepraszam, ¿e dopiero dzisiaj zwracam siê do Szanownej Pani z gor¹cym podziêkowaniem za ³askawoæ  z jak¹ Pani raczy³a
siê zaj¹æ moimi wierzchowcami  w chwili zag³ady Po.[lskiego] Korp.[usu]
Posi³kowego8.
Na to opónienie z³o¿y³a siê z jednej strony moja bezporednia korespondencja z Kol.[eg¹] Stanko9  którego win¹ jest, ¿e tak d³ugo nadu¿ywa³em
³askawej gocinnoci, z drugiej strony nawa³ przykrych zajêæ, z³¹czonych
z likwidacj¹ Legionów10.
Poniewa¿ Kol. Stanko11 odradzi³ mi przenoszenie koni do Dzikowa12
 a przytem wspomnia³, ¿e Szanowna Pani chcia³aby je ewentualnie kupiæ
 wstrzymywa³em siê przeto z listem, a¿ do wyjanienia siê mojej sytuacji.
Otó¿ obecnie, zdecydowawszy siê niestety na sprzeda¿ obydwóch ulubionych
wierzchowców  zapytujê uprzejmie Szanown¹ Pani¹ bezporednio  czy
7

Prawdopodobnie zagin¹³, jego kserokopiê ma córka Janiny  Magdalena Wójcicka, której sk³adam serdeczne podziêkowanie za udostêpnienie obu dokumentów i wyra¿enie zgody na
ich opublikowanie. Orygina³ drugiego listu posiada syn Les³awa  Maciej Nowak, mieszkaj¹cy
w podolsztyñskich Dywitach.
8 Nazw¹ t¹ decyzj¹ pañstw centralnych z 20 wrzenia 1916 r. objêto Legiony Polskie
i wszystkie oddzia³y sformowane w Królestwie, w zwi¹zku z przewidywanym wcieleniem do
tworzonej przez dowództwo niemieckie Polskiej Si³y Zbrojnej (Polnische Wehrmacht) pod patronatem Tymczasowej Rady Stanu. 2 lipca 1917 r. Józef Pi³sudski z³o¿y³ na jej rêce dymisjê i da³
poufne has³o do ostatecznej likwidacji Legionów. Doprowadzi³o to do tzw. kryzysu przysiêgowego. Pi³sudski i Królewiacy odmawiaj¹cy przysiêgi zostali internowani, a legionistów z Galicji
czêciowo wcielono do armii austriackiej, a czêciowo pozostali w zredukowanym do 8 tys.
Polskim Korpusie Posi³kowym (PKP) (PSB, op. cit.).
9 Znajomoæ Sikorskiego z Mieczys³awem Stanko pochodzi³a zapewne z okresu studiów na
Politechnice Lwowskiej. W 1924 r. Stanko o¿eni³ siê z Mari¹ Nowakow¹ i chocia¿ po kilku
latach ma³¿eñstwo zakoñczy³o siê rozwodem, Maria Stankowa pozosta³a przy nazwisku drugiego mê¿a. Z rodzinnego przekazu wynika, ¿e w II Rzeczpospolitej Stanko by³ dyrektorem przedsiêbiorstwa dróg wodnych z siedzib¹ w Tczewie.
10 W rezultacie 1 wrzenia 1917 r. Sikorski obj¹³ dowództwo Orodka Uzupe³nieñ PKP
w Bolechowie w pow. stryjskim (W. Korpalska, op. cit., ss. 70, 8081; R. Wapiñski, W³adys³aw
Sikorski, Warszawa 1978, ss. 79-80).
11 Wed³ug rodzinnego przekazu W³. Sikorski, M. Stanko, p³k W³. Czermak i in¿. ? Wierzbowski byli zaprzyjanieni i mówili sobie po imieniu.
12 Prawdopodobnie chodzi o maj¹tek rodowy Tarnowskich, po³o¿ony w pobli¿u Tarnobrzega.
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Pani chcia³aby je rzeczywicie kupiæ  i czy godzi³aby siê Pani na13 cenê sprzeda¿y  13.000 Kor.[on] za obydwa konie. Za mo¿liwie szybk¹ decyzjê by³bym
bardzo zobowi¹zanym  jeden bowiem z oficerów polskich, u którego wierzchowcom by³oby bardzo dobrze  napiera silnie o kupno karego za 7000 Kor.[on].
W razie za³atwienia sprawy koni przys³a³bym do Olchowiec swego ch³opca po siod³a etc. 
Raczy Pani przyj¹æ wyrazy powinnego szacunku
In¿. W³ Sikorski14
b.[y³y] p³k. w.[ojska] p.[olskiego]15.
Lwów  Zyblikiewicza 52
Pens.[jonat] Zacisze
Dziêki nastêpnemu listowi W³adys³awa Sikorskiego, datowanemu dopiero 8 sierpnia 1918 r. wiemy, i¿ Maria Nowakowa odpisa³a natychmiast, bo ju¿
11 lipca. Z treci porednio dowiadujemy siê te¿, ¿e nie skorzysta³a z propozycji zakupienia koni, zatem nie sta³a siê ich w³acicielk¹.
Do drugiego pisma Sikorski wykorzysta³ papier firmowy Departamentu
Opieki Legionowej. We Lwowie z jego inicjatywy powsta³o bowiem Towarzystwo Wzajemnej Pomocy by³ych Legionistów, maj¹ce na celu organizowanie
kadry wojskowej, wywodz¹cej siê g³ównie z Polskiego Korpusu Posi³kowego16 . Z Warszawy za przysz³a propozycja zorganizowania i objêcia lwowskiego biura Departamentu Stanu. Stanowisko to oznacza³o reprezentacjê
interesów Rady Regencyjnej, zw³aszcza w sprawach wojskowych17.
Treæ interesuj¹cego nas listu jest nastêpuj¹ca:
DEPARTAMENT OPIEKI LEGIONOWEJ Lwowskiej Delegacyi N.[aczelnego] K.[omitetu] N.[arodowego] ul. Akademicka 22.18 II p. (Koralnicka 1. II p.)
L.

Lwów 5. VIII 191819.

Szanowna Pani!
Poci¹gany w miêdzyczasie do s³u¿by wojskowej austr.[iackiej]20 dopiero
dzisiaj odpisaæ mogê ³askawej Pani na Jej list z dnia 11. VII. Dziêkujê przede
13

S³owo na pojawi³o siê dwukrotnie i jedno zosta³o skrelone podwójn¹ kresk¹.
W 1908 r. uzyska³ dyplom in¿yniera, prawdopodobnie na podstawie pracy dotycz¹cej
obliczeñ wodoci¹gu dla miasta Chrzanowa (W. Korpalska, op. cit., s. 27).
15 Pu³kownikiem Legionów, z szóst¹ lokat¹ na licie starszeñstwa pu³kowników piechoty
(przydzia³ taktyczny 3 pp.), zosta³ mianowany 19 lipca 1916 r. (W. Korpalska, op. cit., s. 69).
16 PSB, op. cit., s. 470.
17 W. Korpalska, op. cit., s. 87.
18 Na liczbie 22 odrêcznie nadpisano cyfrê 3.
19 Data dzienna oraz ostatnia cyfra roku zosta³y napisane odrêcznie.
20 W czerwcu 1918 r. zawis³o nad Sikorskim, poddanym c.k. monarchii, niebezpieczeñstwo
powo³ania do wojska austriackiego, ale uda³o siê tego unikn¹æ (Listy W³adys³awa Sikorskiego
14
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wszystkiem jak najserdeczniej za tak ³askaw¹ i bezinteresown¹ z pobudek
patriotycznych p³yn¹c¹ gocinnoæ. Dziêki tego rodzaju objawom ze strony
polskiego spo³eczeñstwa nie czulimy siê odosobnieni nawet w okresie najciê¿szej  lutowej próby21. Ze swej strony dziêkujê Szan.[ownej] Pani nie tylko
za samo przechowanie koni, lecz tak¿e i za ten pe³en subtelnej, staropolskiej
gocinnoci sposób22, w jaki siê to sta³o. Bêdê szczêliwym, je¿eli kiedy w przysz³oci potrafiê siê Szan. [ownej] Pani w czemkolwiek przys³u¿yæ23.
Po konie  zg³osi siê w moim imieniu b.[y³y] sier¿.[ant] L.[egionów]
P.[olskich] Machalski z moim pe³nomocnictwem  z tem, by je odwieæ do
polsk.[iego] wojska do Królestwa  dok¹d  o ile dokona siê tam na nasz¹
korzyæ przewrót  powrócê24. Inwentarza proszê ³askawie p. M.[achalskiemu], który jedzie wprost do Królestwa nie wydawaæ  przyszlê po niego
innego pos³añca. Raczy Szanowna Pani przyj¹æ z mej strony szczere zapewnienia wysokiego i powinnego szacunku  z jakim pozostajê do us³ug gotowy
W³. Sikorski.
Na odwrotnej stronie listu znajduje siê zapis nastêpuj¹cej treci: W³asnoæ rodzinna Les³aw Nowak zamieszka³y obecnie w Olsztynie ul. Puszkina
20/58. List ten ofiarowujê na rzecz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 Olsztyn, dnia 11. I. 1977  podpis pod notatk¹ jest nieczytelny. Z informacji uzyskanych od p. Magdaleny Wójcickiej wynika, ¿e Les³aw Nowak nie
przekaza³ orygina³u do muzeum i dlatego list W³adys³awa Sikorskiego jest
w posiadaniu jego syna.
Maria Stankowa, adresatka obu listów, by³a przez wiele lat osob¹ znan¹
w Olsztynie i wyró¿niaj¹c¹ siê przedwojenn¹ elegancj¹ na tle ówczesnych
siermiê¿nych warunków bytowania. Przez ponad dwadziecia lat jako wysoko ceniona nauczycielka piewu zapisa³a piêkn¹ kartê w dziejach wokalistyki
olsztyñskiej Pañstwowej Szko³y Muzycznej. Od 1948 r. uczy³a piewu solowego i do przejcia na emeryturê w 1972 r. wykszta³ci³a grono wybitnych solido W³adys³awa L. Jaworskiego i Prezydium Naczelnego Komitetu Narodowego (19141919),
oprac. oraz wstêpem opatrzyli Z. Koziñski i Z. Pietrzyk, Kraków 1987, s. 198199).
21 Po dotarciu do Bolechowa potwierdzonej informacji o przedarciu siê II Brygady Legionów przez front do Rosji i o stoczonym przez ni¹ boju pod Rarañcz¹, 18 lutego 1918 r. Sikorski
po uzgodnieniu z oficerami wrêczy³ austriackiemu genera³owi deklaracjê o zerwaniu przynale¿noci do armii austriacko-wêgierskiej. Polski Korpus Posi³kowy zosta³ zlikwidowany, a ¿o³nierze
znaleli siê we wspomnianym obozie w Dulfalva jako jeñcy (W. Korpalska, op. cit., s. 8182).
22 S³owo to zosta³o wpisane powy¿ej linii tekstu.
23 W pamiêci rodziny nie zachowa³o siê wspomnienie o osobistym poznaniu przez Mariê
Nowakow¹ (secundo voto Stankow¹) W³adys³awa Sikorskiego, wiêc zapewne nie mia³ on te¿
okazji do rewan¿u za okazan¹ pomoc.
24 Sta³o siê to szybciej, ni¿ móg³ wówczas przypuszczaæ. W padzierniku 1918 r. klêska
pañstw centralnych by³a ju¿ przes¹dzona, a monarchia austro-wêgierska zaczê³a siê rozpadaæ
na skutek nieustannych klêsk na froncie, taræ narodowych i konfliktów spo³ecznych. W 1920 r.
Sikorski zosta³ dowódc¹ Grupy Poleskiej, nastêpnie 5 armii i 3 armii. W latach 19211922 by³
szefem sztabu generalnego, a w latach 1922-1923 premierem i ministrem spraw wewnêtrznych.
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stów polskich teatrów operowych oraz znanych w regionie pedagogów i piewaków25 . Zawsze troszczy³a siê o ich dalsz¹ edukacjê na poziomie wy¿szym,
dlatego odnowi³a szkoln¹ przyjañ z Ad¹ Sari26 , jedn¹ z najwietniejszych
europejskich piewaczek koloraturowych i primadonn¹ mediolañskiej La
Scali za dyrekcji Arturo Toscaniniego. Po wycofaniu siê ze sceny Ada Sari
zosta³a profesorem Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej w Warszawie i niektórzy absolwenci Marii Stankowej pobierali u niej dalsz¹ naukê. W sprawach pedagogicznych obie nauczycielki prowadzi³y obszern¹ korespondencjê,
przekazuj¹c sobie informacje na temat postêpów w edukacji uczniów.
Maria Stankowa zmar³a 13 czerwca 1974 r., ale nadal pozostaje we
wdziêcznej i serdecznej pamiêci swoich dawnych uczniów. Ku jej czci od 2004 r.
Pañstwowa Szko³a Muzyczna im. F. Chopina w Olsztynie organizuje Konkurs wokalny im. Marii Stankowej, przeznaczony dla m³odzie¿y ucz¹cej siê
piewu na poziomie redniej szko³y muzycznej. Zmaganiom konkursowym
towarzysz¹ spotkania wspomnieniowe, podczas których postaæ Profesor Stankowej jawi siê w pe³nym blasku jej niezwyk³ej osobowoci.

25 T. Tomaszewska, I. Sawicki, J. ¯e³obowski, M. Gocicka, B. Nieman-Rachoñ, B. Niewiadomska, K. Do³¿yñska, E. Fiedorow, L. Bartnikowska, H. Szczanowicz, H. Bartoszyñska,
J. Rutkowska, M. Dramiñska, R. Borkowski, J. Juranek, M. Kunicka, E. Karakiewicz,
E. Rawiñska-Poniatowska, R. Werliñski, T. Rodziewicz, C. Chomicz, K. Ptaszyñski, B. Skwarek-leszyñska.
26 W³aciwie Jadwiga Szajer (18861968).
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PAMIÊTAÆ O ZAMOJSZCZYNIE 19391944

1. Kilka wspomnieñ rodzinnych
Rodem z Zamojszczyzny, urodzony w 1928 roku, od przesz³o pó³ wieku
mieszkam i pracujê w Olsztynie. Niemniej im jestem starszy, tym czêciej
moje myli biegn¹ do bli¿szej ojczyzny. W niniejszym szkicu wspomnienia
mojej rodziny, przyjació³ i moje w³asne ³¹czê ze ród³ami i z naukow¹ literatur¹ przedmiotu.
Bezporedni¹ przyczyn¹ do zajêcia siê tym tematem by³ nie tyle fakt
urodzenia w Skierbieszowie pod Zamociem obecnego prezydenta Niemiec,
Horsta Köhlera, co ujawniona przy tej okazji ignorancja niemieckich dziennikarzy o tym, ¿e wysiedleni z Zamojszczyzny Polacy trafiali licznie m.in. do
Auschwitz1.
W Zamociu urodzi³a siê moja Matka i siostra; w Zamociu mieszka³ mój
stryj, który w 1943 r. trafi³ do Oranienburga. W Sitañcu ko³o Zamocia
jeszcze przed I wojn¹ wiatow¹ organistowa³ mój dziadek, Micha³ Paczos.
Tam zmar³a w 1937 r. jego ¿ona, moja babcia. Równie¿ w Sitañcu a¿ do
wysiedlenia w 1942 r. mieszka³a moja matka chrzestna, siostra Matki, Jadwiga Wakowa, nauczycielka w pobliskim Wysokiem. Odwiedzalimy j¹ bardzo czêsto, mia³a piêkny, choæ niewielki sad. Jej m¹¿ Walenty Wako, ju¿
w listopadzie 1941 r. zgin¹³ w Owiêcimiu (Auschwitz), a jego brat, ppor.
lotnictwa Stanis³aw, zosta³ w 1940 r. zamordowany przez NKWD pod Charkowem. Równie¿ w 1940 r. zmar³ w niemieckim stalagu trzeci z braci, ¿o³nierz wrzeniowy, Zygmunt Wako, pochowany zosta³ ko³o Weimaru. Tak wiêc
1

E. Po³udnik, Pamiêæ wa¿niejsza od przeprosin, Rzeczpospolita, 2004, 18 V.
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1. Walenty Wako, wuj autora, rolnik z Sitañca pod Zamociem. Nale¿a³ do ZWZ; ju¿
w 1941 r. zosta³ aresztowany i w listopadzie
tego roku zgin¹³ w Auschwitz (Owiêcimiu)

2. Julia Paczosówna, ciotka autora, nauczycielka. Zosta³a wysiedlona z Kolonii Horyszówdo Jaros³awca, st¹d powtórnie wysiedlona, uciek³a do Lublina

by³o trzech braci i wszyscy zginêli na pocz¹tku wojny.2 Druga siostra Matki,
Julia Paczosówna, tak¿e nauczycielka, bardzo czêsto zmienia³a szko³y, dziêki
czemu w czasie wakacji mog³a nas gociæ w Hutkach, Kaczórkach, Kolonii
Horyszów. Z tej ostatniej wsi musia³a wyjechaæ, gdy¿ nasiedlono tu Niemców;
zosta³a zatrudniona w Jaros³awcu, nadal jako nauczycielka3. Ale sytuacja siê
powtórzy³a, wie wysiedlono, wówczas ciotka Julia uciek³a i znalaz³a schronienie w Lublinie. W Jaros³awcu wst¹pi³a, wraz ze swoj¹ siostr¹ Janin¹, do
AK4. Przebywaj¹c jeszcze przed wojn¹ u ciotki Julii w Hutkach i Kaczórkach,
czêsto robilimy wypady do uroczego miasteczka Krasnobród, po³o¿onego nad
górnym Wieprzem, w którym otaczano kultem wizerunek Matki Bo¿ej. Na
pocz¹tku okupacji ukrywa³ siê tu pod przybranym nazwiskiem u w³aciciela
maj¹tku Kazimierza Fudakowskiego znany historyk literatury polskiej, pro2 Zbiory archiwalne J. Jasiñskiego w Olsztynie. Polski Czerwony Krzy¿  Oddzia³ Zamojski, list z 6 XI 1940 r. do Antoniny Wako w Sitañcu dotycz¹cy mierci Zygmunta Waki (odpis);
Internationaler Suchdienst w Bad Arolsen, pismo z 5 XII 2001 r. do Janusza Jasiñskiego z 5 XII
2001 r. w sprawie mierci Walentego Wako w Auschwitz; J. Jasiñski, Czas odleg³y i bliski.
Paczosowie i Jasiñscy w XIX i XX wieku, Olsztyn 1998, s. 134136, 153156; Korespondencja
Zofii Paczewskiej w Sitañcu do autora z l. 2001-2002 w sprawie losów wojennych braci Waków.
3 Zbiory archiwalne autora. Dokument zameldowania Lehrerin Julii Paczosówny w Jaros³awcu z 4 lipca 1942 r.; J. Jasiñski, op. cit., s. 136137.
4 J. Grygiel, Zwi¹zek Walki Zbrojnej  Armia Krajowa w Obwodzie Zamojskim 19391944,
Warszawa 1985, s. 213.
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fesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Juliusz Kleiner. Gdy Niemcy siê do niego zwracali, nie wiedz¹c zreszt¹, z kim rozmawiaj¹, zawsze
tytu³owali go Herr Professor. Tak¿e Krasnobród wycierpia³ swoje w czasie
okupacji5.
Przy szosie zamojsko-tomaszowskiej rozci¹ga siê wie kocielna, £abunie, gdzie rezydowa³a znana rodzina hrabiów Szeptyckich. Ostatnim w³acicielem maj¹tku ³abuñskiego by³ Aleksander Szeptycki, brat genera³a Stanis³awa, który zas³u¿y³ siê w wojnie polsko-bolszewickiej, brat Andrzeja Szeptyckiego, lwowskiego metropolity Kocio³a greckokatolickiego oraz Klemensa,
opata w Uniowie, zamordowanego przez komunistów sowieckich. Otó¿ Aleksander Szeptycki zosta³ aresztowany ju¿ w czerwcu 1940 r. i odtransportowany do wiêzienia w zamojskiej Rotundzie (dawny fort); mia³ wtedy 70 lat.
Niemcy kazali mu biegaæ, serce nie wytrzyma³o i w ten sposób poniós³
mieræ6. W tych¿e £abuniach od pierwszych lat XX wieku organist¹ by³ mój
drugi dziadek, Stanis³aw Jasiñski. Od czasu do czasu przed rokiem 1939,
jad¹c furmank¹ ze Starego Zamocia przez Zamoæ, sk³adalimy mu kilkugodzinn¹ wizytê serdecznie goszczeni przez niego i jego córki7.
W³anie ze Starym Zamociem, wsi¹ kocieln¹ odleg³¹ od Zamocia 15 km,
wi¹¿¹ siê moje najwczeniejsze i najszczêliwsze wspomnienia z lat trzydziestych. St¹d chodzi³em do powszechnej szko³y w pobliskiej Wierzbie, usytuowanej przy szosie zamojsko-lubelskiej. Pamiêtam moich szkolnych kolegów,
których kilka lat póniej dotknê³a tragedia wysiedleñ i jeszcze dramatyczniejsza pacyfikacja.8 Ze Starego Zamocia bardzo czêsto jedzilimy do odleg³ej o 7 km Izbicy. Ma³a ta miecina zosta³a za³o¿ona w 1540 r., w ponad 90%
by³a zamieszka³a przez ludnoæ ¿ydowsk¹, mówi³o siê o niej Izbica
 ¿ydowska stolica. Hanna Krall przypomina, ¿e dzia³a³ tam mi³osierny
rabin, Mordechaj9. Los izbickich ¯ydów by³ straszny. Wymordowano ich albo
na miejscu, albo wywieziono do Be³¿ca. Opowiadano nam w Lublinie, ¿e
jesieni¹ 1942 r. przypêdzono tu du¿¹ kolumnê ¯ydów zamojskich, po drodze
zabijaj¹c s³abych i chorych10. Innym razem zmotoryzowany patrol ¿andarmerii wpad³ do Izbicy i bez ¿adnego powodu rozstrzela³ 51 ¯ydów. Wówczas
oko³o 200 zbieg³o do lasów11. Zanim s³ynny kurier Jan Karski uda³ siê
5 Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej (Relacje wysiedlonych i partyzantów).
Materia³y opracowa³a i wstêpem poprzedzi³a A. Gliñska. Przedmowê napisa³ J. laski, Warszawa 1968, s. 222223. Wspomnienia Zofii Bartoszyñskiej; J. Grygiel, op. cit., s. 132.
6 Z. Klukowski, Dziennik z lat okupacji, Lublin 1958, s. 124.
7 J. Jasiñski, op. cit., s. 100101.
8 Pami¹tkowa tablica z 30 nazwiskami zamordowanych w Wierzbie 1 czerwca 1943 r.
(Zamojszczyzna w okresie okupacji , op. cit., przed s. 113).
9 H. Krall, Tam ju¿ nie ma ¿adnej rzeki, Kraków 1998, s. 11.
10 Potwierdzenie tych relacji znalaz³em w ród³owym dziele Zamojszczyzna  Sonderlaboratorium. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej. Pod red.
C. Madajczyka, t. 2, Warszawa 1977, s. 340; M. Bojarczuk, Rz¹dy hitlerowskie w Zamociu.
W: Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej, op. cit., s. 46.
11 Zamojszczyzna  Sonderlaboratorium, op. cit., t. 1, s. 469.
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3. Koció³ w Starym Zamociu, wygl¹d z 1939 r. Ojciec autora pe³ni³ tutaj funkcjê organisty.
Wie zosta³a wysiedlona w 1942 r.

z tajn¹ misj¹ na Zachód, celem lepszego rozeznania w tragicznym po³o¿eniu
polskich ¯ydów, przez kilka dni incognito przebywa³ w Izbicy. Przed wojn¹
miasto liczy³o lekko ponad 7 tysiêcy mieszkañców, w 1946 roku zaledwie 692;
w maju 1943 roku ¯ydów w ogóle ju¿ nie by³o. Hitlerowcy zamierzali ich
budynki ca³kowicie rozebraæ, ale nie zd¹¿yli12. Resztki starego budownictwa
zachowa³y siê do dnia dzisiejszego. Los ¯ydów na Zamojszczynie zas³uguje
na osobne przypomnienie.
12

Ibidem, t. 2, s. 36. Sprawozdanie z wizytacji akcji nasiedlania w dystrykcie lubelskim
z 10 V 1943, s. 38: Jazda przez ró¿ne miasta, które uprzednio zamieszkiwane by³y w wiêkszej
czêci przez ¯ydów, a teraz, po ich ewakuacji, robi¹ wra¿enie zupe³nie wymar³ych, co szczególnie rzuca siê w oczy w Izbicy. Te dawne ¿ydowskie dzielnice miasta maj¹ byæ zrównane
z ziemi¹.
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4. Pocz¹tek eksterminacji ¯ydów; wypêdzanie z Bi³goraja

5. Ponad 90% miasteczka Izbica stanowi³a ludnoæ ¿ydowska. Po jej wymordowaniu Niemcy
zamierzali ca³kowicie rozebraæ domostwa, nie zd¹¿yli. Resztki starej zabudowy (2001)
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Na tydzieñ przed wojn¹ Ojciec otrzyma³ pracê organisty w Lublinie.
Zamieszkalimy w dzielnicy Bronowice, zaledwie 3 km od Majdanka, sk¹d po
wybudowaniu tam obozu, gdy d¹³ silny wiatr, czulimy zapach palonych cia³.
Poniewa¿ dom nasz sta³ blisko ulicy id¹cej w kierunku obozu, wielokrotnie
dobiega³ nas stukot drewniaków  to pêdzono do pracy w miecie nieszczêsnych ¯ydów, Rosjan, Polaków. W 1943 r. widzielimy czêsto z naszego okna
jad¹ce ciê¿arówki wy³adowane po brzegi ¿andarmeri¹ lub Schutzpolizei. Wiedzielimy, ¿e jad¹ pacyfikowaæ Zamojszczyznê, w której pozostawilimy rodzinê, przyjació³, znajomych, ale z któr¹ utrzymywalimy sta³e kontakty.
W 1940 r. odwiedzilimy Stary Zamoæ; by³ ju¿ uwiêziony nasz dawny proboszcz, ks. kanonik Leon Chrócicki, który niebawem zosta³ zamordowany
w Dachau13.
2. Pierwszy etap wysiedleñ (1941)
Niew¹tpliwie na wybranie Zamojszczyzny (powiaty: zamojski, bi³gorajski, tomaszowski i hrubieszowski) celem realizacji wielkiego planu osadnictwa niemieckiego na Wschodzie (Generalplan Ost) do pewnego stopnia mia³

6. Wizytacja generalnego gubernatora Hansa Franka w Zamociu

13

J. Jasiñski, op. cit., s. 126127; Relacja Jana Króla, syna kocielnego w Starym Zamociu z 26 VIII 1996 r.
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wp³yw fakt, ¿e w latach osiemdziesi¹tych XVIII w., a tak¿e w XIX w. osiedlono
tu kilkanacie tysiêcy Niemców. Np. w znanych mi miejscowociach w okresie
józefiñskim osiedlono w Sitañcu 16 rodzin niemieckich, a w Horyszowie Ruskim 614. Sam pamiêtam takie nazwiska jak Spryngier, Tor, Tukindorf czy
Wajland. By³a to ludnoæ w XX w. ju¿ spolonizowana, jêzykiem niemieckim
w³aciwie nikt nie mówi³, niemniej w³adze hitlerowskie liczy³y na ich regermanizacjê, zreszt¹ czêciowo nie bez racji. Zamierzano tworzyæ wa³ ³¹cz¹cy
nordyckie czy te¿ skolonizowane przez Niemców kraje ba³tyckie poprzez dystrykt lubelski z zamieszka³ym przez Niemców Siedmiogrodem15. By³ to plan
dalekosiê¿ny, w zwi¹zku z którym dokonano próbnego wysiedlenia kilku wsi
wokó³ Zamocia ju¿ w listopadzie 1941 r. Nie wiem, dlaczego czêæ badaczy
zajmuj¹cych siê problematyk¹ wysiedleñ Zamojszczyzny jest zdania, ¿e rozpoczê³y siê one dopiero w 1942 r. Tymczasem dosz³o do tego ju¿ rok wczeniej, dotknê³y one 7 wsi (Huszczka Ma³a, Huszczka Du¿a, Dulnik, Wysokie,
Bia³obrzegi, Bortatycze, Zawada)16. Bardzo siê przejêlimy t¹ wieci¹ w Lublinie, tym bardziej ¿e w Wysokiem nauczycielk¹ by³a ciotka  jak wspomnia³em  Jadwiga Wakowa, a tak¿e z tego powodu, i¿ dwie wysiedlone miejscowoci nale¿a³y do naszej gminy Stary Zamoæ. Ojciec zna³ wielu owych nieszczêsnych ludzi, teraz wyzutych z ojcowizny. Zaskoczenie by³o kompletne.
Póniejsze badania wykaza³y, ¿e wysiedlono wówczas 2100 osób, w tym 30%
Ukraiñców i 5 rodzin ¿ydowskich. Wydalane rodziny pocz¹tkowo umieszczono w Rotundzie. Dzia³alnoci¹ charytatywn¹ zaj¹³ siê energicznie Polski Komitet Opieki. Raportowano do Krakowa: Podczas wysiedlenia mia³y miejsce
masowe rabunki dokonywane przez ¿andarmeriê, która stara³a siê przy tej
okazji ob³owiæ, ile siê da. Odbywa³y siê dantejskie sceny17. Gdy wysiedlonych przerzucono z Rotundy do powiatu hrubieszowskiego, polska gazeta
podziemna Informacja Bie¿¹ca donosi³a: Wysiedleni pozostaj¹ w bardzo
z³ych warunkach, chorzy, s³abi i le ubrani, ju¿ w czêci wyginêli18.
W styczniu 1942 r. 30 rodzin z gminy Stary Zamoæ, boj¹c siê dalszych
wysiedleñ, uciek³o do s¹siedniego powiatu krasnostawskiego19.

14 W. ladkowski, Kolonizacja niemiecka w po³udniowo-wschodniej czêci Królestwa Polskiego w latach 18151915, Lublin 1969, s. 40.
15 Zamojszczyzna  Sonderlaboratorium, op. cit., t. 1, s. 11. Pismo SS-Hauptsturmfûhrera
Helmuta Mûllera do szefa G³ównego Urzêdu Rasy i Osadnictwa Hoffmanna w sprawie osadnictwa niemieckiego na Zamojszczynie z 15 X 1941 r.
16 S³usznie dostrzega pocz¹tek akcji osiedleñczej w 1941 r. A. Gliñska, Wstêp. W: Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej, op. cit., s. 11, tak¿e B. Wasser, Die Zeit der grossen
Bevõlkerungsverschiebungen am Beispiel der Zamojszczyzna im Distrikt Lublin 19401944,
Dzieje Najnowsze, R. 28, 1996, s. 1, s. 120.
17 Zamojszczyzna  Sonderlaboratorium, op. cit., t. 1, s. 3334. Polski Komitet Opiekuñczy
w Zamociu z 13 XI 1941 r.; s. 36. Landrat zamojski H. Helmuth Weihenmaier z 20 XI 1941 r.;
A. Gliñska, op. cit., s. 11.
18 Zamojszczyzna  Sonderlaboratorium, op. cit., t. 1, s. 38. Komunikat z 8 XII 1941 r.
19 Ibidem, s. 50. Pismo ¿andarma Schûlego w Starym Zamociu z 17 I 1942 r.
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Podsumowanie pierwszego etapu wysiedleñ nast¹pi³o na odprawie w³adz
niemieckich w Lublinie 21 listopada 1941 roku, któr¹ zakoñczono wieczorem
kole¿eñskim (Kameradschaftsabend). Na miejsce wypêdzonych Polaków
i Ukraiñców osiedlono volksdeutschów z krajów ba³tyckich. Jednak¿e landrat
zamojski, Helmuth Weihenmaier by³ niezadowolony, poniewa¿ akcja wysiedleñcza odbi³a siê niekorzystnie na dostawach obowi¹zkowych kontyngentów
rolniczych, tak potrzebnych dla walcz¹cych od czerwca 1941 roku w Rosji
wojsk niemieckich20. Innego zdania natomiast by³y niemieckie w³adze centralne.
3. Zimowa akcja wysiedleñcza (1942/43)
Po dalszych dyskusjach, ostatecznie decyzjê o wysiedleniu 300 wsi podjêto w Berlinie 12 listopada 1942 roku i bezzw³ocznie przyst¹piono do jej
realizacji. Kierowa³ akcj¹ wysiedleñcz¹ ze stolicy Komisarz Rzeszy dla
Umacniania Niemieckoci Heinrich Himmler; z Lublina SS- und Polizeiführer Odilo Globocnik, wczeniej gauleiter Wiednia, a z Centrali Wysiedleñ
w £odzi oddelegowany do Zamocia Obersturmbannführer SS, Hermann
Krumey21. Wobec wysiedlonych przyjêto nastêpuj¹ce dyrektywy:
Dla dzieci do lat 10 miano stworzyæ obozy przejciowe, z tym ¿e dzieci
uznane za wartociowe pod wzglêdem rasowym mia³y byæ odsy³ane do Rzeszy i poddawane tam procesowi niemczenia. Polacy w wieku ponad 60 lat
mieli byæ osadzeni w tzw. wsiach rentowych, natomiast masê wysiedleñców
w wieku 14 do 60 lat postanowiono po segregacji dzieliæ na trzy grupy. Do
pierwszych dwóch mia³y byæ zaliczone osoby o nordyckich cechach rasowych
 tych przekazywanoby do dalszych badañ w £odzi. Od wyniku tych badañ
mia³o zale¿eæ, czy dana osoba zostanie uznana za godn¹ zniemczenia, czy te¿
zaliczona do III wzglêdnie IV grupy  do obozów koncentracyjnych. Ca³y
maj¹tek wysiedlonych, z wyj¹tkiem rêcznego tobo³ka i 20 z³otych na g³owê,
mia³ podlegaæ konfiskacie22.
Ostatecznie podniesiono granicê wieku dzieci do lat 14, poniewa¿ m³odszych nie wolno by³o kierowaæ na roboty do Rzeszy. Do wsi rentowych wysy³ano tak¿e osoby poni¿ej 60 lat, ale z regu³y chore, fizycznie os³abione. Du¿a
czêæ Polaków usuniêta ze swoich gospodarstw stawa³a siê si³¹ robocz¹
u przesiedlonych volksdeutschów, w gruncie rzeczy spadaj¹c do kategorii
niewolników.
Wysiedlono wówczas 116 wsi, z tego 54 w powiecie hrubieszowskim,
47 w zamojskim i 15 w tomaszowskim. Do operacji tej ci¹gniêto jednostki
SS, ¿andarmerii, Schutzpolizei oraz Ukraiñców w s³u¿bie niemieckiej23.
20

Ibidem, s. 3536. Landrat zamojski Helmuth Weihenmaier z 20 XI 1941 r.
A. Gliñska, op. cit., s. 11; B. Wasser, op. cit., s. 120.
22 A. Gliñska, op. cit., s.12.
23 Ibidem, s. 13.
21
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7. Furmanki zgromadzone przez hitlerowców w celu wysiedlania mieszkañców Zamojszczyzny

Na spakowanie siê dawano od 10 minut do 2 godzin. Nastêpnie gromadzono mieszkañców na placu wiejskim, czasem w szkole. Kto ucieka³, do tego
strzelano, jak np. w Janikach, powiat hrubieszowski. Mojej rodzinie w £abuniach  jak wspomina ciotka Izabela Jasiñska-Stankowska  uda³o siê uciec
do Uchañ, powiat hrubieszowski oraz do Górecka Kocielnego, powiat bi³gorajski. Dzia³o siê to w nocy. Otoczywszy £abunie gêstym kordonem, Niemcy
reflektorami owietlali pola i drogi, wypatruj¹c uchodz¹cych. Ciotce Janinie,
s¹dz¹c, ¿e jest chora na grulicê, pozwolono wyj¹tkowo wyjechaæ do brata
w Zamociu. Mieszkañcy £abuñ mogli z sob¹ zabraæ, zgodnie z przepisami,
tylko 20 kg baga¿u na osobê. Ciotka Maria z dwoma synkami, która znalaz³a
schronienie w Uchaniach, pow. hrubieszowski, w styczniu 1943 roku zosta³a
ponownie wysiedlona. Gdy wieziono ich saniami za druty do Zamocia,
litociwy Ukrainiec pozwoli³ im w ostatnim momencie ratowaæ siê ucieczk¹.
Inny z moich stryjów, Jerzy Jasiñski, tak¿e zdo³a³ zbiec, póniej trafi³ na
krótki okres do obozu w Majdanku24.
Niemcy zamierzali usun¹æ w czasie akcji zimowej 1942/43 r., trwaj¹cej
od schy³ku listopada 1942 do koñca marca 1943 r. (z dwutygodniow¹ przerw¹
w pierwszej po³owie stycznia) 140 tysiêcy Polaków. Jednak¿e plan ten zosta³
zrealizowany zaledwie w oko³o 30%, a to wskutek masowych ucieczek miesz24 Zbiory archiwalne J. Jasiñskiego w Olsztynie. Wspomnienia Izabeli Jasiñskiej-Stankowskiej, (mps), s. 1014; J. Jasiñski, op. cit., s. 141143.
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kañców do krewnych, znajomych i do lasów. Skar¿y³ siê w marcu 1943 roku
gubernator dystryktu lubelskiego Emil Zörner na tworz¹ce siê bandy w sile
ponad 100 osób, wród których znajduj¹ siê kobiety i dzieci25. Nauczeni
dowiadczeniem Niemcy próbowali przystêpowaæ do dalszych wysiedleñ
w g³êbokiej tajemnicy. Taki los spotka³ m.in. Stary Zamoæ. Pisa³ Polski
Komitet Opieki 10 grudnia 1942 r.: Akcje wysiedleniowe w powiecie wykonuje siê w sposób nieregularny, a to prawdopodobnie w tym celu, aby jak
najwiêksz¹ iloæ ludnoci zaskoczyæ [ ]. Tak post¹piono ze wsi¹ Stary Zamoæ, z przedmieciem Majdan, sk¹d wziêto za druty najwiêkszy procent
ludnoci26. Opowiada³ mi towarzysz zabaw z okresu przedwojennego w Starym Zamociu, Stanis³aw Król, ¿e ratowa³ siê, szukaj¹c schronienia
na
cmentarzu. Wed³ug obliczeñ Stanis³awa Zgrzywy, w Starym Zamociu zginê³y w latach okupacji 23 osoby, a w ca³ej gminie 246. A nie s¹ to wyliczenia
pe³ne27.

8. Rzadki druczek o okupacyjnych losach
Starego Zamocia i okolic. Zginê³o w gminie
246 osób, z tego w Owiêcimiu 47, na Majdanku 10, bardzo wiele w Rotundzie

9. W Wierzbie, gdzie autor chodzi³ do szko³y
powszechnej, na pocz¹tku 1943 r. wymordowano 30 osób, wród nich kilkoro dzieci

25 Zamojszczyzna  Sonderlaboratorium, op. cit., t. 1, s. 505. Odpowied dowódcy SS
i Policji w dystrykcie lubelskim O. Globocnika z 17 III 1943 r. na zarzuty gubernatora
E. Zõrnera.
26 Ibidem, t. 1, s. 216. Polski Komitet Opiekuñczy w Lublinie z 10 XII 1942 r.
27 S. Zgrzywa, Gmina Stary Zamoæ 19391944, Lublin 1964.
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Na opró¿nione gospodarstwa sprowadzano volksdeutschów z Besarabii,
Rosji, Wo³ynia i z Boni. Chodzili w czarnych mundurach, st¹d powszechnie
nazywano ich czarnymi (z braku miejsca pomijam tu skomplikowany problem Ukraiñców, których  ze zgo³a innych przyczyn  tak¿e czêciowo dotknê³y przesiedlenia).
4. Skierbieszów
Wysiedlenie gminy Skierbieszów nast¹pi³o wczesnym rankiem 28 listopada 1942 r., czyli w pierwszym rzucie II etapu akcji wysiedleñczej. Poprzedniego dnia wieczorem w³adze hitlerowskie owiadczy³y w tonie bardzo surowym, ¿e Polski Komitet Opieki w Zamociu ma obowi¹zek uspokojenia i
propagowania akcji wysiedlenia [!]. Za spokój oraz w³aciwe zachowanie siê
ludnoci odpowiedzialny jest Komitet. W³adze przestrzegaj¹, ¿e ludnoæ uciekaj¹ca traktowana bêdzie jak bandyci28.
Mieszkañcom Skierbieszowa wyznaczono na spakowanie siê 1 godzinê,
mogli z sob¹ zabraæ rzeczy tylko osobistego u¿ytku, w niektórych wspomnieniach jest mowa o 20 minutach. W czasie wysiedlania czêæ Niemców by³a
pijana. Na miejskim placu spêdzono pó³tora tysi¹ca osób, nastêpnie otoczono
ich kordonem esesmanów; drugi kordon ubezpiecza³ ca³¹ wie. Sprawdzanie
list trwa³o kilka godzin, wszystkim doskwiera³ mróz. Wreszcie wyruszono do
Zamocia, na ka¿dej furmance siedzia³ uzbrojony Niemiec. W pewnym momencie karawana wjecha³a w boczn¹ drogê, aby nie spotkaæ siê z nadje¿d¿aj¹cymi nasiedleñcami niemieckimi.
Kobiety zaczê³y siê rozklejaæ. Doko³a s³ychaæ chlipanie. Oczy wszystkich
skierowane na oddalaj¹c¹ siê osadê. Zostawili w niej dorobek swego ¿ycia,
ojcowiznê, chleb. Jechali na wygnanie, na tu³aczkê, w nieznane  wspomina
jeden z wysiedlonych, lekarz Zygmunt Wêc³awik.
I dalej, ju¿ po dotarciu do obozu w Zamociu:
Wreszcie brama. Wje¿d¿amy. Wysadzaj¹ nas na placu. Jest ju¿ zupe³nie
ciemno. Ca³y dzieñ bez ³y¿ki gor¹cej zupy. Podwójna ciana kolczastego drutu. Wewn¹trz kolczaste zwoje. Te same baraki, w których Niemcy wykoñczyli
kilkanacie tysiêcy radzieckich jeñców. Jedni odeszli, przybyli nastêpni. Ciche pochlipywanie kobiet przesz³o w zbiorowe zawodzenie. Za nami zamknê³a siê kolczasta brama. Dla wielu ludzi na zawsze. Gruby ¿andarm wyczytywa³ nazwiska. Sprawdzi³ listy. W obozie tym rz¹dzi³ niepodzielnie esesman
Schütz, dawny bokser z Poznania, sadysta. Pastwi³ siê nad wszystkimi, bez
powodu potrafi³ zabijaæ kobiety, dzieci29. Po segregacji w Zamociu, oko³o 700
osób wywieziono przed Bo¿ym Narodzeniem 1942 roku do obozu w Brzezin28 Zamojszczyzna  Sonderlaboratorium, op. cit., t. 1, s. 208209. Polski Komitet Opiekuñczy w Lublinie z 3 XII 1942 r.
29 Zamojszczyzna w okresie okupacji, op. cit., s. 57. Relacja nieznanego autora; s. 7786.
Relacja lekarza Zygmunta Wêc³awika ze Skierbieszowa.
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ce. Jan Szczepanowski z kolonii Stary Zamoæ trafi³ tam ju¿ 12 maja 1942
roku. Zapamiêta³, ¿e wród przywiezionych znajdowa³o siê 48 ch³opców
w wieku 914 lat pochodz¹cych ze Skierbieszowa i okolic. Po 56 tygodniach
umieszczono ich w baraku nr 13 w Owiêcimiu (Auschwitz), gdzie zostali
umierceni zastrzykiem z fenolu i nastêpnie spaleni.30 Jak wynika z pami¹tkowej tablicy zawieszonej w kociele skierbieszowskim, w Owiêcimiu i innych
miejscach zginê³o ponad 250 mieszkañców ze Skierbieszowa i pobliskich wsi31.

10. Wysiedleni Polacy w obozie zamojskim za drutami

Co wiemy o nasiedlonych do Skierbieszowa Niemcach pochodz¹cych
z ró¿nych stron Europy? Wspomina inny mieszkaniec Skierbieszowa:
Po wysiedleniu Polaków, Niemcy jeszcze tego samego dnia osiedlili nowych kolonistów, których by³o znacznie mniej ni¿ wysiedlonych. Zajmowali
oni najlepsze i najbogatsze gospodarstwa, przeprowadzaj¹c jednoczenie komasacjê gruntów. Wszyscy nasiedleñcy byli dobrze uzbrojeni i bardzo wrogo
ustosunkowani do ludnoci polskiej.32 Z broni tej chêtnie robili u¿ytek, np.
w maju 1944 r. zabili w Skierbieszowie dwóch mieszkañców z s¹siedniej
gminy Stary Zamoæ33. Przypominaj¹ obecni mieszkañcy Skierbieszowa, ¿e
30 Zamojszczyzna  Sonderlaboratorium, t. 1, s. 428. Zeznania Jana Szczepanowskiego
z Kolonii Stary Zamoæ.
31 E. Po³udnik, Pamiêæ wa¿niejsza od przeprosin, Rzeczpospolita, 2004, 18 V.
32 Zamojszczyzna  Sonderlaboratorium, t. 2, s. 359360. Wspomnienia J. C. o wysiedleniu Skierbieszewa.
33 S. Zgrzywa, op. cit., s. 59, 61.
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rodzina dzisiejszego prezydenta Köhlera mieszka³a w domostwie Józefa Wêc³awika, który zmar³ kilka miesiêcy po wysiedleniu w s¹siedniej wsi. O Köhlerach trudno co powiedzieæ. Chyba nie byli z³ymi ludmi, bo siê o nich nie
wspomina³o, bo o takich by³o g³ono  opowiada³a w 2004 r. Janina Smusz,
bratanica Józefa Wêc³awika, córka Stanis³awa Wêc³awika, wójta Skierbieszowa. Kilka osób z rodziny Wêc³awików tak¿e zginê³o w Owiêcimiu. Janina
Smusz zapamiêta³a szereg nazwisk nasiedlonych, którzy zapisali siê z jak
najgorszej strony34.
Osadê nazwano Heidenstein. W dniach 910 maja 1943 r. Ludwik Fischer, gubernator dystryktu warszawskiego, jednoczenie pe³ni¹cy wówczas
obowi¹zki gubernatora komisarycznego dystryktu lubelskiego, przeprowadzi³
inspekcjê nasiedlonych terenów zamojskich. Cytujê sprawozdanie sporz¹dzone przez F. Gollerta, kierownika planowania przestrzennego z Warszawy:
Poniedzia³ek, 10 V 1943 roku. Dzieñ ten zosta³ wykorzystany na zwiedzanie terenów przesiedleñczych powiatu zamojskiego.
a) Godz. 7 wyjazd z Lublina. Za Lublinem ogl¹danie z szosy obozu koncentracyjnego [Majdanek  J.J.]. Zwraca uwagê silna stra¿ z³o¿ona z licznych
funkcjonariuszy policji, podczas gdy gdzie indziej egzekutywy policyjnej wcale nie ma. Pola uprawne wywieraj¹ bardzo dobre wra¿enie. Lublin ma widocznie lepsze gleby ni¿ dystrykt Warszawa [ ]. Jazda przez ró¿ne miasta,
które uprzednio zamieszkiwane by³y w wiêkszej czêci przez ¯ydów, a teraz
po ich ewakuacji [i po wymordowaniu  J.J.], robi¹ wra¿enie zupe³nie wymar³ych, co szczególnie rzuca siê w oczy w Izbicy. Te dawne ¿ydowskie dzielnice miasta maj¹ byæ zrównane z ziemi¹. Zdobyty w ten sposób materia³
wykorzysta siê przy budowach dla nowych osadników.
b) Przybycie o godz. 8.30 do Zamocia, dla którego w póniejszym czasie
przewidziana jest nazwa Miasto P³uga (Pflugstadt). Powitanie przez starostê
Weihenmaiera, który zaprosi³ na ma³¹ przek¹skê do sali ratuszowej. Rynek
w Zamociu sprawia niezwyk³e wra¿enie. Wszystkie domy wokó³ rynku
wiadcz¹ zdecydowanie o w³oskiej architekturze. Jest to naladownictwo rynku w Padwie [ ].
[Wie Zawada]. Zestaw osiedlonych grup narodowociowych: 1 Niemiec
z Serbii, 13 Niemców z Besarabii, 9 Niemców z Rosji, 9 Niemców z Chorwacji, 12 osób pochodzenia niemieckiego [miejscowych  J.J.]. SS Gruppenführer [Globocnik] wyjania organizacjê. Na czele stoi wójt, który ma do
pomocy sekretarza gminnego. Poza tym wójt ma doradcê ch³opskiego. Jest
tak¿e przewidziany sêdzia wiejski, na którego minister sprawiedliwoci Thierack mia³ wyraziæ zgodê. Osadnicy otrzymuj¹ najpierw ziemiê w lenno. Je¿eli
przejd¹ pomylnie ten okres, otrzymaj¹ grunt na w³asnoæ. Gospodarstwa
otrzymaj¹ wtedy charakter w³asnoci dziedzicznych [ ].
f) Jazda do Skierbieszowa. Jest to jedna z nowych wsi g³ównych o powierzchni ca 950 ha. Dotychczas osiedlono 72 rodziny. Sk³ad osiedleñców jest
34

E. Po³udnik, op. cit.
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nastêpuj¹cy: 25 niemieckiego pochodzenia, 13 Niemców z Rosji, 31 Niemców
z Besarabii, 3 Niemców z Serbii, razem 72 rodziny. Kierownikiem wsi g³ównej jest SS-Hauptsturmführer Herold, który w ostatnich 6 miesi¹cach zupe³nie przekszta³ci³ tê g³ówn¹ wie, tak ¿e teraz robi na ogó³ wra¿enie niemieckiej. O godzinie 12.30 nast¹pi³o objêcie urzêdu przez niemieckiego wójta
i niemieckich so³tysów. Wstêpne przemówienie o zasadniczym znaczeniu
osadnictwa wyg³osi³ SS-Gruppenführer Globocnik jako pe³nomocnik Komisarza Rzeszy dla Umocnienia Niemieckoci w dystrykcie lubelskim. Póniej
nast¹pi³o zaprzysiê¿enie wójta i so³tysa przez landrata Weihenmaiera z Zamocia. Po kilku s³owach podziêkowania wypowiedzianych przez nowego
wójta, gubernator Fischer wyrazi³ przesiedleñcom swe uznanie za dotychczasow¹ pracê. Zwróci³ uwagê na to, ¿e ju¿ przed osiedleniem w Generalnej
Guberni, w Besarabii lub gdzie indziej, walczyli o sprawê niemieck¹ i ¿e
teraz znowu przypada im w udziale byæ pionierami niemieckoci na obszarze,
który chwilowo w wiêkszoci zamieszkany jest przez obc¹ ludnoæ, ale bêdzie
niemiecki. Gubernator dr Fischer zapewni³ SS-Gruppenführera Globocnika,
¿e ze swej strony administracja uczyni wszystko, by to wa¿ne zadanie przesiedlenia popieraæ, gdy tylko ogólnopolityczna sytuacja pozwoli na kontynuacjê przesiedleñ. Skoñczy³ przemówienie okrzykiem na czeæ Führera. Uroczystoæ zakoñczono odpiewaniem hymnu narodowego.
Po wizytacji jeszcze kilku wysiedlonych wsi, w których gospodarowali
czarni, gubernator Fischer wypowiedzia³ siê z du¿¹ satysfakcj¹ o nowych
porz¹dkach na Zamojszczynie: Dotychczas dowiadywa³ siê on tylko o negatywnych stronach przesiedlenia: wydaleniu niezbyt przyjemnych Polaków [!]
(von wenig erfreulichen Polen) do dystryktu warszawskiego i z³ym wp³ywie
na ogólne nastroje ludnoci polskiej. Dzisiaj zobaczy³ pozytywn¹ stronê przesiedlenia, która unaoczni³a mu wielkie znaczenie ca³ej kwestii przesiedleñ,
Jest wiêc przekonany, ¿e zadaniem administracji powinno byæ popieranie
tych przedsiêwziêæ35.
W zwi¹zku z nasilaj¹c¹ siê partyzanck¹ akcj¹ odwetow¹, w kwietniu
1944 r. zorganizowano Pu³k Samoobrony Zamocia, w sk³ad którego wchodzi³
batalion policji z Zamocia, ¿andarmeria zamojska, posterunek SS z ka¿dej
wsi (SS-Landwache), ponadto wszyscy mê¿czyni zdolni do noszenia broni,
stale mieszkaj¹cy w swoich wsiach. W Skierbieszowie wyznaczono do tej formacji 315 osób, przekazuj¹c im 200 karabinów i 2 karabiny maszynowe36.
Zrozumia³e, ¿e przedstawi³em tu jedynie urywki okupacyjnych losów
Skierbieszowa, wydobyte z drukowanych róde³. ¯yj¹ nadal niektórzy wiadkowie ówczesnych wydarzeñ, wiele mog³yby opowiedzieæ ich dzieci. Warto
przeto zbieraæ relacje o nieco ju¿ przykurzonej tragedii Zamojszczyzny.
35 Zamojszczyzna  Sonderlaboratorium, t. 2, s. 3540. Sprawozdanie kierownika warszawskiej placówki planowania przestrzennego F. Gollerta z wizytacji wysiedlonych terenów na
Zamojszczynie z 10 V 1943.
36 Ibidem, s. t. 2, s. 311312. Genera³ SS i Policji w Lublinie J. Sporrenberg z 28 IV 1944 r.
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5. Dole i niedole Jana Franeckiego z Suchowoli. Pacyfikacje
Trzeci etap wysiedleñ odbywaj¹cych siê w okresie letnim 1943 r. s³usznie
Niemcy nazwali Großaktion, do której zmobilizowali 16 tysiêcy ¿o³nierzy,
w sk³ad których wchodzi³y formacje SS, Schutzpolizei, ¿andarmerii, Sonderdienstu, gestapo, Wehrmachtu i policji ukraiñskiej oraz czasem polskiej (granatowej). Wysiedlono wówczas 171 wsi, z tego
z powiatu bi³gorajskiego 89, z tomaszowskiego
45, z zamojskiego 29 i z hrubieszowskiego 8, obejmuj¹c akcj¹ 60 tysiêcy mieszkañców, chocia¿ planowano usun¹æ ich trzykrotnie wiêcej37.
Operacja ta, oznaczona kryptonimem Werwolf I i Werwolf II trwa³a od trzeciej dekady
czerwca do pocz¹tku sierpnia 1943 r.. Tym razem
zosta³a po³¹czona z niezwykle okrutnym terrorem (wówczas okrelanym pacyfikacj¹), w czasie
którego palono wioski, pojedyncze domostwa, dokonywano masowych egzekucji, przeprowadzano
prewencyjne aresztowania i wysy³ano wysiedlonych do ró¿nych obozów, najczêciej na Majdanek, do którego w sumie w latach 194243 trafi³o
z Zamojszczyzny ok. 26 tysiêcy osób. Na Zamojsz- 11. Jan Franecki (19271993)
czynie panowa³o przekonanie, ¿e po likwidacji
ludnoci ¿ydowskiej przysz³a kolej na Polaków. Oblicza siê, ¿e w trzech etapach (19411943) wysiedlono oko³o 110 tysiêcy mieszkañców z 297 wsi38.
Odwo³am siê obecnie do wspomnieñ Jana Franeckiego z Suchowoli
(19271993), z którym zaprzyjani³em siê w czasie studiów na KUL. Franecki

12. Panorama Suchowoli
37
38

A. Gliñska, op. cit., s. 13.
Ibidem; B. Wasser, op. cit., 121122.
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13. Jan i Zdzis³aw Franeccy na tle zniszczonego
w 1939 r. budynku w Suchowoli. M³odszy Zdzis³aw zosta³ wywieziony wraz z rodzicami i rodzeñstwem w 1943 r. w okolice Magdeburga. Najstarszy Jan uciek³ i pracowa³ incognito w swojej
wsi. Zosta³ ¿o³nierzem AK. Po latach napisa³ rzetelne wspomnienia o losach Suchowoli w czasie
okupacji

14. Bêd¹c studentem KUL, Jan Franecki chêtnie spotyka³ siê ze swoimi kolegami z Suchowoli.
Najbardziej ³¹czy³y ich prze¿ycia okupacyjne
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z czasem zwi¹za³ siê niezwykle twórczo z Radomskim Towarzystwem
Naukowym. Jednak¿e niezale¿nie od zwi¹zków z ziemi¹ radomsko-kieleck¹,
Franecki swoim sercem, swoj¹ pamiêci¹ pozosta³ wierny pierwszej bli¿szej
ojczynie, Zamojszczynie, gdzie ka¿da piêd ziemi przypomina³a mu dzieciñstwo i wczesn¹ m³odoæ, a wiêc lata szkolne, krwawe walki w rodzinnej
Suchowoli w 1939 roku (czêciowe spalenie wsi, pastwienie siê Wehrmachtu
nad niewinnymi mieszkañcami), pocz¹tkowe lata okupacji, wysiedlenia, pacyfikacje, boje partyzanckie w AK, wreszcie piwnice UB i maturê w Zamociu
(1949). By³ dla siebie cz³owiekiem twardym, nie roztkliwia³ siê nad prze¿yciami wojennymi, niemniej trauma dziecka Zamojszczyzny pozosta³a w nim
na zawsze. Mimo i¿ tak wiele wycierpia³ od niemieckiego okupanta, po latach
uzna³, ¿e przyszed³ czas na pojednanie, ale pod warunkiem poznania przez
obie strony pe³nej prawdy39. Oto fragmenty jego niepublikowanych wspomnieñ, dotycz¹cych Suchowoli:
29 czerwca 1943 roku w wyniku na wielk¹ skalê zakrojonej pacyfikacji,
Niemcy aresztowali wiêkszoæ mê¿czyzn z wiosek po³udniowej Zamojszczyzny wywo¿¹c ich do obozu w Zamociu. Wród aresztowanych znalaz³ siê
tak¿e i mój ojciec40. 9 lipca 1943 roku przysz³o to najgorsze, czego obawialimy siê ju¿ od dawna  wysiedlenie. Bez ojca nie mielimy ¿adnej szansy
ucieczki. Wyprowadzono nas na rozleg³e pastwisko porodku wsi, gdzie spotkalimy innych mieszkañców Suchowoli. Wród spêdzonych byli i ranni,
którzy próbowali ucieczki. Tu dokonano wstêpnej selekcji. Wybrano te rodziny, których ojcowie lub bracia byli ju¿ «za drutami», za³adowano na furmanki
i wywieziono do Zamocia. Poniewa¿ znane nam by³y wypadki rozdzielania
rodzin, zdecydowalimy z matk¹ jeszcze na placu, ¿e ja zostanê w Suchowoli.
Przy³¹czy³em siê do grupy Polaków, których Niemcy pozostawili we wsi.
Tymczasem moj¹ matkê wraz z czworgiem dzieci (najstarsze 13 lat, najm³odsze 4 lata) zawieziono do obozu w Zamociu i po³¹czono z ojcem. Kilkakrotnie
Niemcy proponowali rodzicom podpisanie volkslisty i wypuszczenie na wolnoæ. Oczywicie rodzice odmówili. Po parudniowym pobycie «za drutami»
w Zamociu, razem z innymi, rodzinê moj¹ wywieziono na przymusowe
roboty do Rzeszy w okolice Magdeburga. Na szczêcie dzieci nie oddzielono
od rodziców. Rodzina wróci³a do Polski w 1946 roku. Pomijam ca³y tragizm
sytuacji i dantejskie sceny zwi¹zane z wysiedleniem.
Zosta³em sam bez grosza w kieszeni, tylko w krótkich spodenkach
i koszuli. Zupe³nie bez rodziny nawet tej dalszej (moja rodzina wywodzi³a
39 J. Jasiñski, Wojenne i studenckie lata radomskiego historyka Jana Franeckiego (1927
1993). Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, t. 30, 1995, z. 14, s. 110123;
H. Kisiel, Przedmowa do bibliografii prac Jana Franeckiego, ibidem, s. 124125; tej¿e, Bibliografia prac Jana Franeckiego, ibidem, s. 126131; Zbiory archiwalne J. Jasiñskiego
w Olsztynie. List brata Jana Franeckiego, Zdzis³awa Franeckiego z 23 II 1995 r.
40 Jest to wa¿ny, a w zasadzie pomijany w literaturze naukowej fragment historii wysiedleñ na Zamojszczynie  poprzedzanie ich prewencyjnymi aresztowaniami.
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siê z Uchañ w powiecie hrubieszowskim, któr¹ zreszt¹ spotka³ jeszcze
gorszy los), nieprzygotowany do samodzielnego ¿ycia, mog³em liczyæ jedynie
na pomoc innych. I nie zawiod³em siê, chocia¿ i tym innym by³o bardzo
ciê¿ko.
Jeszcze 9 lipca, zanim wysiedleñcy dotarli do Zamocia, pojawili siê niemieccy osadnicy popularnie zwani «czarnymi». By³o ich czterdzieci kilka
rodzin. Stanowili istn¹ wie¿ê Babel. Byli wród nich Niemcy z Besarabii,
Chorwacji, a tak¿e grupa polskich renegatów, którzy podpisali volkslistê. Ci
ostatni pochodzili z okolic Grabowca pow. hrubieszowskiego i niestety z samej Suchowoli. Suchowola by³a wsi¹ du¿¹ licz¹c¹ przed wysiedleniem oko³o
330 rodzin, ale zaledwie piêæ rodzin stchórzy³o przyjmuj¹c obywatelstwo
niemieckie. W s¹siednich wioskach volksdeutschów nie by³o. W Suchowoli
mieszka³a tak¿e grupa prawos³awnych, którzy zadeklarowali siê jako Ukraiñcy. Tych Niemcy przesiedlili na teren pow. bi³gorajskiego.
Ka¿dy z wysiedlonych Niemców otrzyma³ kilka gospodarstw ch³opskich,
tak, ¿e powsta³y dwa 24-hektarowe gospodarstwa niemieckie. Inwentarz
¿ywy i martwy do najdrobniejszego szczegó³u stawa³ siê w³asnoci¹ Niemca.
Polacy nie mogli mieszkaæ w samej wsi. Rozlokowani na krañcach i przysió³kach obowi¹zani byli do pracy w gospodarstwach «baorów». Warunki mieszkaniowe Polaków by³y okropne. St³oczeni po kilka rodzin w jednej izbie, bez
rodków do ¿ycia (przydzia³y kartkowe dla pracuj¹cych ogranicza³y siê jedynie do niewielkiej iloci marmolady, makaronu i m¹ki lub chleba) nie byli
pewni nawet tych resztek mienia, jakie uratowali w czasie wysiedlenia.
«Czarny» móg³ przyjæ i zabraæ Polakowi ka¿d¹ rzecz, która mog³a mu siê
przydaæ w «jego» gospodarstwie. Nasiedleñcy zachowywali siê jakby ju¿ nigdy st¹d nie mieli odejæ. Na ró¿nych zebraniach starano siê im wpoiæ przekonanie, ¿e pozostan¹ tu na zawsze. Pamiêtam, po jakim zebraniu volksdeutsch mówi³ z ca³ym przekonaniem, ¿e jeli bêdzie dobrze gospodarzy³
przez 25 lat, to gospodarstwo, które obecnie posiada, stanie siê jego w³asnoci¹. Utworzono niemieckie sklepy, szko³ê, przedszkole, a w remizie stra¿ackiej co w rodzaju niemieckiego domu kultury. [ ]. Wszyscy Niemcy byli
uzbrojeni, a poza tym we wsi by³ posterunek ¿andarmerii. Na czele wsi sta³
Dorfführer, zawsze SS-man w stopniu podoficera. Pierwszym by³ Schupper,
a po nim funkcjê tê pe³ni³ niezwykle okrutny wobec Polaków Stephan. Porodku wsi umieszczono gong, który o godzinie 6.00 rano obwieszcza³ wszystkim Polakom pocz¹tek pracy. Wystarczy³o kilka minut spónienia, aby naraziæ siê na karê ch³osty z rêki Stephana, który w tym celu czyha³ na drodze
poluj¹c na spónialskich. Szko³y dla dzieci polskich we wszystkich wysiedlonych wioskach zosta³y zamkniête. Równie¿ zosta³y zamkniête kocio³y,
a nabo¿eñstwa zakazane.
Zakazane by³y tak¿e wszystkie kontakty, poza prac¹, miêdzy «czarnymi»
a Polakami. Wprowadzono godzinê policyjn¹. Zosta³a ograniczona swoboda
poruszania siê po okolicznych wioskach. W zasadzie wymagano odpowiedniej
przepustki, ale tego specjalnie nie przestrzegano, tym bardziej ¿e miejscowa
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ludnoæ zbyt dobrze zna³a ró¿ne dró¿ki i cie¿ki, aby mo¿na by³o nad nimi
rozci¹gn¹æ niemieck¹ kontrolê41.
Autor tych s³ów  Jan Franecki  z³o¿y³ przysiêgê ¿o³nierza AK w sierpniu 1943 r., na rêce Dziadka Józefa Ga³aszkiewicza, przybieraj¹c pseudonim Orlik. Jego dowódc¹ by³ kpr. O³ówek Stanis³aw Szyku³a. Franecki
zosta³ ³¹cznikiem pomiêdzy poszczególnymi oddzia³ami partyzanckimi, obowi¹zki te wype³nia³ nocami, w dzieñ pracowa³ w Bautruppe w Suchowoli.
Odby³ kurs podoficerski, otrzymuj¹c stopieñ kaprala. Nale¿a³ do Rejonu Krasnobrodzkiego, który wchodzi³ w sk³ad 9. Pu³ku Piechoty im. Gen. W³adys³awa Sikorskiego. Z czasem zosta³ przydzielony do oddzia³u ppor. Doliny
Adama Piotrowskiego. Bi³ siê m.in. 23 lipca 1944 r. pod Jacni¹42. By³ jednym
z najm³odszych akowców w Rejonie Krasnobrodzkim.
Partyzanci spalili w listopadzie 1942 r. wie Lipsko z nasiedlonymi tam
Niemcami. W odwecie ¿andarmeria dokona³a straszliwej masakry w Bia³owoli, znajduj¹cej siê niedaleko od miejsca zamieszkania Franeckiego, zabijaj¹c wszystkich mieszkañców. Innym razem spacyfikowano Radoszyce, gdzie
zamordowano 60 osób. Niemal codziennie chowano w Suchowoli, czasem po
kilkanacie zw³ok jednoczenie, ofiary niemieckich zbrodniarzy, w tym znajomych i kilkunastoletnich rówieników Janka Franeckiego, z którymi tak
niedawno chodzi³ do szko³y. Patrzy³ na to w³asnymi oczyma. Nocami grzebano partyzantów. Groza ogarnê³a mieszkañców.
W dniu 27 stycznia 1944 r. oddzia³ AK zaatakowa³ Suchowolê. Zabito
trzech «czarnych», kilku volksdeutschów ukarano ch³ost¹, zabrano do lasu
wiele koni, wiñ itp. Natomiast nie uda³o siê schwytaæ okrutnego Dorfführera Stephana, który spokojnie dokoñczy³ ¿ycie w USA. Póniej zabito we wsi
esesmana, Franza Karatwê z Chorwacji, maj¹cego na sumieniu kilku Polaków, m.in., jak pisze Franecki, wdowê Bry³ow¹ za to, ¿e ta «ukrad³a» snopek
zbo¿a z w³asnego pola, a teraz nale¿¹cego do jednego z «czarnych»43.
Pisze dalej Franecki o odwecie za atak na Suchowolê:
Reakcja w³adz niemieckich by³a «normalna»  za trzech zabitych Niemców rozstrzelano w lutym 1944 roku 30 Polaków, wiêniów przywiezionych
z Zamocia. Egzekucja odby³a siê w s¹siednim Potoczku, wsi le¿¹cej przy
szosie Zamoæ  Krasnobród. Niemcy obawiali siê przeprowadziæ egzekucjê
w Suchowoli otoczonej lasami. Egzekucja by³a publiczna. Wszyscy Polacy
41 Zbiory archiwalne J. Jasiñskiego. J. Franecki, Relacja z dzia³alnoci w organizacji
i oddzia³ach partyzanckich 9 Pu³ku Piechoty Armii Krajowej na Zamojszczynie w 19431944
roku, Radom 1972 (mps), s. 14.
42 Ibidem, s. 68; J. Grygiel, op. cit., s. 144, 148  jedn¹ z wartociowych pozycji dotycz¹cych walk partyzanckich jest praca o charakterze nie tylko wspomnieniowym W. Hryniewickiego, My z Zamojszczyzny, Warszawa 1970, wyd. II 1988 r. Na temat struktur organizacyjnych AK
na Zamojszczynie zob. J. Turowski, Historia OP 9. W: Armia Krajowa na rodkowej i po³udniowej Lubelszczynie i Podlasiu. Materia³y sesji naukowej KUL, 2425 IX 1985 r. Pod red.
T. Strzembosza, Lublin 1993, s. 5192.
43 Zbiory archiwalne J. Jasiñskiego. J. Franecki, Relacja..., s. 12.
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z Suchowoli zostali przypêdzeni przez ¿andarmów do Potoczka, gdzie stali siê
wiadkami rozstrzelania 30 niewinnych ofiar44.
Najpotworniejsz¹ zbrodniê na Zamojszczynie pope³niono w Sochach, pal¹c ca³¹ wie i morduj¹c  jak wykaza³y ostatecznie badania  180 mieszkañców45. Ca³y wiat pamiêta o losie czeskich Lidic i francuskiego Oradour.
A kto s³ysza³, poza lubelskimi historykami i historykami lat okupacji,
o mordzie w Sochach? W Kitowie zabito 145 osób, w Majdanie Starym 63,
w Wiszenkach 31. Meldowa³a Armia Krajowa do Londynu: W odwet za
wykolejony w dniu 28 III [1943] poci¹g wojskowy na linii Zwierzyniec  Krasnobród spalono ca³kowicie 10 okolicznych wsi: Pardysówka, Ró¿aniec, Majdan Kasztelañski, Dzików
Nowy, Wyt³oczka, Bagno, Brzeziny, Rutka, Obrocz i Terespol. Ponad 300 osób rozstrzelano na
miejscu, ponad 400 wywieziono czêciowo na roboty do Rzeszy (zdolnych do pracy), resztê do
ró¿nych obozów45.
W ten sposób mo¿na by ci¹gn¹æ d³ug¹ litaniê zbrodni. Nie przesadzê, jeli powiem, ¿e
na Zamojszczynie nie istnieje ani jedna miejscowoæ, której nie dotknê³yby w wiêkszym
lub mniejszym stopniu represje ze strony okupantów. W pe³ni triumfowa³a zasada odpowiedzialnoci zbiorowej47.
W tym miejscu wypada mi jeszcze w kilku
15. Zofia Jasiñska, ciotka autora.
Najpierw zosta³a wysiedlona z £as³owach wspomnieæ o ciotce Zofii Jasiñskiej,
buñ, nastêpnie z Górecka Kocielktóra w listopadzie 1942 r., w czasie wysiedlenego, pow. bi³gorajski. Transportonia £abuñ uciek³a do Górecka Kocielnego
wanej na Majdanek, dziêki pomow pow. bi³gorajskim. Ale losy wojenne Zacy rodziny w ostatniej chwili uda³o siê zbiec w Lublinie
mojszczyny nie ominê³y jej i w nowym miejscu. Niemcy, zamierzaj¹c zlikwidowaæ na tych
terenach partyzantkê polsk¹ i sowieck¹, przeprowadzili w dniach 9-14 czerwca 1944 r. w lasach janowskich i lipskich du¿¹ operacjê pod kryptonimem
Sturmwind I. Jednak¿e partyzantom uda³o siê wymkn¹æ do Puszczy Solskiej. Wówczas okupanci, zgromadziwszy wiêksze si³y w liczbie oko³o 30 tysiê44

Ibidem, s. 5.
Zamojszczyzna  Sonderlaboratorium op. cit., t. 2, s. 83, przypis 2: Masowego mordu
na ludnoci Sochy dokona³ okupant 1 VI 1943 r. zabijaj¹c ponad 180 mieszkañców i pal¹c przy
u¿yciu samolotów niemal doszczêtnie ca³¹ wie (ocala³y jedynie 3 zabudowania).
46 Ibidem, t. 2, s. 11. Meldunek AK do Naczelnego Wodza w Londynie z 17 IV 1943 r.
47 Najwiêcej materia³ów na temat pacyfikacji Zamojszczyzny zawieraj¹ wydawnictwa
Z. Klukowskiego, szczególnie Terror niemiecki na Zamojszczynie, Zamoæ 1946, a z póniejszych Zamojszczyzna w okresie okupacji, op. cit. oraz C. Madajczyka Zamojszczyzna  Sonderlaboratorium SS, op. cit.
45
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cy ¿o³nierzy (Niemcy, Ka³mucy, Ukraiñcy), 21 czerwca przyst¹pili do ponownej akcji, nazwanej Sturmwind II, która trwa³a do 25 czerwca. Do najbardziej znanych, ciê¿kich walk dosz³o pod Osuchami, w czasie których polscy
partyzanci, przy du¿ych stratach wyrwali siê z okr¹¿enia. Oddzia³y sowieckie
bij¹c siê osobno, tak¿e nie da³y siê zamkn¹æ w kotle.
Górecko Kocielne znalaz³o siê w centrum dzia³añ wojennych oraz pacyfikacyjnych. Niemcy rozstrzeliwali wszystkich mê¿czyzn w wieku 1660 lat,
natomiast starszych oraz dzieci i kobiety wysiedlali i wywozili, przewa¿nie
do obozów, wsie palili. Sam pamiêtam w Lublinie przywo¿onych kolej¹ nieszczêsnych mieszkañców Zamojszczyzny, których nastêpnie pêdzono przy
wrzaskach schneller, schneller i ujadaniu psów, na Majdanek. Dla eskortuj¹cych Niemców, wszyscy oni byli Banditen lub dzieæmi bandytów.
Ciociê Zosiê przetrzymywano najpierw w obozie w Zwierzyñcu, nastêpnie
szereg dni pod go³ym niebem w Zamociu, wreszcie przywieziono do Lublina.
Tutaj uda³o siê jej przez polskiego kolejarza zawiadomiæ nas o swoim losie.
Matka i jej siostra Julia Paczosówna pobieg³y natychmiast do Fabryki Maszyn i Narzêdzi Rolniczych przy ul. 1 Maja, gdzie ujrza³y j¹ na podwórzu
wród t³umu innych kobiet. Bramy pilnowa³o 2 Ukraiñców. Ciotka Julia
wesz³a do rodka, chwyci³a otêpia³¹ szwagierkê za ramiê i razem skierowa³y
siê do bramy. Jeden Ukrainiec nie chcia³ ich wypuciæ, ale drugi, z sercem
bardziej litociwym, powiedzia³: puskaj, puskaj. Za chwilê wszystkie panie
by³y w naszym domu. Niewiele brakowa³o, aby ciotka Zosia znalaz³a siê na
Majdanku. Podziwialimy odwagê ciotki Julii.
6. Dzieci Zamojszczyzny
Wród 110 tysiêcy wysiedlonych znajdowa³o siê trzydzieci kilka tysiêcy
dzieci do lat 14, z których wys³ano do Niemiec jak wówczas mówiono  na
rasê, czyli celem germanizacji, 4,5 tysi¹ca. Z uwagi na wielkie mrozy najtragiczniejszy by³ los dzieci wywo¿onych zim¹ 1942/43 roku. Ratowano je w Warszawie, £odzi, Pabianicach, Sieradzu i na innych stacjach w czasie transportu do III Rzeszy. Natomiast w Generalnej Guberni wywo¿ono je do powiatu
che³mskiego, w³odawskiego, garwoliñskiego, siedleckiego, a nawet na Pomorze. Gdzie by³o mo¿na, umieszczano je w szpitalach. Zygmunt Klukowski,
znany kronikarz lat okupacji, lekarz ze Szczebrzeszyna, opisuje sytuacjê
w pobliskim Zwierzyñcu (lato 1943 r.):
Ale najwiêksze wra¿enie, od którego nie mog³em siê otrz¹sn¹æ przez
d³u¿szy czas, sprawi³y na mnie chore dzieci w szpitalu ordynackim. By³o ich
przesz³o 40, tylko do lat 5. Choruj¹ przewa¿nie na czerwonkê i odrê. W ma³ych
naprêdce skleconych drewnianych ³ó¿eczkach le¿¹ po dwoje wyniszczone
i wychudzone tak, ¿e podobne s¹ raczej do trupków. Niektóre zdrowsze le¿a³y
w cieniu drzewa na trawie na podwórzu [ ]. Bardzo du¿o pañ i panów
zwierzynieckich po kilka godzin i w dzieñ i w nocy pe³ni tu dy¿ury, gorliwie
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zajmuj¹c siê tymi nieszczêsnymi ofiarami niemieckiego barbarzyñstwa, karmi¹ je, myj¹, nosz¹ niemowlêta na rêkach48.
Sprawozdanie Polski Podziemnej:  do Che³ma przywieziono 7 wagonów dzieci z powiatu zamojskiego. Ka¿dy wagon jest pilnowany przez 2
gestapowców, którzy nikogo do wagonów nie dopuszczaj¹ [ ]. Przez ca³¹
drogê rozlega³ siê p³acz i lament dzieci49.

16. Grupa dzieci zamojskich, która znalaz³a opiekê w polskim schronisku Rady G³ównej Opiekuñczej w Warszawie

G³os Pracy, organ Polskiego Zwi¹zku Wolnoci, 18 lutego 1943 roku,
relacja wiadka z Siedlec:
W dniu 31 stycznia [1943 r.] w niedzielê przyby³ do Siedlec jeden
z transportów wyrzuconych z Zamojszczyzny  dzieci i starców. A wiêc to
rzeczywistoæ a nie stugêbna plotka. Ból ciska za gard³o, ³zy siê do oczu
cisn¹ na widok tych obdartych, wynêdznia³ych, zmarzniêtych i padaj¹cych
z omdlenia postaci [ ]. Wieæ o dzieciach z Zamojszczyzny lotem b³yskawicy
obieg³a ca³e miasto. Przed bram¹ [szpitala] zebra³ siê t³um ludzi i z godziny
na godzinê zacz¹³ siê powiêkszaæ. Spo³eczeñstwo samorzutnie zareagowa³o
na widok narodowego nieszczêcia. Tysi¹ce r¹k bratnich wyci¹gnê³o siê
z pierwsz¹, bezporedni¹, ofiarn¹ pomoc¹. Setki matek polskich zareagowa³o
¿ywo na niedolê maluczkich50.
48

Z. Klukowski, op. cit., s. 362.
Zamojszczyzna  Sonderlaboratorium t. 1, s. 351. Raport Polski Podziemnej z 16 I 1943 r.
50 Ibidem, s. 406407; G³os Pracy, 1943 z 18 II.
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2 lutego 1943 r. odby³ siê w Siedlcach manifestacyjny pogrzeb 22 ofiar
wysiedleñ z Zamojszczyzny, w tym 11 dzieci, zmar³ych jeszcze w wagonach.
Sprawozdanie Sicherheitsdienstu z Warszawy o pogrzebie w Siedlcach:
T³umy zbiera³y siê przed kocio³em, tak ¿e by³o mniej wiêcej obecnych 3
do 4 tysiêcy ludzi. Ceremonie pogrzebowe odprawi³ biskup, który na polecenie w³adz odprawi³ je krótko. Trumny przez ca³e miasto nieli m³odzi Polacy,
przy czym t³um zachowywa³ siê stosunkowo spokojnie. W uroczystoci kocielnej wziê³y udzia³ w zwartych szeregach dzieci szkolne. Reprezentowana
by³a prawie ca³a polska inteligencja miasta. Wród niej mo¿na by³o zauwa¿yæ
tak¿e polskich urzêdników w s³u¿bie niemieckiej. W tej sytuacji  czytamy
dalej  pogrzeby z udzia³em t³umów zosta³y zakazane. Niemniej, gdy
w Mordach Siedleckich i £osicach zmar³o 29 osób, i tutaj pogrzeb przekszta³ci³ siê w demonstracjê, w której wziê³a udzia³ prawie ca³a ludnoæ51.
Ma³o siê pamiêta, ¿e dzieci z Zamojszczyzny trafi³y tak¿e na Pomorze, na
Kaszuby. Tam Niemcy sprzedawali je po 40 marek. W Garczynie ko³o Kocierzyny umieszczono 400 dzieci zamojskich. Wówczas zjecha³o tam wielu Polaków z Pomorza, miêdzy innymi wielu Kaszubów, by wykupywaæ dzieci, dosz³o do zajæ z okupantem  donosi³y w³adze Polski Podziemnej52.
Wnioski
Nie napisa³em niniejszego szkicu, by godziæ w ideê porozumienia i pojednania polsko-niemieckiego. Sam wypowiada³em siê kilka razy na rzecz tego
procesu i nie cofam ani jednej myli. Niemniej, jednym z warunków uczciwego pojednania, jest znajomoæ prawdy po obu stronach. Niejednokrotnie mog³em siê przekonaæ, i nie tylko ja, ¿e w Niemczech panuje generalnie ignorancja na temat zbrodni dokonanych wobec Polaków w latach 19391945.
Swego rodzaju tego przyk³adem by³a wielka wystawa niemiecka o zbrodniach
Wehrmachtu w latach 19411944. Dlaczego nie od roku 1939? I drugi, cytowany ju¿ przyk³ad, dotycz¹cy Skierbieszowa. Dziennikarze niemieccy odwiedzaj¹cy tê miejscowoæ w zwi¹zku z wyborem nowego prezydenta Horsta
Köhlera, nie chcieli wierzyæ, ¿e czêæ wysiedlonych stamt¹d trafi³a do Owiêcimia, bo tam mieli gin¹æ tylko ¯ydzi. Potwierdza nieznajomoæ wspó³czesnych Niemców o postêpowaniu nazistów w czasie okupacji Polski dr Andreas
Kossert, pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Napisa³ on, ¿e dla Niemców zbrodnie w Polsce kojarz¹ siê po dzi
dzieñ tylko z Holokaustem.54 Równie¿ d³ugoletni obserwator stosunków polsko-niemieckich Piotr Jendroszczyk, wraz z Katarzyn¹ Zuchowicz, stwierdzili: O wysiedleniach z Zamojszczyzny czyli o Generalnym Planie Wschodnim
51

Ibidem, t. 1, s. 384. Relacja Sicherheitsdienstu w Warszawie z lutego 1943 r.
Ibidem, t. 1, s. 517, Polska Podziemna z 27 III 1943 r.
53 K. Bartoszewski, Sturmwind II. Walki w Puszczy Solskiej 2125 czerwca 1944 r.
W: Armia Krajowa, op. cit., s. 93278.
54 A. Kossert, Jeszcze Polski nie pojêli, Forum, 38, 22 IX. Przedruk z Die Zeit, 2003, 4 IX.
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us³yszeli kilka miesiêcy temu w kontekcie Skierbieszowa, miejsca urodzenia
obecnego prezydenta RFN55. W czasie mego wyk³adu w 1995 r. w Bundesrepublik mówi³em m.in. o terrorystycznych nalotach Luftwaffe we wrzeniu
1939 r. na ludnoæ cywiln¹. Niemieccy s³uchacze nie dowierzali mi. Zdajê
sobie sprawê z tego, ¿e stopieñ znajomoci niemieckich zbrodni w Polsce
(poza Holocaustem) jest zawsze trudny do ustalenia.
Doæ liczne ostatnio polskie publikacje na temat wysiedleñ pope³niaj¹
powa¿ny b³¹d polityczny, poniewa¿ opisuj¹ przewa¿nie wysiedlenia Niemców
przez Polaków oraz wysiedlenia Polaków z ZSRR, a pomijaj¹ wysiedlenia
Polaków przeprowadzane przez Niemców. Tego rodzaju dezinformacj¹ jest
m.in. zbiór wspomnieñ Wypêdzeni ze Wschodu wydany przez Borussiê56. Czy
rzeczywicie nie mo¿na by³o otrzymaæ wspomnieñ wysiedlonych z Wielkopolski, Pomorza, Zamojszczyzny, Warszawy?
Dochodzi te¿ do manipulacji interpretacyjnych. Próbuje siê czasem sprowadziæ do wspólnego mianownika los polskich wysiedlonych z losem niemieckich nasiedleñców. Cytowane tu wspomnienia Jana Franeckiego, a nie odbiegaj¹ one w tym zakresie od innych relacji, wykazuj¹ olbrzymi¹ przepaæ
pomiêdzy polskimi «tubylcami» a niemieckimi «czarnymi», którzy na ka¿dym
kroku udowadniali tym pierwszym, kto jest w Polsce prawdziwym narodem
panów.
Syn moich przyjació³ urodzony i wychowany na Warmii, nauczyciel, obserwuj¹cy aktualne relacje polsko-niemieckie, po raz pierwszy przed trzema
laty odwiedzi³ Zamojszczyznê. Po powrocie skonstatowa³ krótko: Pojednanie
polsko-niemieckie powinno siê odbyæ w Zamociu.
I tu dochodzimy do sporu w sprawie Centrum przeciwko Wypêdzeniom,
sporu, który wci¹¿ siê odnawia i wci¹¿ bulwersuje. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e
pomys³ wybudowania tego pomnika powsta³ w zwi¹zku z ide¹ ufundowania
pomnika Holocaustu, ma byæ jego konkurencj¹, ma udowadniaæ, ¿e chocia¿
Niemcy pope³nili zbrodnie na narodzie ¿ydowskim, to jednak sami te¿ padli
ofiar¹ zemsty i najwiêkszych, wci¹¿ nie przedawnionych zbrodni ze strony
zwyciêzców, które mo¿na porównaæ ze zbrodniami niemieckimi. Tego rodzaju
pogl¹dy Eriki Steinbach mo¿na wyczytaæ we Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (3 X 2004)57.
Jak w tej sytuacji winna siê zachowaæ Polska? Zrozumia³e, ¿e nie mo¿e
zabroniæ Niemcom budowy Centrum przeciwko Wypêdzeniom, ale winna siê
od tego przedsiêwziêcia zdecydowanie odci¹æ, bo niezale¿nie od zak³amania
55
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P. Jêdroszczyk, K. Zuchowicz, Polska przegrywa bitwê o pamiêæ, Rzeczpospolita, 2004,

56 Wypêdzeni ze Wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców. Red. H.-J. Bömelburg,
R. Stössinger, R. Traba, Olsztyn 2001. Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia; por.
trafn¹, krytyczn¹ recenzjê S. Ciesielskiego z Wroc³awia (Komunikaty Mazursko-Warmiñskie,
2002, nr 2, s. 302305).
57 Powtarzam za H. Brumlik, Wer Sturm sät  Die Vertreibung der Deutschen, Berlin
2005, s. 114.
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historycznego, bêdzie ono politycznie szkodliwe dla naszego kraju bez wzglêdu na to, czy powstanie w Berlinie, czy we Wroc³awiu. Nawet gdyby w ten
czy inny sposób zosta³y uwzglêdnione ofiary okupantów (Sieæ przeciwko
wypêdzeniom),58 to ilu wysiedlonych Polaków przeciwstawimy 12 milionom
wypêdzonych Niemców? 2,5-3 miliony? Tu bêdzie dzia³a³a magia liczb, oka¿e siê, ¿e Niemcy s¹ najwiêkszymi ofiarami wojny. Zreszt¹ liczba 12 milionów
wysiedlonych wymaga oczywistej weryfikacji. Wystarczy, gdy siê wemie pod
uwagê, ¿e wlicza siê do niej miliony osób, które uciek³y przed Armi¹ Czerwon¹, a tak¿e póniejszych przesiedleñców.
Jak wskazuje dowiadczenie, wci¹¿ powinnimy przypominaæ, kto wywo³a³ wojnê. W naszej dyskusji jest to argument niezmiernie wa¿ki. Przede
wszystkim nie mo¿na te¿ nie dostrzegaæ okupacji i skutków wojny i zamykaæ
je spraw¹ wysiedleñ u schy³ku wojny i po jej zakoñczeniu, a tak rzecz ma
wygl¹daæ w Centrum przeciwko Wypêdzeniom. Wojna w Polsce  to bombardowanie we wrzeniu 1939 roku miast otwartych i wsi na czele z Wieluniem,
szpitali, strzelanie do ludnoci cywilnej ³¹cznie z dzieæmi, to zbrodnie nie
tylko SS, ale i Wehrmachtu, masowe zabijanie zak³adników, palenie setek
wsi, mieræ milionów w obozach, wiêzieniach, zburzenie Warszawy, wywóz na
przymusowe roboty do III Rzeszy blisko trzech milionów osób itd. itd.59
Niezale¿nie zatem od tego, jak zostanie zrealizowany pomys³ budowania
Centrum przeciwko Wypêdzeniom, Polska powinna przyst¹piæ i to jak najszybciej, do powo³ania muzeum, które by obrazowa³o ca³okszta³t ludobójstwa
i nieprawoci obu totalitaryzmów. Nie jest to moja propozycja, zg³osi³ j¹ na
sesji naukowej w Olsztynie 23 wrzenia 2003 roku ówczesny prezes Instytutu Pamiêci Narodowej, profesor Leon Kieres. Dobrze, ¿e mamy Muzeum
Powstania Warszawskiego, ale to nie wszystko. Okupacja mia³a niejedno
imiê. Negatywnie odnosi siê do projektu Sieci przeciwko wypêdzeniom tak¿e Kazimierz Micha³ Ujazdowski, jak równie¿ do pomys³u W³adys³awa Frasyniuka i Bronis³awa Geremka stworzenia we Wroc³awiu Centrum Pojednania
Polsko-Niemieckiego. Natomiast jego inicjatywa utworzenia Centrum Solidarnoci i Walki z Totalitaryzmem jest zbli¿ona do projektu Leona Kieresa
i chyba najbardziej racjonalna, bo wysiedlenia ujmie w ca³okszta³cie  powtarzam  zbrodni przeciwko ludzkoci. Ju¿ po napisaniu pierwszej wersji niniejszego tekstu otrzyma³em cenn¹ ksi¹¿kê o sporze w sprawie Centrum
przeciwko Wypêdzeniom, wydan¹ przez Instytut Zachodni w Poznaniu. Nie
jest tu miejsce na jej recenzjê, zacytujê tylko jedn¹ z wa¿niejszych konstata58 Np. przewodnicz¹cy Rady Kocio³a Ewangelickiego w Niemczech, biskup Wolfgang Huber jest zdecydowanym przeciwnikiem pomys³u Eriki Steinbach, ale i on popieraj¹c upamiêtnienie losów przesiedleñców nie tylko niemieckich, wyjmuje problem z ca³okszta³tu zbrodni II
wojny wiatowej (Rozmowa z biskupem Wolfgangiem Huberem, Rzeczpospolita, 2005, 19 IX).
59 Chocia¿ niemieckiego barbarzyñstwa z lat okupacji nie wylicza wprost Irena Lipowicz,
ekspert od stosunków polsko-niemieckich, w³anie tak nale¿y uznaæ jej zdanie: Nie zgadzamy
siê na koncepcjê «Centrum», które wyrywa rok 1945 z dramatycznego kontekstu historycznego
(Fa³szywa droga do poznania, Tygodnik Powszechny, 2005, nr 38, 18 IX.)
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cji autora, Zbigniewa Mazura: W ka¿dym razie upamiêtnienie «wypêdzeñ»
w szerszym kontekcie niemieckich «ofiar» nie jest obecnie w Republice Federalnej problemem marginalnym. Niemcy chc¹ wyjæ z cienia oskar¿eñ o rozpêtanie narodowej wojny i uruchomienie masowej eksterminacji spo³ecznoci
¿ydowskiej, o innych narodach nie wspominaj¹c. Sami chc¹ siê znaleæ we
«wspólnocie ofiar», a innych, zw³aszcza Czechów i Polaków, wprowadziæ do
«wspólnoty oprawców»60.
Polska tak wiele prze¿y³a, wycierpia³a i chocia¿by z tego tytu³u ma
moralny obowi¹zek i prawo do upamiêtniania swojej martyrologii. Bo nawet
i w naszym kraju, wraz z odchodzeniem najstarszego pokolenia, wiadomoæ
lat okupacji niemieckiej i sowieckiej stopniowo siê zaciera i  co gorsza  ulega
relatywizacji.

Ilustracje 1, 2, 3, 5, 7, 8  zbiory autora.
Ilustracje 13, 14, 16  zbiory rodziny Franeckich.
Ilustracje 4, 6, 9, 10, 11, 12  Zamojszczyzna w okresie okupacji (Relacje wysiedlonych
i partyzantów), Materia³y opracowa³a i wstêpem poprzedzi³a A. Gliñska. Przedmowê napisa³
J. laski, Warszawa 1968.
Ilustracja 17  J. Jachymek, A. Koprukowniak, J. Marsza³ek, Ruch ludowy na Zamojszczynie, Warszawa 1980.
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Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej, okrelane kulturowo i historycznie
Kresami, rozci¹ga³y siê w granicach II RP od Pojezierza Bras³awskiego
i wiêciañskiego na pó³nocnym wschodzie i poprzez Garb Oszmiañski oraz
Wy¿ynê Nowogrodzk¹ siêga³y Polesia Zachodniego. Na dalszym, ju¿ wschodnim obszarze obejmowa³y Wo³yñ, a na po³udniu oraz po³udniowym wschodzie
Ma³opolskê Wschodni¹, czyli Podole, Podkarpacie i Pokucie.
W obszarze administracyjnym II Rzeczypospolitej by³y to województwa:
wileñskie i czêæ wschodnia bia³ostockiego (z powiatami grodzieñskim i wo³kowyskim), nowogródzkie, poleskie, wo³yñskie, lwowskie (z najdalej wysuniêtymi
na zachód powiatami: Rzeszów, Nisko, Tarnobrzeg  z tego te¿ tytu³u woj.
lwowskie nie nale¿a³o w ca³oci do Kresów), tarnopolskie i stanis³awowskie.
Kresy pó³nocno-wschodnie i wschodnie, jako województwa wileñskie
i nowogródzkie, straci³y polsk¹ przynale¿noæ pañstwowo-administracyjn¹ po
17 wrzenia 1939 r., a od 28  po traktacie miêdzy ZSRR a III Rzesz¹
 zosta³y oddzielone granic¹ (tzw. lini¹ demarkacyjn¹) od reszty ziem pó³nocno-wschodnich i wschodnich Rzeczpospolitej, w³¹czonych bezporednio do III
Rzeszy. Podzia³y te dotyczy³y jednoczenie struktur administracyjnych (diecezjalnych i mniejszych, parafialnych) Kocio³a rzymsko-katolickiego na tym
obszarze. Wytworzy³a siê w ten sposób pewna odrêbnoæ zarówno narodowego dowiadczenia okupacyjnego, jak i ¿ycia religijnego.
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Okupacja tych ziem przez pañstwo sowieckie stanowi³a pocz¹tek procesu, w wyniku którego pojêcie Kresów, jako pewnej ca³oci, stawa³o siê po
1944 r. ju¿ tylko sk³adnikiem pamiêci historycznej. W przypadku Wilna
i czêci województwa wileñskiego chronologiê zdarzeñ wyznacza wkroczenie
Sowietów i 28 padziernika, kiedy to na mocy traktatu miêdzy ZSRR a Litw¹
z 10 padziernika przekazano Wilno Litwie, która w³ada³a tym obszarem do
15 czerwca 1940 r.
Ponowne w³¹czenie Wilna i okolic do ZSRR nast¹pi³o w wyniku przemocy politycznej w po³owie czerwca 1940 r., kiedy to utworzona zosta³a litewska
republika radziecka. Po³udniow¹ czêæ tego obszaru kresowego (woj. nowogrodzkie) przy³¹czono do bia³oruskiej republiki ZSRR  formalnie po listopadowym dekrecie Rady Najwy¿szej ZSRR z 1939 r.  i w takich okupacyjnych strukturach administracyjno-pañstwowych funkcjonowa³ instytucjonalny Koció³ rzymsko katolicki i jego wyznawcy na tym obszarze do 22
czerwca 1941 r.
Organizacyjnie Koció³ katolicki na Kresach tworzy³y dwie metropolie
 wileñska, która powo³ana zosta³a po konkordacie z 1925 r oraz lwowska.
Wojna wrzeniowa w 1939 r., zabór tych ziem przez pañstwo sowieckie stworzy³ now¹ sytuacjê tak¿e w wymiarze ¿ycia religijnego, gdy¿ ideologizacja
oraz ateizacja, jako immanentna czêæ programu politycznego i wychowawczo-owiatowego, by³a wa¿nym elementem systemu ustrojowego ZSRR. Ponadto, skomplikowana sytuacja katolików na obszarach Wileñszczyzny i Nowogródczyzny stanowi³a nie tylko dramatyczny fragment dziejów religijnych,
ale tak¿e  a mo¿e przede wszystkim - narodowych. Polityka okupanta wobec
zawojowanych ziem realizowana by³a ró¿nymi formami nacisku, równie¿
ekonomicznospo³ecznymi, zmierzaj¹cymi konsekwentnie do budowania spo³eczeñstwa bezreligijnego. Nadwerê¿aj¹c dzia³aniami administracyjnymi tradycyjny system wartoci, os³abiano wiêzi narodowe, wyra¿ane w zasadniczy
sposób przez wspólnotê wyznaniow¹.
Odczytanie tej nowej sytuacji przez Koció³ instytucjonalny w pierwszym
okresie okupacji do lata 1941r. stanowi³o bardzo wa¿ne zagadnienie. Wiarygodne i zaktualizowane informacje, dotycz¹ce zmienionych uwarunkowañ
funkcjonowania Kocio³a i trudnego po³o¿enia jego wiernych na tym obszarze, s¹ wa¿nym fragmentem ca³ociowego opisu rzeczywistoci okupacyjnej.
Jedn¹ z pierwszych prób oceny sytuacji Kocio³a katolickiego na obszarze
Wileñszczyzny by³o sprawozdanie (raport) ks. Józefa Jarzêbowskiego, który
wydostawszy siê w lutym 1941 r., jak sam pisze: z pod zaboru Bolszewickiego z Litwy i stan¹wszy na ziemi japoñskiej, czu³ siê w obowi¹zku przedstawiæ prymasowi meldunek o sytuacji religijnej i narodowej na okupowanych
pó³nocno-wschodnich ziemiach kresowych.
Ksi¹dz Józef Jarzêbowski (18971964), u¿ywaj¹cy pseudonimu literackiego Jan Art., urodzi³ siê 26 listopada 1897 r., jako syn Grzegorza i Franciszki z Ablewiczów w rodzinie robotniczej w Warszawie. Edukacjê w szkole
redniej w Nowym Miecie nad Pilic¹ musia³ przerwaæ z powodu relegowania go
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za postawê patriotyczn¹  z zakazem kszta³cenia siê w szko³ach Królestwa
Polskiego. Ukoñczy³ w rezultacie gimnazjum Zamojskiego w Warszawie, a w roku
1917 wst¹pi³ do Zgromadzenia Ksiê¿y Marianów. Od roku 1919 kszta³ci³ siê
w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie w 1923 r. otrzyma³
wiêcenia kap³añskie.
Ksi¹dz Jarzêbowski studiowa³ równie¿ polonistykê na KUL w Lublinie,
ale studia te przerwa³ z powodu choroby. W roku 1925 podj¹³ pracê pedagogiczn¹ w Kolegium Ksiê¿y Marianów na Bielanach. Pracuj¹c w Kolegium
Marianów kszta³towa³ i rozwija³ swoje zainteresowania historyczne, tworz¹c tam muzeum, a w szczególnoci rozpocz¹³ badania nad postaci¹ Romualda Traugutta, poszukuj¹c m.in. jego doczesnych szcz¹tków. Prowadzi³
dzia³alnoæ odczytow¹ i publicystyczn¹, sytuuj¹c Traugutta jako postaæ
wiêtego bohatera narodowego, prekursora katolickiej nauki spo³ecznej.
W 1936 r. opublikowa³ ksi¹¿kê Duchowe oblicze Traugutta, a w 1938 kolejn¹ pt. Traugutt.
Od roku 1937 pe³ni³ funkcjê wicemoderatora Sodalicji Mariañskiej Akademików uczelni warszawskich. We wrzeniu 1939 r. znalaz³ siê na Litwie.
Zapoznawa³ siê tam z form¹ nabo¿eñstwa do Mi³osierdzia Bo¿ego. Propagowanie tego typu religijnoci uwa¿a³ za misjê katolicyzmu polskiego, wa¿n¹,
jego zdaniem, tak¿e w wymiarze narodowym. Materia³y (dokumentacjê nabo¿eñstw do Mi³osierdzia Bo¿ego) wywióz³ z Litwy w 1941 roku, kiedy to przez
Murmañsk i Japoniê dotar³ do USA. O przejawach tego typu religijnoci na
Kresach wzmiankuje równie¿ w swoim sprawozdaniu.
W listopadzie 1943 r. wyjecha³ do orodka polonijnego w Santa Rosa
w Meksyku, w którym przebywa³o miêdzy innymi oko³o 700 dzieci ewakuowanych z terenów ZSRR. Kierowa³ tam szko³¹ redni¹ i harcerstwem oraz
ca³¹ prac¹ duszpastersk¹. Po rozwi¹zaniu orodka w 1946 r. uruchomi³
w Tlalpan schronisko dla przebywaj¹cych nadal Meksyku oko³o 65 ch³opców
i dziewcz¹t polskich.
W roku 1950 wróci³ do Europy i zosta³ prze³o¿onym domu zakonnego
oraz magistrem nowicjatu w Hereford w Wielkiej Brytanii. Po wykupieniu
zabytkowego pa³acu oraz posiad³oci Fawley Court, za³o¿y³ tam i zorganizowa³ drugi dom zakonny ksiê¿y marianów, pozostaj¹c jego prze³o¿onym. Zgromadzenie to nale¿a³o do amerykañskiej prowincji w. Stanis³awa Kostki,
a ksi¹dz Jarzêbowski pe³ni³ funkcjê delegata prowincja³a. W roku 1954 zorganizowa³ w Fawley Court redni¹ szko³ê mêsk¹ z internatem pod nazw¹
Kolegium Mi³osierdzia Bo¿ego.
W ramach tych prac edukacyjno-organizatorskich Jarzêbowski utworzy³
w Fawley Court muzeum historyczne poloników, szczególnie bogate w zbiory
dotycz¹ce powstania styczniowego Dziêki zgromadzonm tam materia³om interesowa³ siê nadal osob¹ Traugutta, wydaj¹c na wychodstwie prace powiêcone jemu i epoce powstañczej  Mówi¹ ludzie roku 1863 (1963), oraz pomiertnie: Traugutt. Dokumenty, listy, wspomnienia, wypisy (1970), Jan Jeziorañski (1974).
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Oprócz dokumentacyjnego pisarstwa historycznego, ks. Jarzêbowski opublikowa³ w 1943 r., jako Jan Art, Pieñ bezimiennego krzy¿owca, zbiór wierszy i pieni religijnych z w³asn¹ muzyk¹, który po wojnie wyda³ ponownie ju¿
pod w³asnym nazwiskiem.
Ksi¹dz Jarzêbowski pisa³ teksty i komponowa³ muzykê do pieni religijnych, sporód których najwiêksz¹ s³awê przynios³a mu  wykonywana równie¿ i dzisiaj w kocio³ach  stworzona jeszcze przed wojn¹ pieñ B³êkitne
rozwiñmy sztandary, która sta³a siê hymnem Sodalicji Mariañskiej.
Ks. Józef Jarzêbowski nale¿a³ do czo³owych postaci Polonii w Europie
Zachodniej, prowadzi³ dzia³alnoæ odczytow¹, propaguj¹c postaæ Romualda
Traugutta, zabigaj¹c o wyniesienie go na o³tarze, wyg³asza³ referaty i prowadzi³ rekolekcje dla inteligenckich rodowisk polonijnych. Zmar³ we wrzeniu
1964 roku w Szwajcarii  pochowany zosta³ w Fawley Court1.
Sprawozdanie ksiêdza Jarzêbowskiego zawiera opis sytuacji spo³ecznoreligijnej na obszarach diecezji wileñskiej, która w latach 19391941 przechodzi³a przeobra¿enia przynale¿noci pañstwowej. Jego zapis okreliæ
mo¿na jako typ dokumentu osobistego, jakkolwiek ma z za³o¿enia charakter
raportu instytucjonalnego. Autor odwo³uje siê do w³asnych obserwacji i ustaleñ, opatruje rejestrowane fakty indywidualnym komentarzem, mniejsz¹
wagê przywi¹zuj¹c do respektowania chronologii zdarzeñ. Sprawozdanie zawiera przede wszystkim subiektywn¹ ocenê sytuacji, co pozwala traktowaæ je
nie tylko jako opis rzeczywistoci okupacyjnej tamtych terenów, ale i wiadectwo pogl¹dów i postawy pisz¹cego.
Autor koncentruje siê przede wszystkim na relacji z ówczesnego ¿ycia
religijnego oraz zachowañ okupanta wobec spo³eczeñstwa polskiego. Sprawozdanie dotyczy konkretnego czasu, a mianowicie jego pobytu na ziemiach
wschodnich i jest rodzajem dokumentu kocielnego, instytucjonalnego, sporz¹dzonego dla celów informacyjnych w³adzy hierarchicznej.
Poznanie ¿ycia religijnego, postaw duchowieñstwa, dzia³alnoci konspiracyjnej na tym obszarze jest nadal przedmiotem historycznych badañ, st¹d
te¿ sprawozdanie ksiêdza Jarzêbowskiego wpisuje siê w podstawowy kontekst dokumentacji ród³owej, umo¿liwiaj¹cej rekonstrukcjê dzia³añ politycznych, konspiracyjnych  zbrojnych i cywilnych2, a przede wszystkim stanowi
wiadectwo dokumentuj¹ce spo³eczne zachowania religijne i Koció³ instytucjonalny. Jest tradycyjnym gatunkiem dokumentacji instytucjonalnej wytwo1 Zob. biogram J. Jarzêbowskiego w: S³ownik biograficzny katolicyzmu spo³ecznego w Polsce,
Lublin 1994, s.192  193. O emigracyjnym pisarstwie historycznym dotycz¹cym epoki porozbiorowej
zob. R Stobiecki, Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodstwie w Wielkiej
Brytanii, Poznañ 2005, tam rozdzia³: Studia nad epok¹ porozbiorow¹, s. 258271.
2 O pocz¹tkach organizowania podziemia instytucjonalnego  pañstwa podziemnego  na
pó³nocno-wschodnich Kresach, oprócz dokumentacyjnego opisu L. Tomaszewskiego, Wileñszczyzna lat wojny i okupacji 19391945, Warszawa 2001, zob. te¿: W. K. Roman, Konspiracja polska
na Litwie i Wileñszczynie, wrzesieñ 1939  czerwiec 1941, Toruñ 2001; C. Wilanowski, Konspiracyjna dzia³alnoæ duchowieñstwa kocio³a katolickiego na Wileñszczynie w latach 19391944,
Warszawa 2000, tam najnowsza literatura przedmiotu. Wspomnieniowo klasyczny ju¿ z dzisiejszej
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rzonej dla celów informacyjnych, sporz¹dzonym przez cz³onka wspólnoty zakonnej dla prymasa, sprawozdaniem, które oprócz charakteru informacyjnego posiada cechy poznawcze w sferze spo³ecznej i obyczajowej.
Dokument ten znajduje siê w zbiorach Studium Polski Podziemnej
w Londynie, w zasobie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oznaczony jest
sygnatur¹ S.P.P.  4.5 i liczy 9 ponumerowanych kart maszynopisu. Treæ
sprawozdania zosta³a sporz¹dzona w Jokohamie. Tekst datowany na 24 marca 1941 r., nie zawiera tytu³u, a jedynie odniesienie do adresata, prymasa
Augusta Hlonda.
Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Londynie sprawozdanie Jarzêbowskiego wp³ynê³o jako odpis, za porednictwem Ambasady RP w Waszyngtonie, a z pisma przewodniego kancelarii MSW wynika, ¿e zosta³o wys³ane
z dat¹ 21 czerwca 1944 r. do ministra gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ministra Informacji i Dokumentacji, szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP,
ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej, ministra Józefa Potockiego w Lizbonie i biskupa polowego Józefa Gawliny.
Tekst maszynopisu zawiera liczne b³êdy i przeinaczenia w nazwach miejscowoci oraz nazwiskach, a tak¿e ortografiê z okresu miêdzywojennego. Dla
potrzeb niniejszej publikacji uwspó³czeniono pisowniê sprawozdania. Wprowadzono tak¿e dawne i aktualne nazwy miejscowoci, a nazwiska, które
rozpoznano, podano w przypisach  tam gdzie mo¿na by³o je odtworzyæ dokumentacyjnie i na podstawie literatury przedmiotu.

Eminencjo
Yokohama, 24. marca 1941 r.
Wyrwawszy siê szczêliwie w koñcu lutego r. b. spod zaboru Bolszewickiego z Litwy i stan¹wszy 14 marca na ziemi japoñskiej czujê siê w obowi¹zku z³o¿yæ krótki meldunek o sytuacji religijnej: Ziemi Wileñskiej pod obecn¹
okupacj¹ bolszewick¹.
Ze wzglêdu na aktualnoæ sprawy, zaczynam od tego ostatniego. Z góry
przepraszam, ¿e informacje moje nie bêd¹ mo¿e tak wyczerpuj¹ce jak tego
nale¿a³oby siê spodziewaæ. Zmuszony bowiem by³em przebywaæ z dala od
centrum. Dwukrotnie jednak jedzi³em do Wilna, rozmawia³em z wieloma
osobami zarówno z kleru jak i spo³eczeñstwa wieckiego. Maj¹c za bardzo
ju¿ posuniêt¹ sprawê wyjazdu za granicê, przyby³em specjalnie do Wilna
perspektywy zapis B. Krzy¿anowskiego, Wileñski matecznik, 1939  1944, Pary¿ 1979, a tak¿e
reprezentatywne dla poznania tego czasu z perspektywy cywilnych rodowisk inteligenckich
wspomnienia i refleksje nad okupacyjn¹ przesz³oci¹, uwzglêdniaj¹ce równie¿ warstwê zdarzeniow¹: Z. Szczêsny Brzozowski, Litwa  Wilno 19101945, Pary¿ 1987, S. Stomma, Trudne
lekcje historii, Kraków 1998.
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i mia³em przeprowadziæ dwie umówione rozmowy: a/ w Kurii Wileñskiej,
b/ z cz³onkiem organizacji wileñskiej z ks. K.3; niestety  do rozmów nie
dosz³o; zosta³em bowiem w nocy ci¹gniêty z powrotem do Kowna alarmem o
nadspodziewanie przypieszonym wyjedzie. Pozostawiony przeze mnie
wspó³towarzysz  kleryk rozmów umówionych nie móg³ przeprowadziæ i wróci³ z niczym.
Oto garæ szczegó³ów wyjaniaj¹cych; poni¿ej za szkic o sytuacji religijnej Ziemi Wileñskiej.
I
Podzia³ Diecezji Wileñskiej
Diecezja Wileñska pod rz¹dami bolszewików zosta³a rozdarta przez dwie
sowieckie republiki: litewsk¹ i bia³orusk¹.
Rz¹dy w czêci litewskiej sprawuj¹ niezachwianie, po apostolsku
i z pe³n¹ godnoci kap³ana i Polaka, Ksi¹dz Arcybiskup Romuald Ja³brzykowski w Wilnie4.
Bolszewick¹ Bia³orusi¹ rz¹dzi w imieniu J. Ex. Arcypasterza Wileñskiego, Ks. Pra³at Lubianiec5 jako administrator  w Lidzie.
Arcybiskup Ja³brzykowski
Z Arcypasterzem osobicie rozmawia³em w listopadzie r. b. Ostatnie wypadki i od lat trwaj¹ca ciê¿ka choroba / raka / posunê³y go znacznie, ale nie
z³ama³y. Jest spokojny, ufny, opanowany, stanowczy, Nale¿y ufaæ Bogu, ¿e
wszystko bêdzie dobrze  mówi³ mi z umiechem; ja siê tego nie doczekam,
ale wy doczekacie; trzeba wszystko przetrwaæ; wiêcej byæ gotowym na rzeczy
gorsze, ni¿ dzi mamy, ale to wszystko przejdzie.
Ca³¹ w³asnoæ kocieln¹ w budynkach i ziemi, bolszewicy skonfiskowali.
Zarówno wiêc Pasterz jak seminarium, kapitu³a i kler  ¿yj¹ z ³aski Opatrznoci. Szykan osobistych w stosunku do ekscelencji ze strony bolszewików
dot¹d nie by³o. W wigiliê Bo¿ego Narodzenia tylko (1940), gdy Arcypasterz
3 Ksi¹dz Kazimierz Kucharski (18941956), SJ, dzia³acz podziemia wileñskiego, wspó³organizator konspiracji wojskowej.
4 Arcybiskup Romuald Ja³brzykowski (18761955).
5 Ksi¹dz pra³at Karol Lubianiec (18861942), dziekan mo³odeczañski, mianowany przez
abp Ja³brzykowskiego wikariuszem generalnym na tereny Bia³orusi, czyli dawnej archidiecezji
mohylewskiej. O podzia³ach wewnêtrznych archidiecezji wileñskiej wynikaj¹cych z wieloci
okupacji tego obszaru w latach 19391944 zob. T. Krahel, Archidiecezja wileñska w czasie
II wojny wiatowej, (w:) Wilno i Wileñszczyzna jako krajobraz i rodowisko wielu kultur, red.
E. Felisiak, Bia³ystok 1992, s. 261282, równie¿ ten¿e; Archidiecezja wileñska, w: ¯ycie religijne
w Polsce pod okupacj¹ 19391945. Metropolia wileñska i lwowska, red. Z. Zieliñski, Katowice
1992, s. 1165.
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zaszed³ do seminarium na op³atek, nagle zjawi³o siê auto bolszewickie ¿¹daj¹c natychmiastowej jego bytnoci u wielkorz¹dcy sowieckiego Jeremki6.
Ten (Jeremko) wyst¹pi³ z zarzutami wzmo¿onej propagandy religijnej.
A wiêc, ¿e: zakrystiani obchodzili domy wymuszaj¹c dodatki pieniê¿ne za
op³atki... Arcypasterz wyjani³, i¿ to zwyczaj pradawny; op³atki brali tylko ci,
którzy tego chcieli; wymuszenie pieniêdzy jest wiêc wy³¹czne. Niech tow.
Jeremko zacytuje fakt konkretny, a bêdzie on zbadany i wzglêdnie ukarany...
Towarzysz Jeremko faktu oczywicie nie zacytowa³... Wyst¹pi³ natomiast
z innym zarzutem: ¿e uczy siê m³odzie¿y po kocio³ach religii. Arcypasterz
wyjani³, ¿e ksiê¿a czyni¹ to z jego upowa¿nienia a zgodnie ze swoim powo³aniem; zas³uguj¹ wiêc raczej na pochwa³¹ a nie na naganê, tym bardziej, ¿e
czyni¹ to bezinteresownie Tak te¿ czyniæ bêd¹ i nadal... Nast¹pi³ zarzut
ostatni: Ks. K. zawezwany do szpitala nie ograniczy³ siê do indywidualnego
wypadku, ale zwróci³ siê do wszystkich chorych na sali, z zapytaniem, czy
kto z nich nie chce przyst¹piæ do Sakramentów w(iêtych)... Uczyni³ to
doskonale  odpowiedzia³ arcypasterz  a nawet z punktu widzenia czysto
organizacyjnego, bo umniejsza obs³udze pracy codziennego u¿ywania ksiêdza.
Na tym rozmowa siê zakoñczy³a.
Taktyka bolszewicka na Litwie i w Wileñszczynie
Stosunki z w³adzami bolszewickimi u³o¿y³y siê osobliwie. Ró¿nica polega
na tym, ¿e na Litwie kowieñskiej7 bolszewicy s¹ bezwzglêdni i bezceremonialni. Episkopat za i kler litewski szuka, porozumienia, usi³uje wejæ
w stosunki, zyskaæ legalizacjê pewnych posuniêæ. Nowy sufragan kowieñski,
m³ody biskup Brizgio raz po raz w imieniu swego ordynariusza lub litewskiego episkopatu przeprowadza jakie rozmowy. Jesieni¹ jedzi³ do Moskwy
prosz¹c o legalizacjê jednego na ca³¹ Litwê seminarium w Kownie /miejsca 3,
które zamkniêto: w Telszach8, Wo³kowyskach9 i Kownie10/. Zezwolenie otrzyma³. Uwa¿ano to za sukces. Wprowadzono nawet wyk³ad konstytucji Stalinowskiej do programu seminarium. Idylla nie trwa³a d³ugo. Tu¿ przed zjaz6 Nazwisko o takim brzmieniu, pisowni oraz funkcji nie wystêpuje w literaturze przedmiotu. W Wilnie  zajêtym przez RKKA  zorganizowano tzw. Zarz¹d Tymczasowy Okrêgu
Wileñskiego, na którego czele stan¹³ pocz¹tkowo Jakim ¯ylianin a nastêpnie Kraskow zob. S.
Lewandowska, ¯ycie codzienne Wilna w latach II wojny wiatowej, Warszawa 1997, s. 18, tam
literatura. Patrz te¿ K. Jasiewicz, Pierwsi po diable. Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939
1941, Warszawa  Londyn  Pary¿ 2002. Tam dokumentacja instytucjonalna.
7 Potoczna, polska, a nie oficjalna nazwa pañstwa litewskiego w miêdzywojniu.
8 Telsze  miasto w dawnym ksiêstwie ¿mudzkim (w miêdzywojniu i dzi Litwa), nad
jeziorem Mastis. W czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów miejsce powiatu. Od XVIIXVIII
wieku koció³ i klasztor Bernardynów (w 1926 r., katedra). W Telszach urodzi³ siê w 1865 r.,
pierwszy prezydent II RP Gabriel Narutowicz a w pobli¿u znajdowa³y siê Norwidy, siedziba
rodowa wielkiego poety. Obecnie Litwa
9 Wo³kowysk  miasto w dawnym województwie trockim. W miêdzywojniu miasto powiatowe w woj. bia³ostockim. Obecnie Bia³oru.
10 Kowno  miasto w dawnym woj. trockim, u ujcia Wilii do Niemna. Po 1918 roku na
krótko stolica niepodleg³ego pañstwa litewskiego. Obecnie Litwa.
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dem kleryków po feriach Bo¿ego Narodzenia, gmach seminarium zajêto, ¿¹daj¹c opró¿nienia go w ci¹gu 24 godzin i rekwiruj¹c umeblowanie /³ó¿ka,
sto³y, krzes³a, etc./.
Wszystkie klasztory na Litwie zamkniêto i rozproszono. Likwidacjê zaczêto jeszcze w lipcu, a zakoñczono w lutym. Wypadki aresztowañ ksiê¿y,
z racji kazañ przewa¿nie, zdarzaj¹ siê raz po raz. Najg³oniejszy wypadek, to
aresztowanie w czasie misji wybitnego misjonarza O. Bru¿ikasza11 (Jonas
Bruzikas E.H)), a jak wieæ niesie, poddanie go torturom i zamêczenie...
Inaczej dot¹d w Wileñszczynie. Nikt o nic bolszewików siê nie pyta.
Nauki w seminarium zaczêto bez starañ o legalizacjê. Gdy polecono wynieæ
siê z gmachu w³aciwego, cieniono siê w czêci oficyny w podwórzu. Profesorowie mieszkaj¹ razem. Klerycy bardzo cienieni, ale wyk³ady trwaj¹
i duch znakomity.
Z klasztorów poza Nazaretankami, tzw. Betauf sióstr misjonarek, inne
dotychczas wegetuj¹ ciniête, znacjonalizowane, obarczone b¹d wojskiem,
b¹d instytucjami bolszewicko-litewskimi  mozol¹ siê z tysi¹cem trudnoci
i  trwaj¹.
Na Litwie Kowieñskiej z chwil¹ wkroczenia bolszewików, kler czym prêdzej pocz¹³ przebieraæ siê po cywilnemu i wyzbywaæ sutann. Trzeba by³o a¿
ogólnej instrukcji episkopatu w tym ogólnym pop³ochu..
Na Wileñszczynie wszêdzie i zawsze widnieje sutanna i habit  jak za
dawnych, normalnych czasów.
Pa³ace biskupów litewskich /Kowno, Telsze, Wo³kowysk/ ulegaj¹ natychmiastowej konfiskacie. W Wilnie Ks. Arcybiskup i Kuria, a¿ do koñca lutego
rezydowali na w³aciwym miejscu. Dopiero przy koñcu lutego bolszewickie
w³adze litewskie nades³a³y rozkaz opró¿nienia pa³acu w 24 godzin. Kanclerz
kurii ks. Pra³at Sawicki12 uda³ siê z protestem do wielkorz¹dcy tow. Jeremienki, który okaza³ zdziwienie, telefonicznie udzieli³ admonicji w³adzom
litewskim, termin od³o¿y³, proponuj¹c sam wyszukanie nowego odpowiedniego lokalu, jego odnowienie w myl ¿yczeñ Kurii, przydzielaj¹c wreszcie ciê¿arówki na przewóz baga¿u.
Ambony wileñskie s³yn¹ z odwagi. Dotychczas nie by³o jednak ¿adnej
reakcji...
Próba jej wyjanienia
Czemu sobie wyt³umaczyæ tê bolszewick¹ taktykê tak odmienn¹? Czy, ¿e
czuj¹ siê oni na terenach okupowanych nieswojo? Przeczy³by temu fakt wywo¿enia tysiêcy Polaków na Sybir i do Kazachstanu, rujnowanie i rabowanie
ca³ego kraju. Czy te¿, ¿e szachuje ich powaga i odwaga kleru polskiego, jego
wziêtoci i przywi¹zania u mas, czemu niejednokrotnie daj¹ wyraz niechêt11

Jonas Bruzikas.
Adam Sawicki (18871968), ks. kanclerz kurii metropolitalnej wileñskiej, administrator
apostolski archidiecezji wileñskiej.
12
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nego zdumienia? A mo¿e w obawie reakcji mas polskich, sprawê odk³ada siê
na potem, a¿ sama dojrzeje, a¿ zdusi siê i zd³awi inne przejawy ¿ycia, a¿ siê
opró¿ni¹ So³ówki? Zdaje siê, ¿e to ostanie jest najbardziej prawdopodobne.
Nikt z ksiê¿y czy wierz¹cych nie ³udzi siê wiêc tymi pozorami rzekomej
tolerancji czy te¿ kurtuazji. Wszyscy sobie zdaj¹ sprawê z tego, ¿e jest to gra,
gra do czasu.
Faktem jest jednak, ¿e dotychczas: z ksiê¿y polskich prawie nikogo nie
wywieziono, ani nie aresztowano, /s³ysza³em o jednym tylko wypadku/, ¿e
przeciwnie, zwolniono z miejsc zes³ania ksiê¿y wywiezionych przez Litwinów
jak: Ks. Pra³ata Kuleszê, Ks. Trzaskunasa13.
Wprawdzie w tragiczn¹ jesieñ 1939 zdarzy³o siê na Wileñszczynie kilka
wypadków morderstwa dokonanych na ksiê¿ach lub rabunków plebani, lecz
dokona³a tego miejscowa ludnoæ prawos³awna, najczêciej t.zn. chacu³y
element czysto moskiewski, za czasów murawiewowskich, kolonizowany na
Litwie. Oni te¿ rabowali nawet tych, którzy, jak znany ze wi¹tobliwoci
i niezwyk³ej ofiarnoci Ks. Pra³at Lubraniec, zdawali siê zyskaæ sympatiê
i zaufanie schizmatyków chacu³ów.
Walka z religj¹ i jej przejawy
Mimo te¿ czasowej, ob³udnej tolerancji bolszewickiej walka z chrzecijañstwem i kocio³em zbyt tkwi w systemie, by nie zaznaczy³a siê w praktyce.
Konfiskata gmachów seminaryjnych i folwarków poci¹ga za sob¹ trudnoci,
które przes¹dzaj¹ o d³u¿szym istnieniu tych uczelni w podobnych warunkach.
Kocio³ów siê jeszcze nie zamyka. Proboszczom ³askawie pozostawiono
plebanie i  po trzy morgi gruntów; ale nale¿y siê liczyæ z tym, ¿e wszystko to
bêdzie ob³o¿one takimi podatkami, ¿e ani proboszczowie, ani ludnoæ im nie
podo³aj¹. Obecnie ju¿ np. nak³ada siê na kocio³y po 12.000 rubli podatków.
Przy ogólnej pauperyzacji spo³eczeñstwa, masowych wysiedleñ bêd¹ to rzeczy
niemo¿liwe do wytrzymania. A wtedy? Wtedy koció³ za kocio³em bêdzie
ulega³ likwidacji. W ten sposób zachowana bêdzie forma Stalinowskiej konstytucji o swobodzie wyznañ, z jednoczesnym ograniczeniem tych¿e swobód
z racji pozornie ekonomicznych...
Religia zosta³a usuniêta ze szkó³. Jej miejsce zaj¹³ urzêdowy marksizm.
Poza tym realizuje siê bezbo¿nictwo umiejêtnie wprowadzaj¹c je do wszystkich przedmiotów jak: historia, jak nauki przyrodnicze. Czyta³em program
bolszewicki nauczania fizyki: zalecono w nim z ca³¹ si³¹ szerzenie antyreligijnego, materialistycznego wiatopogl¹du przez: dowodzenie wieczystoci materii, wykazywanie niemo¿liwoci cudów i t³omaczenie ich szalbierstwem kap³anów, k³adzenie wreszcie nacisku na przeladowanie przez czynniki kocielne Kopernika /sic/ i Galileusza

13 O losach ksiê¿y katolickich i ich przeladowaniu na Kresach zob. T. Mada³a, Polscy
ksiê¿a katoliccy w wiêzieniach i ³agrach sowieckich od 1918 r., Lublin 1996.
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M³odzie¿
Co innego, ¿e sprawa z m³odzie¿¹ idzie opornie. Bolszewizm nie zdoby³
m³odzie¿y. Pyta³em znajomych sobie ch³opców, uczniów z klas starszych, ilu
cz³onków liczy komsomo³ w ich szkole? W jednym wypadku na 600 uczniów
powiedziano mi, ¿e komsomolców jest 6 /szeciu/, w tym trzech ¿ydów
w drugim za wypadku na 800 uczniów szko³y wyliczono mi a¿ 10 /dziesiêciu/.
S¹ to wiêc cyfry minimalne. Wyczyta³em raz w bolszewickiej Prawdzie Wileñskiej alarmuj¹cy nag³ówek: Ruch antyreligijny wród m³odzie¿y. okaza³o siê, ¿e to m³odzie¿ ¿ydowska jakiej szko³y uchwali³a nie wiêtowaæ soboty A wiêc tylko tyle
Dzieñ zaduszny w Wilnie by³ wielk¹ i cich¹ manifestacj¹ na cmentarzu
na Rosie. Cmentarz udekorowany chor¹giewkami polskimi, groby ¿o³nierskie, zw³aszcza z r. 1939 tonê³y w kwiatach. M³odzie¿ od rana zaci¹gnê³a
wartê przy sercu Pi³sudskiego. Tysi¹czne t³umy przeci¹ga³y w pochodzie modl¹c siê, piewaj¹c pieni religijne i patriotyczne. Udzia³ m³odzie¿y by³ olbrzymi. Porz¹dek wzorowy. Sprzeciwu ze strony bolszewików ¿adnego.
W Kownie z tej samej racji manifestowano na cmentarzu co zakoñczy³o siê
krwawo i poci¹gnê³o masowe aresztowania, zw³aszcza wród m³odzie¿y litewskiej. G³on¹ i kompromituj¹c¹ by³a kontrmanifestacja m³odzie¿y na uroczystociach bolszewickich w po³owie listopada, z racji 23-lecia Sowietów. M³odzie¿ musia³a paradowaæ 8-emkami w pochodzie: pierwszy z ósemki za nieobecnoæ kogo ze swego szeregu odpowiedzialny by³ pod groz¹ aresztu.
Przed trybunami m³odzie¿ mia³a wznosiæ z góry ustalone i podawane okrzyki: uroczystoæ mia³a byæ transmitowana przez radio. Tymczasem w czasie
defilady wzd³u¿ trybuny m³odzie¿ przesz³a milcz¹co ze spuszczonymi g³owami jak skazañcy. Ani jeden g³os nie odpowiedzia³ na poddawane okrzyki. Na
gwa³t wiêc poczê³a graæ orkiestra by przez radio nie dostrze¿ono tej kontrmanifestacji. Nazajutrz rozpoczêto ledztwa, represje, ³ajania, poczynaj¹c od
dyrektorów i nauczycieli, koñcz¹c na poszczególnych klasach.
W dniu 11.stym listopada szko³y zbiorowo mia³y siê udaæ na Mszê w. za
Ojczyznê do Ostrej Bramy i w. Kazimierza. Konne jednak posterunki ju¿ od
godziny 7-ej w ogóle nie dopuci³y ludzi do tych wi¹tyñ.
Bolszewicy nie kryj¹ swego niezadowolenia z takiego stanu rzeczy wród
m³odzie¿y w prasie i w rozmowach. By³em przygodnym wiadkiem jak
w wagonie jaki bolszewicki politruk oburza³ siê na têpotê zarazê mózgow¹ m³odzie¿y polskiej, na jej apatiê i zacofanie, bo nosz¹ krestiki14 na piersiach, czapki zdejmuj¹ przed kocio³ami i ma³o korzystaj¹ z owiaty sowieckiej... Politruk sierdzi³ siê, publicznoæ dyplomatycznie milcza³a, a ja
w duszy piewa³em Magnificat dziêkczynne za to mêstwo duchowe m³odej
i najm³odszej Polski...
Zreszt¹ wiêzienie na £ukiszkach pe³ne s¹ m³odych ch³opców i dziewcz¹t
za s³u¿bê sprawie Boga i ojczyzny.
14

£añcuszki z krzy¿ykiem.
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S¹ jednak i pewne cienie na obrazie. Lekcje religii urz¹dzane po kocio³ach nie ciesz¹ siê t³umn¹ frekwencj¹; mo¿e to w ogóle wina uczniowskiej
psychiki z trudnoci¹ rezygnuj¹cej z wolnego czasu po lekcjach?... Mo¿e dobór wybitnie uzdolnionych prefektów, którzy by umieli porwaæ m³odzie¿ zaradzi³by temu? Na razie frekwencja jest rednia. Pyta³em dawnego mego
ucznia, dobrego i praktykuj¹cego ch³opca czy uczêszcza na lekcje religii:
proszê Ksiêdza po szeciu godzinach lekcji, ci¹g³ych meetingów15, odczytach
ma siê naprawdê ju¿ doæ wszystkiego... Smutne, ale prawdziwe.
Wszystkie szko³y z zasady s¹ koedukacyjne. Urz¹dzanie ci¹g³ych tañcówek, wiadome rozbudzanie wród m³odzie¿y nastrojów erotycznych, to drugie powa¿ne niebezpieczeñstwo. Wprawdzie bardziej wyrobiona czêæ m³odzie¿y wezwa³a do bojkotu wszelkich bolszewickich tañcówek gro¿¹c publikowaniem czarnych list dziewcz¹t i ch³opców bior¹cych w tym udzia³. Nie znam
rezultatu tej akcji.
Najbardziej zagro¿ony jest element najm³odszy: przedszkola, pocz¹tkowe
oddzia³y szkól powszechnych i to bardziej w miastach ni¿ na wsi, gdzie
autorytet rodziców jest wiêkszy. Systematyczne zaka¿enie duszyczek dzieciêcych, podrywanie autorytetu rodzicielskiego, wzywanie do niepos³uszeñstwa
i oporu, wiêcej  do denuncjacji rodziców, omieszanie religii, naoczne bezczeszczenie krzy¿y i obrazów  wszystko to oddzia³ywa najgorzej na najmniej
odporne i ³atwo wp³ywom ulegaj¹ce dusze dzieci...
M³odzie¿ akademicka, nasza przedwojenna chluba i nadzieja  dostarcza
najwiêcej elementu ideowego dla sprawy i kandydatów do bolszewickich wiêzieñ i zsy³ek.
Pod koniec listopada, gdy zbadano akta organizacji akademickich U. S. B.
rozpoczê³y siê systematyczne areszty zw³aszcza organizacji katolickich  jak
Juventus Chr(istiana).
Masy a bolszewizm
Jaki jest z kolei obecny stosunek mas do bolszewizmu. Dzi mo¿na powiedzieæ z ca³¹ pewnoci¹, ¿e bolszewizm nie skruszy³ muru ludu polskiego,
¿e go nie z³ama³.
Sta³o siê to z jednej strony zw³aszcza dziêki odpornoci duszy katolickiego ch³opa na propagandê bolszewick¹, z drugiej za strony bolszewizm skompromitowa³ sam siebie wobec mas. Gdyby niós³ za sob¹ dobrobyt materialny,
sprawa by³aby gron¹. Ale niesie nêdzê ucisk, ordynarne k³amstwo i to budzi
reakcjê, krytycyzm, nienawiæ. Zawodzi propaganda bolszewicka nieznajomoci¹ ¿ycia naszego ch³opa czy wieniaka, swoj¹ naiwnoci¹, która wywo³uje
miech lub oburzenie. Coraz rosn¹cy za brak chleba, odzie¿y, obuwia przy
ci¹g³ych przechwa³kach o wzrocie dobrobytu, o niebywa³ych rekordach stachanowców w fabrykach i warsztatach, jest najlepszym argumentem przeciw bolszewickiemu ustrojowi. Widok za wojska, przelotne tu i tam rozmo15

Zebrañ b¹d wieców szkolnych.

244

Eugeniusz Hull

wy, widok zw³aszcza rekruta okrytego ³achmanami, wynêdznia³ego do ostatka, s¹ ilustracj¹ raju wewn¹trz samej Bolszewii.
Jest jasnym dla wszystkich, ¿e bolszewicka propaganda, to synonim
k³amstwa. Lud siê broni instynktownie i dochodzi do wniosku gdzie nie ma
boga  niema i chleba.
Oto parê próbek odparowywania bolszewickich zaczepek. Sowiecki bojec /¿o³nierz/ zagaduje wiejsk¹ babinê: Prawda li to, ¿e litowcy16 nie dawali
wam mówiæ po polsku, gnêbili was? A prawda... No i có¿ a gdzie¿ wasz
Pan Bóg, ¿e ich nie pokara³? A pokara³... odpowiada babina. A jak? pyta
ciekawy bojec. To¿ was przys³a³... > Inny obrazek: obejcie gospodarskie.
Ch³op ci¹gnie ciê¿kie wiadro ¿órawiem ze studni. Bolszewik korzysta z tego
by poruszyæ kwestiê religijn¹. Ot stary  wo³a  to¿ twój Pan Bóg taki
wszechstronny, wszechmocny, a czemu ci nie pomo¿e wody dwigaæ? A ty
durniu, a czy twój Stalin taki druh i przyjaciel nosi za ciebie karabin?...
Masy Wileñszczyzny i Bia³orusi opar³y siê bolszewizmowi. Powtarza siê
znów historia o sile p³yn¹cej z wzajemnego przenikania siê katolicyzmu
i polskoci. Polska kultura, polska tradycja walki z przemoc¹ i nie ulegania
sile piêci, polski ksi¹dz i polska niewiasta, upór polskiego ch³opa i zapa³
polskiego m³odzieñca stanowi¹ duchowy i niez³amany bastion dla bolszewizmu, bastion krwawi¹cy, atakowany  ale dot¹d niezdobyty. Z tego bodaj
sobie zdaj¹ sprawê bolszewicy i rozmaitego odcienia separatyzmy jak bia³oruskie czy nawet ukraiñskie.
Bia³oru
Zdawa³oby siê, ¿e ruchy te w³anie siê wzmog¹, maj¹c tak¹ sposobnoæ
i takiego sprzymierzeñca. Sta³o siê przeciwnie. Niejednokrotnie s³ysza³em od
ludzi przybywaj¹cych z terenów tzw. Bia³orusi, ¿e lat 20 rz¹dów polskich nie
zrobi³o tyle dla sprawy polskiej na kresach, ile pó³tora roku rz¹dów bolszewickich. Nie chcê byæ go³os³owny. Oto jeden ale znamienny przyk³ad. G³on¹
by³a na wiosnê 1938 r. sprawa klasztoru bia³oruskich marianów w Druji17.
Nie tu miejsce na ocenê zastosowanych przez woj. Bociañskiego metod. Wystarczy przypomnieæ, ¿e okolice Druji uwa¿ano za najbardziej objête separatystycznym duchem bia³oruskim, uwa¿ano Drujê za centrum ruchu bia³oruskiego. Po marianach bia³oruskich, usuniêtych si³¹, parafiê i gimnazjum objêli marianie polscy z Bielan Warszawskich. W ci¹gu roku sytuacja polityczna uleg³a zmianie. Mog³y siê obudziæ uzasadnione obawy co do odwetu ze
strony czynników bia³oruskich i nale¿y przypuciæ, ¿e w³adze bolszewickie do
takich wyst¹pieñ odnios³yby siê z sympati¹.
16

Litwini.
Druja  miejscowoæ w dawnym woj. po³ockim nad Dwin¹. Od drugiej po³owy XIX
wieku koció³ i klasztor Bernardynów, w którym w okresie miêdzywojennym, ksiê¿a Marianie
prowadzili szko³ê powszechn¹, a w latach trzydziestych gimnazjum. Po 1989 kompleks budynków zwrócono marianom. Obecnie Bia³oru przy granicy z £otw¹.
17
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A oto jak siê przedstawia rzeczywistoæ. W dniu 1. stycznia r.b. z Druji
przedar³ siê do Wilna jeden z m³odych marianów, by widzieæ siê z nami, zdaæ
sprawê arcypasterzowi, zakupiæ dla Druji i s¹siednich parafii wina mszalnego i ile siê da dewocjonalii. To co opowiada³, wzrusza³o g³êboko.
Ludnoæ miejscowa Polacy i Bia³orusini stanowi¹ zgrany zespó³. Stosunek ludnoci do kocio³a i ksiê¿y oparty na daleko id¹cej wspó³pracy i oddania. Wszyscy ¿yj¹ nadziej¹ w powrót Polski. Wsie s³uchaj¹ ze ³zami i entuzjazmem radia z Londynu. Ca³owaæ bêdziemy lady wojska polskiego, gdy
wróc¹. Wsie bia³oruskie kryj¹ dot¹d polskich ¿o³nierzy, oficerów i inteligentów. Ruch religijny wprost niezwyk³y. Wszyscy nasi ksiê¿a pracy maj¹ po
uszy zarówno w swojej jak okolicznych parafiach. Misje, rekolekcje skupiaj¹
tysi¹ce. Ruch religijny przybra³ takie rozmiary, ¿e zachodzi potrzeba sprowadzenia nowych ksiê¿y.
W pó³¿ydowskiej Druji, licz¹cej oko³o 8 tysiêcy mieszkañców, w dzieñ
Niepokalanego Poczêcia, 8. XII. 1940 r. rozdano od 34 tysiêcy Komunii w.
Iloæ za Komunii w. w ci¹gu roku przez okres inwazji bolszewickiej wynosi
do 50 tysiêcy komunikantów. Procesja Bo¿ego Cia³a wbrew zakazom i pogró¿kom odby³a siê przy niebywa³ym nap³ywie ludu; bolszewicy byli bezradni,
nikt ich nie s³ucha³, dali tedy pokój. Zreszt¹, na wszelki wypadek przygotowano o³tarz przenony i obmylono zmianê zwyk³ej trasy. Czêsto ci¹gaj¹
ludzie z dalszych stron, z za Dwiny, z w³aciwej Bolszewii, by po latach
spowiadaæ siê i komunikowaæ. Co to wtedy za radoæ? Nawet okoliczni Bia³orusini prawos³awni gromadnie przychodz¹ na nabo¿eñstwa i polskie kazania.
W Druji w roku ostatnim przyjêto do 14-16 schizmatyków na ³ono kocio³a.
Sodalicja, Akcja katolicka dzia³a ofiarnie pod ziemi¹; organizuje przejazdy
ksiê¿y na lekcje religii po chatach, przepisuje kazania i pieni, by regularnie
co dwa tygodnie przesy³aæ z paczkami ¿ywnociowymi braciom, wywiezionym
do Kazachstanu. Nadchodz¹ stamt¹d wzruszaj¹ce listy; posla niedola, cierpienia i ³zy ponios³y Ukrzy¿owanego Chrystusa w stepy kirgiskie i tajgi
syberyjskie. Ludnoæ miejscowa, zrazu wroga, bierze udzia³ czasem gromadny w polskich nabo¿eñstwach wygnañczych.
Poza ¿ywnoci¹ i kazaniami przesy³a siê i ubrania i narzêdzia pracy;
uda³o siê nawet przes³aæ w dwu ratach maszynê do szycia. Nas³ani z Miñska
bia³oruscy nauczyciele bolszewiccy s¹ bezradni wobec lekcewa¿¹cych i dokuczaj¹cych im dzieci. W jednej wiosce uda³o siê jednemu z nich stworzyæ
oddzia³ pionierów, który zlikwidowano natychmiast. Podziw ogarnia bolszewickich wychowawców, gdy widz¹ te same dzieci karnie stoj¹ce w szeregu na
jedno s³owo m³odego ksiêdza, t³umnie uczêszczaj¹ce na miesiêczn¹ spowied,
bior¹ce udzia³ w czasie mszy dla dzieci. Wywo³uje to konsternacjê.
Na Bo¿e Narodzenie 1940 r. czêæ starszych uczniów gimnazjum drujskiego nie przysz³a na lekcje, t³umacz¹c siê wzglêdami religijnymi. Dyrektor /eks-szofer/ przestêpców usun¹³ popiesznie z gimnazjum i zaraportowa³
do w³adz w Miñsku. Z Miñska przyby³ natychmiast delegat, ale aby sprawê
raczej zatuszowaæ. Dlaczego nie by³a na lekcjach 25. grudnia  pyta³ np.
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dziewczynek z kl. VI-tej. Bo by³am w kociele. Ale po co tak mówisz? Ja
wiem, ¿e Ci siê przyjæ nie chcia³o i na pewno odwiedzi³a kole¿ankê. Nie ja
by³am w kociele, w kociele... Ale, zapewne, czu³a siê nie zdrow¹, bola³a
ciê g³owa...Prawda? powiedz tak i wracaj do klasy... Kiedy by³am w kociele... Nie znam zakoñczenia sprawy /Ks. Czeczo³t18 przyby³ do Wilna przed
ostatecznym jej rozwi¹zaniem/ ale dotychczasowy jej przebieg wiadczy³
o pewnej konsternacji i chêci zatuszowania.
W innej wsi bia³oruskiej agitator przyby³y z Miñska urz¹dza mityng,
wys³awiaj¹c Sowiety za wyzwolenie bia³oruskiej republiki z jarzma polskich
panów i ksiê¿y: po zakoñczeniu, pewien ch³op chce zabraæ g³os. O czem
bratku budziesz hawority  zapytuje przezornie agitator. Budu Polszczu
proklinaty. No dawaj  wo³a uspokojony agitator. A ch³op zaczyna: Przeklinam ciê Polsko, ¿e nas karmi³a bia³ym chlebem, bo siê od tego nie mo¿na
odzwyczaiæ. Przeklinam Ciebie, Polsko, ¿emy ¿yli dobrze i uczciwie,
a teraz nie mo¿emy siê od tego odzwyczaiæ... Agitator w krzyk, ale i ch³opy
w krzyk wal¹ brawo, zachêcaj¹c do dalszego przeklinania Polski.
Oto znamienne parê rysów na potwierdzenie tezy: Polskoæ jest szañcem
katolicyzmu na Kresach.
Ksiê¿a Polscy
Tote¿ rola ksiêdza polskiego w takich warunkach nabiera pierwszorzêdnego znaczenia. W wielu wypadkach wieci ono przyk³adem i mêstwem nieprzeciêtnym. Znam tylko jeden wypadek apostazji. Natomiast cytowaæ mo¿na litaniê nazwisk, które w te ciê¿kie, prze³omowe czasy wysunê³y siê na
czo³o.
Kapitu³a wileñska i zespó³ profesorów seminarium Wileñskiego z x. Rektorem Usuj³³o, (Uszy³³o E.H)19 z xx. Puciat¹20, Falkowskim21, wirskim22, Paw³owskim23, Sopoæk¹24  stanowi¹ elitê przynosz¹c¹ zaszczyt
kocio³owi.
Z innych kap³anów wysuwa siê na czo³o znany ze wi¹tobliwoci, prac¹ nad
biedot¹ i duchem apostolskim, administrator Bia³orusi Ks. Pra³at Lubraniec.
Rz¹d dusz i serc w Wilnie dzier¿y jednak przede wszystkim O. Kucharski T.J. Jest to cz³owiek opatrznociowy. Jego energia, entuzjazm, powiêcenie, zdolnoæ przechodzenia od rzeczy programowych do indywidualnych
cierpieñ i niedoli  s¹ niezwyk³e. Je¿eli bolszewick¹ rozpoczn¹ martyryzacjê
duchowieñstwa wileñskiego, to O. Kucharskiego zaszczyt ten spotka pierw18

Nie odnaleziono identyfikuj¹cych bli¿ej danych osobowych.
Jan Uszy³³o, ks., profesor Seminarium Duchownego w Wilnie, rektor kocio³a w Jerzego.
20 Leon Puciata (18841943), ks. proboszcz parafii w Anny w Wilnie, profesor USB.
21 Czes³aw Falkowski ksi¹dz (1887  1969), profesor USB.
22 Ignacy wirski (18851968), ksi¹dz , dziekan Wydzia³u Teologicznego USB.
23 Antoni Paw³owski ksi¹dz, profesor USB.
24 Micha³ Sopoæko (18881975)  (Wac³aw Rodziewicz)  ksi¹dz pp³k, proboszcz parafii
wojskowej w Ignacego w Wilnie, docent USB, profesor Seminarium Duchownego.
19

Sytuacja Kocio³a katolickiego na Kresach pó³nocno-wschodnich...

247

szego. Gdy Rzeczpospolita wyjdzie z opa³ów, to imiê O Kucharskiego ozdobi
jedn¹ z jej bohaterskich kart. Dzi w Wilnie niema zagadnienia i niedoli,
które by nie wi¹za³y siê z osob¹ O. Kucharskiego. Jest on mózgiem i sercem
Wilna.
S³ynne s¹ si³¹ i odwag¹ kazania Ks. Hlebowicza25, który wraz z Ks... s¹
najmocniej zwi¹zani i czynni z organizacj¹ wileñska, z zaparciem i nara¿eniem s³u¿¹c sprawie Kocio³a i Ojczyzny. Popularnym jest równie¿ by³y eks wiêzieñ litewski x. Trzaskun26, gorliwie pracuj¹cy w ukrytej pracy katolickopolskiej. Wród robotników czynny jest Ks. Mocicki27. Ks. Sopoæko podnosi
ducha przypominaniem i szerzeniem idei wielkiego dogmatu Mi³osierdzia.
Inni kap³ani zarówno wieccy jak i zakonni, siostry zakonne /pracuj¹ce czêsto w przebraniu jako nauczycielki i pielêgniarki/ dzia³aj¹ jak mog¹ i gdzie
mog¹ z ca³¹ ofiarnoci¹ dla wiêtej sprawy, dziel¹c ogóln¹ niedolê i nadziejê
w zmi³owanie Bo¿e i w ostateczny zwyciêski rezultat.
Jednym s³owem: polskoæ jest dzi szañcem katolicyzmu na Kresach;
katolicyzm jest za si³¹ duszy polskiej w tym najwiêkszym w dziejach naszych nieszczêciu.
Wobec tego faktu, Eminencjo, katolicka ludnoæ polska i duchowieñstwo
nies³ychanie silnie i bolenie odczu³y nominacjê na opró¿nion¹ przez mieræ
.p. L. Ex. Biskupa Michalkiewicza28  sufragani¹ wileñsk¹  Litwina J. Ex.
Biskupa Rejnisa29.
Bolesna sprawa
Po ordynarnych napaciach na osobê Arcybiskupa Ja³brzykowskiego ze
strony Litwinów, w czym niestety duchowieñstwo litewskie bra³o du¿y
a bezkarny udzia³ /np. artyku³y w katolickim dzienniku XX.Aruzius/; po
maltretowaniu i biciu w kocio³ach wileñskich ludnoci polskiej przy dyskretnym milczeniu episkopatu litewskiego i znów katolickiej prasy litewskiej,
a przy niezwykle powci¹gliwym, mówi¹c delikatnie, stanowisku Legata stolicy w. na Litwie, nominacja biskupa Rejnisa poczytan¹ zosta³a jako policzek moralny dany zmaltretowanej Polsce. O ile wiem, nominacja ta zosta³a
zarz¹dzona przez J. Ex. Legata Centozê30, który opuszczaj¹c zajête ju¿ tereny Litwy przez bolszewików, skorzysta³ z szerokich pe³nomocnictw i zmusi³
nimi J. Ex. arcybiskupa Ja³brzykowskiego. Sam Mgr. Centoza zbyt krótko
25 Henryk Hlebowicz (19041941) b³, ks. ppor.., profesor USB, proboszcz parafii Nawiedzenia Najwiêtszej Maryi Panny w Trokach, proboszcz parafii wiêtego Ducha w Chotajewiczach, proboszcz parafii w Korzeniu i Oko³owie, kapelan AK.
26 Wincenty Taszkun (18881967) (Vincentas Taskunas) ksi¹dz, proboszcz parafii w Miko³aja w Wilnie, profesor Seminarium Duchownego.
27 Aleksander Mocicki (18981980), ksi¹dz, profesor USB.
28 Kazimierz Miko³aj Michalkiewicz (18651940), biskup pomocniczy wileñski.
29 Mecyslovas Reinys (18841953), biskup koadiutor wo³kowyski, arcybiskup tytularny
Cipseli, administrator apostolski wileñski.
30 Luigi Centoz (18831969), abp, nuncjusz apostolski w Kownie.
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przebywa³ na Litwie /od czerwca do sierpnia 1940 r./ by wyczerpuj¹co poznaæ
istotê konfliktu polsko-litewskiego a sprawê Wilna w szczególnoci. Przebywaj¹c w Kownie w atmosferze wp³ywów i sugestii wy³¹cznie litewskich
 poszed³ po myli natchnieñ p³yn¹cych z tej¿e strony.
I oto w chwili tak dla narodu naszego bolesnej sta³ siê fakt, który
ochrzczono ogólnie s³usznie czy nies³usznie policzkiem danym Polsce przez
Rzym; tak to nazwa³ organ tajny wszystkich organizacji polskich wychodz¹cy w Wilnie. O ile wiem stolica Apostolska dot¹d ¿adn¹ bull¹ nominacji Ks.
biskupa Rejnisa nie potwierdzi³a; Ks. Biskup Rejnis jednak czuje siê w pe³ni
praw, co wytwarza przykre kolizje.
Nominat wileñski
Osoba nominata, dawnego cz³onka kapitu³y wileñskiej, jest dobrze znana
ze swojej antypolskiej dzia³alnoci z okresu przedwojennego. Po utworzeniu
Rzeczypospolitej, biskup dzisiejszy a wtedy pra³at Rejnis wraz z innym dzia³aczem litewskim, dzi biskupem Kukt¹31, zostali administracyjnie /choæ
pono samowolnie/ usuniêci z granic polskich. To poniek¹d otoczy³o ich niepotrzebnie nimbem przeladowania i utorowa³o ze strony czynników litewskich
drogê do mitry. Niedawno jeszcze, po wiêtej naszej klêsce, dzisiejszy sufragan wileñski zamieci³ w XX. Amzius nieprzyjemny dla Polski artyku³ pod
tytu³em Polska, no i obecnie wróci³ do Wilna w charakterze sufragana.
Powiêksza niepokój fakt, i¿ Ks. Biskup Ja³brzykowski jest cz³owiekiem ciê¿ko chorym na raka, który wprost cudem ¿yje i pracuje; co bêdzie na wypadek
jego mierci, gdy mianowany w tak nienormalnych warunkach sufragan wileñski obejmie choæby chwilowo rz¹dy diecezj¹?
Nie mnie oczywicie s¹dziæ posuniêcia wy¿szych w³adz kocielnych; czujê
siê jednak jako informator w obowi¹zku zanotowaæ te troski i niepokój katolików polskich w Wileñszczynie, tak bardzo dowiadczonych. Jego Eminencja, jako Ksi¹¿ê Kocio³a i Prymas Polski ma prawo wiedzieæ o wszystkim co
siê wi¹¿e z kocio³em na ziemiach naszych.
Koñcz¹c to skromne sprawozdanie, s¹dzê, ¿e obraz nie by³by pe³ny, gdybym pomin¹³ i pewne momenty natury mistycznej jakie zaobserwowa³em na
terenach Wileñszczyzny.
Objawy mistyczne
Do faktów z tej dziedziny nale¿y przede wszystkim rozwój nabo¿eñstwa
do Mi³osierdzia Bo¿ego w myl objawieñ zmar³ej zakonnicy S. Faustyny,
a którego promotorem jest Ks. Prof. Dr. Sopoæko. Pomijaj¹c fakt objawieñ i,
poddaj¹c go ca³kowicie s¹dowi Kocio³a, stwierdziæ muszê, ze idea Mi³osierdzia Bo¿ego jest bardzo na czasie, ¿e tysi¹com ludzi dodaje si³y i otuchy, ¿e
wreszcie budzi mi³oæ Bo¿¹ i ³¹czy siê z wieloma ³askami czasem o wyj¹tkowym charakterze. Pisz¹cy te s³owa w sposób namacalny dozna³ tego na sobie.
31

Jouzapas Kukta (18731942).
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Wprawdzie w ostatnich czasach, nabo¿eñstwo to napotka³o na pewne trudnoci /jak zreszt¹ swego czasu i kult Serca Jezusowego/. Polecono usun¹æ zarówno liczne vota z wizerunku Mi³osierdzia Jezusa, jak i sam obraz usun¹æ
na boczn¹ cianê. Wiem jednak, ¿e w samej kapitule zdania s¹ mocno podzielone za Arcypasterz s³usznie podkreli³, ¿e jeli to rzecz istotnie id¹ca z Boga,
to i tak zatriumfuje.
Inne przejawy natury nadprzyrodzonej wi¹¿¹ siê z osob¹ wiêtobliwego
Pra³ata Lubrañca. Powa¿ne osoby, nawet kap³ani, przypisuj¹ mu dar czynienia cudów. G³ona np. by³a sprawa nag³ego uzdrowienia g³uchego ch³opczyka, synka bolszewickiego oficera; uzdrowienie to nast¹pi³o w chwili chrztu,
do którego nak³oni³ rodziców ma³ego poganina  zacny pra³at.
Z ró¿nych za okolic Wileñszczyzna /i Litwy Kowieñskiej/ nap³ywaj¹ raz
po raz wieci o nag³ej karze Bo¿ej blunierców lub wiêtokradców b¹d przez
gwa³town¹ mieræ, b¹d parali¿. Trudne jest ustalenie i zbadanie faktów.
Mimo jednak ca³ego usprawiedliwionego krytycyzmu musi istotnie co byæ,
skoro fakty te trafiaj¹ siê tak czêsto i w ró¿nych stronach. Utrwalaj¹ one
w masach wiarê i stanowi¹ argument przeciw wp³ywom bezbo¿niczym.
Koñcz¹c to sprawozdanie dziêkujê Jego Eminencji w imieniu wszystkich
cierpi¹cych rodaków za Jego krzepi¹ce s³owa, z których czerpalimy otuchê;
za udzia³ w naszej narodowej tu³aczce i danie przyk³adu jak harmonijnie
³¹czyæ obowi¹zki katolika z obowi¹zkiem obywatela
A imieniem zaboru bolszewickiego, imieniem tysiêcy wspó³braci naszych
wiêzionych i wywo¿onych na Sybir i do Kazachstanu, b³agamy aby Eminencja nie ustawa³ w budzeniu sumienia tego humanitarnego, cywilizowanego wiata, który rozczula³ siê losem przelatuj¹cych morze jaskó³ek i wysy³a³
okrêty z masztami na ich ratunek; robi³ powszechny alarm z racji przygody
poszczególnego lotnika, a milczy i dot¹d nie zdzia³a³ nic, gdy morduje siê
i niszczy w sposób bezprzyk³adnie nieludzki, w sposób szatañski  wielki
i zas³u¿ony dla ludzkoci Naród.
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Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
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AKCJA SOWIECKO-KOMUNISTYCZNA W POLSCE
 RAPORT SPECJALNY KOMENDANTA G£ÓWNEGO
ARMII KRAJOWEJ GEN. STEFANA ROWECKIEGO
KALINY (27 CZERWCA 1942 ROKU)
22 czerwca 1941 r. Trzecia Rzesza przyst¹pi³a do realizacji za³o¿eñ strategicznych planu Barbarossa, co oznacza³o pocz¹tek wojny niemiecko-sowieckiej. Nowy front drugiej wojny wiatowej w sposób diametralny zmodyfikowa³ ówczesn¹ sytuacjê miêdzynarodow¹. Wbrew swoim planom ZSRS zosta³
zmuszony do sojuszu polityczno-wojskowego z obozem pañstw alianckich,
w których gronie znajdowa³a siê RP, staj¹c siê jednym z g³ównych jego
filarów. Nie by³a to jedyna konsekwencja tego wydarzenia. Dla Polski i Polaków agresja niemiecka na swego dotychczasowego sojusznika, a nastêpnie
szybkie postêpy Wehrmachtu mia³a pozytywne i negatywne strony. Do tych
pierwszych zaliczyæ nale¿y przede wszystkim entuzjastycznie przywitany
przez zdecydowanie wiêksz¹ czeæ polskiego spo³eczeñstwa konflikt pomiêdzy
wrzeniowymi agresorami i okupantami ziem polskich1, scalenie pod jednym
z nich wszystkich ziem II RP, podpisanie w lipcu 1941 roku tzw. uk³adu
Sikorski  Majski, a tak¿e tworzenie polskiego wojska w Zwi¹zku Sowieckim.
Do listy negatywów zapisaæ nale¿y niew¹tpliwie os³abienie pozycji Rz¹du RP
na uchodstwie w obozie pañstw sprzymierzonych, a tak¿e zjawisko sowieckiej dywersji i partyzantki na wschodnich oraz centralnych ziemiach II RP.
1

Zob. K. Sacewicz, Uk³ad Sikorski  Majski w ocenie centralnej prasy polityczno  informacyjnej Polskiego Pañstwa Podziemnego (czerwiec sierpieñ 1941 r.), Echa Przesz³oci 2004,
t. V, s. 156161; P. Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do w³adzy 19411944, Warszawa 2003, s. 6970.
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Ten ostatni aspekt, w okresie funkcjonowania oficjalnych polsko-sowieckich stosunków dyplomatycznych, stanowi³ obok zagadnienia ewakuacji Polskich Si³ Zbrojnych z ZSRS jeden z podstawowych problemów w rzeczonych
bilateralnych relacjach. Problematyka ta nie zosta³a rozwi¹zana do koñca
wojny wp³ywaj¹c w sposób istotny na wzajemne stosunki nie tylko miêdzypañstwowe, ale i narodowe. Newralgicznoæ tego zagadnienia wynika³a
z kilku istotnych powodów:
1) nie istnia³a ¿adna regulacja prawna b¹d wspólny sowiecko  polski
organ koordynuj¹cy wszelkie dzia³ania dywersyjne ZSRS odnonie Polski2;
2) obecnoæ sowieckich dywersantów narusza³a suwerennoæ RP;
3) strona sowiecka traktowa³a wschodnie ziemie II RP, jako integraln¹
czêæ ZSRS, a obecnoæ oddzia³ów sowieckich mia³a tê przynale¿noæ powiadczaæ3;
4) sowiecko-komunistyczne akcje bojowe sta³y w zdecydowanej sprzecznoci z koncepcjami powstania powszechnego zawartymi w planach Sztabu
Naczelnego Wodza i Komendy G³ównej Armii Krajowej (KG AK)4;
5) sowieckie akty dywersji by³y politycznie i propagandowo wspomagane
przez  uznawan¹ przez polskie podziemie niepodleg³ociowe za sowieck¹
agenturê  Polsk¹ Partiê Robotnicz¹ (PPR) i jej formacjê bojow¹, tj. Gwardiê
Ludow¹ (GL)5;
6) akty te wywo³ywa³y wzmo¿enie terroru niemieckiego, którego ofiar¹
pada³a przede wszystkim ludnoæ cywilna;
7) w latach 19411943 akcje te nie posiada³y ¿adnego uzasadnienia
z wojskowego punktu widzenia, z racji ich olbrzymiej odleg³oci od frontu
wschodniego;
8) oddzia³y dywersyjne przejawia³y czêsto charakter antypolski, prowadzi³y wzmo¿on¹ agitacjê komunistyczn¹;
9) akty dywersji i propagandy wykonywane by³y przez koalicjanta,
wobec którego mo¿na by³o podejmowaæ  zw³aszcza w okresie 30 lipca 1941
 25 kwietnia 1943 r.  jedynie kroki dyplomatyczne.
2

Zob. K. Sacewicz, Obraz sowieckich akcji dywersyjnych w okupowanej Polsce (19411943)
na ³amach Biuletynu Informacyjnego, Echa Przesz³oci 2003, t. IV, s. 130131.
3 P. Wieczorkiewicz, Historia polityczna Polski 1939  1945, Warszawa 2005, s. 295296.
4 Zob. M. Ney-Krwawicz, Powstanie powszechne w koncepcjach i pracach Sztabu Naczelnego Wodza i Komendy G³ównej Armii Krajowej, Warszawa 1999; idem, Koncepcje walki i powstania, [w:] Armia Krajowa. Szkice z dziejów Si³ Zbrojnych Polskiego Pañstwa Podziemnego, pod
red. K. Komorowskiego, Warszawa 1999, s. 196-232; idem, Koncepcje powstania powszechnego
na ziemiach polskich, [w:] Operacja Burza i Powstanie Warszawskie 1944, pod red. K. Komorowskiego, Warszawa 2004, s. 6495.
5 Na temat stosunku niepodleg³ociowego podziemia wobec komunistów zob. Polskie Pañstwo Podziemne wobec komunistów polskich (19391945). Wypisy prasy konspiracyjnej, oprac.
K. Sacewicz, Olsztyn 2005; T. ¯enczykowski, Rozmowy Delegatury Rz¹du  PPR w 1943 roku
w wietle faktów, Zeszyty Historyczne 1974, z. 27, s. 104129; J. Marszalec, Dzia³alnoæ
informacyjna i propagandowa agend Polskiego Pañstwa Podziemnego w kwestii komunistycznej,
[w:] Dzia³alnoæ informacyjna Polskiego Pañstwa Podziemnego, pod red. W. Grabowskiego,
Warszawa 2003, s. 134153; P. Gontarczyk, op. cit., s. 131139, 195218, 276 282.
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Rok 1942 stanowi³ szczególny okres w rozwoju sowieckiej akcji sabota¿owo-dywersyjnej na ziemiach polskich. W maju to¿sam¹ dzia³alnoæ  aczkolwiek z tragikomicznym skutkiem  zapocz¹tkowa³y pierwsze oddzia³y bojowe
rodzimych komunistów, tj. GL6. Ponadto wraz z ofensyw¹ niemieck¹ na Kaukazie wzmog³o siê natê¿enie aktów dywersji i sabota¿u oraz liczba sowieckich oddzia³ów. Szczególnie dotkliwie odczu³a to ludnoæ cywilna, staj¹c siê
pierwsz¹ i czêsto jedyn¹ ofiar¹ niemieckich dzia³añ odwetowych.
Dotychczasowe reakcje Sztabu Naczelnego Wodza, Rz¹du RP na uchodstwie oraz Polskiego Pañstwo Podziemnego (PPP) wobec akcji sowiecko-komunistycznej ogranicza³y siê do prób jednoznacznego okrelenia swego stanowiska7, reakcji dyplomatycznych8, a tak¿e do publikacji antydywersyjnych
na ³amach niepodleg³ociowej prasy konspiracyjnej9. rodki te by³y jednak
niewystarczaj¹ce. Ponadto strona polska by³a de facto bezsilna wobec polityczno-wojennych planów Kremla. Te koncentrowa³y siê przede wszystkim
na jak najszybszym odci¹¿eniu frontu wschodniego poprzez wywo³anie powstania na jego bliskim oraz dalekim zapleczu10, a tak¿e na aspiracjach
Moskwy do dalszej okupacji polskich ziem wschodnich.
W kolejnych latach wojny, tj. 19431944, zagadnienie sowiecko-komunistycznych oddzia³ów dywersyjnych i partyzanckich nie zosta³o rozwi¹zane.
Im bli¿ej granic II RP znajdowa³ siê front wschodni, tym coraz wyraniej
zwiêksza³a siê iloæ rzeczonych oddzia³ów oraz ros³a ich aktywnoæ bojowa,
przede wszystkim za polityczna. Coraz czêciej ujawnia³y one swoje antypolskie oblicze, a wykonuj¹c tajn¹ dyrektywê szefa Centralnego Sztabu Ruchu
6 By³y to trzy grupy GL: 1) dowodzona przez Franciszka Zubrzyckiego Ma³ego Franka
wys³ana w okolice Piotrkowa Trybunalskiego, 2) dowodzona przez Mariana Bary³ê Bartka
wys³ana w Grójeckie i 3) dowodzona przez Augusta Langego Grubego Stacha wys³ana tak¿e
w Grójeckie; zob. Tajne oblicze GL-AL i PPR. Dokumenty, oprac. M.J. Chodkiewicz, P. Gontarczyk, L. ¯ebrowski, t. I, Warszawa 1997, s. 143173; P. Gontarczyk, op. cit., s. 169172; Zgo³a
odmiennie dzia³alnoæ niniejszych (i nie tylko) grup GL ukazywa³a historiografia PRL oraz
apogleci dziejów polskiego podziemia komunistycznego; zob. R. Nazarewicz, Nad Górn¹ Wart¹
i Pilic¹, Warszawa 1964; idem, Armii Ludowej dylematy i dramaty, Warszawa 2000; Wspomnienia ¿o³nierzy GL i AL, oprac. J. Gras, Cz. Go³¹bek, B. Kobuszewski, T. Tarnogrodzki,
Warszawa 1962; J.B. Garas, Oddzia³y Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 19421945, Warszawa 1971.
7 Zob. Armia Krajowa w dokumentach 19391945, t. II, Wroc³aw  Warszawa  Kraków
1990, s. 5960, 6768.
8 Ibidem, s. 271.
9 Zob. G. Mazur, Biuro Informacji i Propagandy SZP  ZWZ  AK 19391945, Warszawa
1987, s. 313; K. Sacewicz, Obraz sowieckich akcji..., s. 127150; Polskie Pañstwo Podziemne
wobec komunistów polskich....
10 Cele te wojsku sowieckiemu, a tak¿e spo³eczeñstwu ZSRS wyznaczy³ w swym przemówieniu z 3 lipca 1941 roku Józef Stalin. Stwierdzi³ on: [...] w zajêtych przez wroga rejonach
nale¿y tworzyæ oddzia³y partyzanckie konne i piesze, tworzyæ grupy dywersyjne do walki
z jednostkami nieprzyjaciela, do wzniecania w ka¿dym punkcie wojny partyzanckiej, [...] w
zagarniêtych przez wroga rejonach nale¿y stworzyæ dla niego i wszystkich jego pomagierów
warunki nie do zniesienia, cigaæ i têpiæ na ka¿dym kroku...; cyt. za J. Stalin, O wielkiej wojnie
narodowej Zwi¹zku Radzieckiego, Warszawa 1951, s. 12.
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Partyzanckiego gen. Ponomarienki z czerwca 1943 r.11, przyst¹pi³y do planowej likwidacji oddzia³ów polskiego podziemia niepodleg³ociowego12. Kresy
Wschodnie II RP, a zw³aszcza ziemie pó³nocno-wschodnie sta³y siê wiadkiem
partyzanckiej wojny sowiecko-polskiej13.
27 czerwca 1942 r. wobec rosn¹cego w wyniku sowiecko-komunistycznej
akcji sabota¿owo-dywersyjnej zagro¿enia dla polskiej racji stanu, a przede
wszystkim dla ¿ywych si³ narodu Komendant G³ówny AK gen. Stefan Rowecki Kalina opracowa³, a nastêpnie przes³a³ do Londynu pierwszy w tej sprawie Raport specjalny: Akcja sowiecko-komunistyczna w Polsce. Stanowi³ on
obszerny elaborat, omawiaj¹cy rzeczon¹ kwestiê oraz postuluj¹cy zastosowanie pewnych rodków zaradczych, które strona polska by³a wówczas w stanie
wprowadziæ w ¿ycie, mimo ogromnej z³o¿onoci politycznej problemu. Raport
ten dla jego adresata  w³adz polskich na uchodstwie  by³ przede wszystkim, pochodz¹c¹ od samego Komendanta G³ównego AK, wyk³adni¹ istoty
problemu ujêt¹ z perspektywy Kraju oraz niezbêdn¹ baz¹ ród³ow¹. Zawiera
on wiele informacji na temat celowoci oraz faktycznych zadañ sowiecko-komunistycznej dywersji i partyzantki, omawia cechy charakterystyczne ich
taktyki polityczno-propagandowej oraz bojowej, a tak¿e wielkoæ oddzia³ów
i ich wewnêtrzn¹ strukturê organizacyjn¹. Lektura dokumentu pozwala tak¿e na poznanie rzeczywistego  wed³ug kierownictwa AK  stosunku rzeczonych oddzia³ów, a tym samym i Kremla do Polski, i Polaków, w ogóle do
kwestii niepodleg³oci i suwerennoci powojennej Rzeczypospolitej.
Raport ten znajduje siê w zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie
i dotychczas nie by³ publikowany. Tekst opracowano zgodnie z zasadami
publikacji materia³ów ród³owych. Zachowana zosta³a oryginalna pisownia
dokumentu (b³êdy stylistyczne, ortograficzne i rzeczowe zosta³y zasygnalizowane oznaczeniem [sic!]). Wszystkie skróty rozwiniêto. Za³¹czniki dokumentu nie zosta³y przytoczone, niemniej w przypisach odnotowano ich treæ
i podano w³aciwe im odsy³acze bibliograficzne

11 Zak³ada³a ona skryt¹ likwidacjê dowódców polskich oddzia³ów partyzanckich, a nastêpnie ich rozbrajanie i przejmowanie przez zgrupowania sowieckie; zob. Z. Boradyn, Niemen.
Rzeka niezgody. Polsko-sowiecka wojna partyzancka na Nowogródczynie 19431944, Warszawa
1999, s. 243; Z archiwów sowieckich, oprac. W. Roszkowski, t. III: Konflikty polsko-sowieckie
19421944, Warszawa 1993, s. 105; P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 292.
12 Zob. J. Wo³konowski, Zdrada nad Narocz¹, Karta 1994, nr 13, s. 137143.
13 Zob. E. Banasikowski, Na zew ziemi wileñskiej, Pary¿ 1990; Z. Boradyn, A. Chmielarz,
H. Piskunowicz, Armia Krajowa na Nowogródczynie i Wileñszczynie (19411945), Warszawa
1997; Z. Boradyn, Niemen...
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27.VI.42 r.

Raport specjalny: Akcja sowiecko  komunistyczna w Polsce
I. Cele i zadania
Sytuacja militarna ZSRR14 i jego zamierzenia polityczne na przysz³oæ
nak³adaj¹ na akcjê K15 w Polsce szczególne zadania: 1) prowadzenie wywiadu wojskowego i dzia³alnoci sabota¿owo- dywersyjnej; 2) przygotowanie
zbrojnego powstania odci¹¿aj¹cego front sowiecki; 3) urabianie nastrojów
przychylnych dla ZSRR i zwalczanie wszystkich czynników przeciwstawiaj¹cych siê d¹¿eniom K; 4) zanarchizowanie kraju, aby umo¿liwiæ K uchwycenie w³adzy i doprowadziæ do sytuacji uzasadniaj¹cej interwencjê zewnêtrzn¹.
Pod k¹tem widzenia tych zadañ robota K prowadzona jest dwoma
torami: 1) drog¹ akcji politycznej przez orodki organizacyjne KPP16
i PPR17, oraz przez penetravjê [sic!] w orodkach polskich organizacyj [sic!]
niepodleg³ociowych; 2) drog¹ akcji desantowo-dywersyjnej.
II. Akcja polityczna
1. Metody i taktyka w styczniu br. przemianowano Stow.[arzyszenie]
Przyjació³ Rosji Sowieckiej powsta³e w jesieni 1941r. [sic!]18 na Polsk¹
Partiê Robotnicz¹ (PPR)19 . Zmiana nazwy nie oznacza ¿adnych przesuniêæ
14

ZSRR  Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Symbolem K PPP okrela³o wszelkie sprawy zwi¹zane z polityczn¹ dzia³alnoci¹ komunistów i próbami przeciwdzia³ania ich skutkom. Zakres tego oznaczenia by³ w okresie wojny
systematycznie modyfikowany w zale¿noci do rozrostu i przejawów dzia³alnoci komunistów.
Ostatecznie ukszta³towany zosta³ w Instrukcja w sprawach K i organizacji pokrewnych
z 19 XII 1943 r.; zob. AAN, 228/1-1, k. 2-4; AIPN Gd, 0046/433, t. 1, Walka Armii Krajowej
i Delegatury Rz¹du z ruchem lewicowym, wyd. MSW, Warszawa 1974, s. 54; M. Malinowski,
W. Poterañski, Na marginesie archiwum tzw. Antyku, Nowe Drogi 1957, nr 9(99), s. 109.
16 KPP  Komunistyczna Partia Polski.
17 PPR  Polska Partia Robotnicza.
18 Stowarzyszenie Przyjació³ ZSRR (SP ZSRR) utworzone zosta³o w Warszawie na prze³omie marca i kwietnia 1941 roku, g³ównie przez ¿oliborsk¹ i grochowsk¹ grupê komunistów.
Komitet Centralny tworzyli: Józef Balcerzak, Serafin Brudziñski, Teodor Czarkowski, który
mia³ byæ jednoczenie dowódc¹ organizacyjnej si³y zbrojnej  Gwardii Robotniczej, Szczepan
D¹browski, bêd¹cy obok Balcerzaka zwolennikiem zjednoczenia siê z Rewolucyjnymi Radami
Robotniczo  Ch³opskimi oraz Piotr Gruszczyñski, Antoni Jêdrzejczak i Józef Gociniak.
W padzierniku 1941 roku SP ZSRR  organizacjê warszawsk¹  rozbi³o Gestapo. We wrzeniu 1941 roku SP ZSRR wspó³tworzy³o Zwi¹zek Walki Wyzwoleñczej (ZWW), niemniej ju¿
w padzierniku tego¿ roku opuci³o jego szeregi; szerzej zob. M. Malinowski, Geneza PPR,
Warszawa 1972.
19 Oficjalnie PPR powsta³a na spotkaniu przedstawiciela czêci I Grupy Inicjatywnej tj.
Paw³a Findera z delegatami krajowych grup i organizacji komunistycznych, tj. Juliuszem Rydygierem  przed wojn¹ sta³ na czele kontrwywiadu KPP  wystêpowa³ jako przedstawiciel grupy
Proletariuszy, reprezentantami ZWW Franciszkiem £êczyckim i W³odzimierzem D¹browskim,
15
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w uk³adzie K gdy¿ kierownictwo i aparat techniczny pozostaje w dalszym
ci¹gu ten sam. Przemianowanie to wynika z dostosowania do obecnych warunków taktyki K polegaj¹cej na unikaniu nazwy kopartii [sic!], która odstrasza opiniê spo³eczeñstwa. W rzeczywistoci jednak prace KPP i PPR
prowadzone s¹ równolegle.
a) KPP istnieje nadal jako kadra i orodek kierowniczy, podporz¹dkowana bezporednio kominternowi, a nadrzêdna wobec PPR. Cz³onkowie KPP
nie prowadz¹ widocznej na zewn¹trz roboty, tkwi¹c w przedwojennych jaczejkach terenowych i w cis³ych ko³ach PPR. Nie uprawiaj¹ oni szerszej
agotacji [sic!], nie kolportuj¹ bibu³y, ani nie werbuj¹ nowych ludzi, natomiast kieruj¹ prac¹ w wolnych ko³ach, z³o¿onych z sympatyków i nowoprzyjêtych cz³onków PPR. KPP istnieje wiêc jako organizacyjna hierarchia
wewn¹trz PPR20.
b) Dzia³alnoæ organizacyjn¹ i propagandow¹ prowadzi oficjalnie PPR,
która przyjê³a charakter proletariackiego stronnictwa politycznego, stawiaj¹c
w swoim programie has³a wyzwolenia spo³ecznego obok has³a walki o wolnoæ Polski. W ten sposób PPR upodabnia siê do innych polskich organizacji
niepodleg³ociowych, prowadz¹c równie¿ akcjê spo³eczno-polityczn¹ równolegle z akcj¹ wojskow¹. Program PPR podany jest w sposób tak ogólnikowy, ¿e
nie wiele siê ró¿ni od wypowiedzi polskiej radykalnej lewicy. Nawo³uje on do
wspólnej walki z hitleryzmem, podkrelaj¹c koniecznoæ miêdzynarodowej
wspó³pracy proletariatu, jednoczenie za g³osi on, ¿e PPR jest jedyn¹
i prawdziwie polsk¹ organizacj¹, która zapewni klasie robotniczej zwyciêstwo
obecny by³ tam równie¿ delegat SP ZSRR ps. Blondyn (najprawdopodobniej  Antoni Edward
Bonis³awski) oraz przedstawiciel Rewolucyjnych Rad Robotniczo-Ch³opskich Zygmunt Wolski.
Spotkanie odby³o siê w mieszkaniu Juliusza Rydygiera przy ul. Krasiñskiego 18 mieszkanie
nr 234; zob. P. Gontarczyk, op. cit., s. 9495; M. Malinowski, Grupa Inicjatywna Polskiej Partii
Robotniczej, Z Pola Walki 1965, nr 4(32), s. 7677; idem, Geneza , s. 361362; M. Wilusz,
D¹browski W³odzimierz, [w:] S³ownik biograficzny dzia³aczy polskiego ruchu robotniczego, red.
F. Tych, t. I, Warszawa 1978, s. 255; A. Przygoñski, Bonis³awski Edward, [w:] S³ownik biograficzny dzia³aczy..., t. I, s. 280.
20 Informacja niecis³a nieznajduj¹ca potwierdzenia w faktografii. Najprawdopodobniej
skutek nadinterpretacji kilku aspektów wystêpuj¹cych w podziemiu komunistycznym: 1) niechêæ starych dzia³aczy KPP do zaakceptowania nowej nazwy partii K, czyli PPR, tj. jej
ultrapatriotycznej os³ony propagandowo-programowej, 2) mo¿liwe jest tak¿e, o ile przyj¹æ za
wiarygodne raporty Czes³awa Skonieckiego Ksiêdza dla NKWD, mówi¹ce o reaktywowaniu
przez Leona Lipskiego £ukasza KPP, ¿e agendy kontrwywiadowcze PPP odnotowa³y tê inicjatywê, jako wykszta³cenie siê podwójnie zakonspirowanego, centralnego orodka podziemia komunistycznego, 3) ulokowanie dzia³aczy by³ej KPP w cis³ym kierownictwie partii, podczas gdy
w jej ni¿szych jednostkach organizacyjnych przewa¿aæ mia³ tzw. nowy element PPR. Na
kwestiê istnienia tajnej KPP, jako centralnego decyzyjno-kontrolnego, bezporednio podporz¹dkowanego Kominternowi orodka polskiego podziemia komunistycznego kilkakrotnie
w 1942 r., zwraca³y uwagê raporty agend PPP; zob. AAN, 203/VII-62, Informacje o dzia³alnoci
agentur Kominternu w Polsce /sierpieñ  wrzesieñ 1942r./, 15 X 1942r., k. 56a; AAN, 228/17-3,
Raport w sprawie K za okres 1 I  15 III 1942 r., 21 III 1942 r., k. 1-2; AAN, 228/17-5,
Sprawozdanie za padziernik 1943 r., k. 143; AAN, 203/III-135, Sytuacja w ruchu komunistycznym w Polsce za czas 1 III  20 IV 1943 r., k. 18.
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jej socjalnych postulatów (kontrola i udzia³ w kierownictwie produkcji, gospodarki pañstwowej, oraz zrealizowanie sprawiedliwoci spo³ecznej).
Najbli¿sze cele streszczone zosta³y w okólniku21 Nr 1 z dn. 5.V.42 r.
[sic!]22 wydanym przez Komitett [sic!] Centralny PPR: Warunki w jakich
powsta³a PPR, to okres najbrutalniejszej [sic!] hitlerowskiej okupacji, terroru
i przemocy. Gdyby siê ta sytuacja mia³a przed³u¿yæ przy biernym oporze
z naszej strony, to w najbli¿szym czasie grozi³oby nam ca³kowit¹ zag³ad¹
narodow¹. Temu musimy przeciwdzia³aæ. Czynimy to przez stworzenie jak
najszerszego Frontu Narodowo-Wyzwoleñczego, który powinien na ty³ach
wroga stworzyæ drugi front walki, bowiem jego najistotniejszym zadaniem
jest wypêdzenie okupanta i têpienie hitleryzmu. Polska Partia Robotnicza
nie jest sekcj¹ Miêdzynarodówki Komunistycznej, ani ¿adnej innej organizacji miêdzynarodowej.
PPR stoi jednak na gruncie zasad marksistowsko-leninowskich, ¿e jedynie wówczas jest mo¿liwe pe³ne wyzwolenie narodowe, je¿eli wraz z nim
idzie wyzwolenie spo³eczne.
2. Dzia³alnoæ
a) Akcja organizacyjna PPR tworzy komórki terenowe miejskie i wiejskie komitety dzielnicowe i okrêgowe. Werbunek prowadzony jest nadzwyczaj ostro¿nie na dobór ludzi k³adzie siê specjalny nacisk23. Starannej selekcji poddaje siê b.[y³ych] towarzyszy partyjnych, którzy w okresie wojny utracili kontakt; szczególnie skrupulatnie bada siê prawomylniæ [sic!] tych,
którzy byli pod okupacj¹ sowieck¹, gdy¿ wielu z nich naskutek [sic1] prze¿yæ
i zetkniêcia siê z praktycznym zastosowaniem doktryny kom.[unistycznej]
straci³o wiarê w rosyjski komunizm24. Stanowi¹ oni element niepewny, który
w/g instrukcji Kom.[itetu] Centr.[alnego] PPR mo¿e byæ przyjêty w szeregi
21 Okulnik [sic!] Polskiej Partii Robotniczej  pismo informacyjno-polityczne KC PPR
przeznaczone wy³¹cznie do u¿ytku wewnêtrznego. Pismo wydawane w Warszawie w latach
19421944. Ukazywa³o siê nieregularnie. Pismo redagowane by³o m.in. przez Zenona Kliszko,
Jana Krasickiego, Janinê Bier oraz Paw³a Findera.
22 Zob. [Artyku³ bez tytu³u], Okulnik [sic], [z ok. marca] 1942, nr 1; druk [w:] Polska
Partia Robotnicza. Dokumenty programowe 19421948, pod red. M. Malinowski, Warszawa
1984, s. 5657; Publicystyka konspiracyjna PPR 19421945. Wybór artyku³ów, pod red. A. Przygoñskiego, t. I: 1942, Warszawa 1962, s. 1518.
23 Informacja ta nie jest zgodna z rzeczywistoci¹. PPR napotka³a olbrzymie problemy
kadrowe, które szczególnie ujawni³y siê podczas budowania w³asnej formacji bojowej  GL; zob.
W. Gomu³ka, Pamiêtniki, red, nauk. A. Werblan, t. II, Warszawa 1994, s. 134; Konsekwencj¹
takiego stanu rzeczy, przy d¹¿eniu jak najszybszego rozrostu osobowego PPR-GL, by³o zani¿enie poziomu weryfikacji osób podczas akcji rozbudowywania kadr organizacyjnych, a tym samym nap³yw elementów ma³o ideowych, bezwartociowych z wojskowego punktu widzenia, czy
wrêcz bandyckich; AAN, 203/III-134, Sytuacja w ruchu komunistycznym (listopad 1942 r.),
5 XII 1942r., k. 13; Tajne oblicze..., t. I, s. 106; P. Gontarczyk, op. cit., s. 191194.
24 Wbrew temu, co podawa³ raport, nie by³o to zjawisko znacz¹cej wielkoci, niemniej
przypadki takie mia³y miejsce, czego dobitnym przyk³adem jest chocia¿by osoba Leona Lipskiego £ukasza czy Teofila G³owackiego; zob. W. Gomu³ka, op. cit., s. 299; P. Gontarczyk, op. cit.,
s. 212213.
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partii, o ile szczerze stoi na gruncie politycznej platformy i pracuje aktywnie
w jednej z jej organizacji jako szeregowy, do czasu uchwa³y o powierzeniu mu
specjalnej pracy, lub dokooptowania do jakiej instytucji (Okólnik CK
PPR)25.
Informacje terenowe wskazuj¹, ¿e próba odbudowy wp³ywów kom. partii przeprowadzana jest na obszarze ca³ego kraju. Wszêdzie tam, gdzie istnia³y jaczejki K, lub zgrupowani byli jej sympatycy, obecnie s¹ podejmowane
próby montowania PPR. Komitety okrêgowe usi³uj¹ zaci¹gn¹æ sieæ organizacyjn¹ na wszystkie wiêksze orodki robotnicze, szukaj¹ dostêpu do grup
inteligenckich, próbuj¹ przenikn¹æ do grup m³odzie¿owych, szczególnie do
m³odzie¿y o spo³ecznie radykalnym wiatopogl¹dzie. Ostatnip [sic!] równie¿
wiêksze usi³owania zosta³y skierowane na tereny wiejskie, zw³aszcza na rodowiska bezrolnych, ma³orolnych i wysiedleñców26. Instruktorzy przejawiaj¹
wzmo¿on¹ ruchliwoæ, a posiadaj¹c du¿e rodki finansowe stosunkowo ³atwo
docieraj¹ do terenu. G³ówne nasilenie tej akcji obserwuje siê: w Warszawie
i w okrêgu podwarszawskim, w £odzi i w okolicach, w zag³êbiu d¹browskim
i w Czêstochowie, w Krakowie i w okolicach Tarnowa, w Radomskiem
(tarachowice) i w kieleckim, w okolicach Bia³ej Podlaskiej, W³odawy, Parczewa i Che³mna. Ostatnio akcja PPR przesuwa siê na tereny przy³¹czone do
Rzeszy, jak równie¿ w £om¿yñskie, Bia³ostockie i Grodzieñskie [sic!]27. Dotychczas osi¹gniête rezultaty organizacyjne nie s¹ zbyt du¿e, jednak¿e komórki K silnie oddzia³uj¹ porednio na rodowiska, w których tkwi¹ zwiêkszaj¹c zasiêg wp³ywów.
b) Akcja wojskowa. W ramach organizacyjnych PPR rozwija intensywn¹
dzia³alnoæ wydzia³ wojskowy czyli tzw. wojskówka28. Zadaniem jej jest:
1) tworzenie specjalnych grup bojowych nprz, obronnych, szturmowych, wartowniczych itp. (grupy bojowe ujête s¹ w jednolit¹ organizacjê typu wojskowego pod nazw¹ Gwardii Ludowej), 2) formowanie i szkolenie oddzia³ów
25 Zob. O cz³onkostwie w partii, Okulnik [sic!], [z ok. marca] 1942, nr 1; druk [w:] Polska
Partia Robotnicza. Dokumenty , s. 5859; Publicystyka konspiracyjna , s. 1718.
26 Zob. O wolnoæ i ziemiê dla ch³opa polskiego, Trybuna Wolnoci, 15 III 1942, nr 4;
druk [w:] Publicystyka konspiracyjna , s. 1920; Nie bêdzie Niemiec plu³ nam w twarz,
Trybuna Ch³opska, V 1942, nr 3; druk [w] ibidem, s. 3031; Odbierajmy ¿ywnoæ si³¹,
Trybuna Ch³opska, VI 1942, nr 4; druk [w:] ibidem, s. 3739; O ofensywie propagandowej
K na kierunku wiejskim informowa³y KG ZWZ- AK raporty i sprawozdania wywiadowcze,
jednak w I po³owie 1942 r. nabiera³a ona dopiero rozpêdu. Jej apogeum przypad³o na lata
19431944.
27 PPR  poza epizodem lwowskim  nie instalowa³a swoich jaczejek na ziemiach by³ej
okupacji sowieckiej. Niew¹tpliwie aktywnoæ polskich komunistów z PPR w ramach sowieckiego wywiadu mog³a byæ odczytana jako rozbudowa struktury terenowej partii na pó³nocno-wschodnich ziemiach II RP. Na to jednak zgody Moskwy nie by³o.
28 Mowa o Dowództwie G³ównym GL (DG GL). Odczytanie DG jako wewnêtrznej komórki
PPR wynika³o przede wszystkim z organizacyjno  personalnych cis³ych zwi¹zków pomiêdzy
GL a PPR oraz z funkcjonuj¹cej w komunistycznym podziemiu zasady, ¿e ka¿dy cz³onek PPR
jest równoczenie Gwardzist¹ i na odwrót. Na temat powstawania oraz struktury wewnêtrznej DG
GL; zob. P. Gontarczyk, op. cit., s. 113118; 167168.
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wojskowych przeznaczonych do cis³ej wspó³pracy z akcj¹ desantowo-dywersyjn¹, 3) zaopatrywanie tych oddzia³ów w sprzêt, broñ i amunicjê; 4) organizowanie pomocniczej s³u¿by wojskowej (nprz. sanitariat). Do wojskówki
przydzielani s¹ dzia³acze K, którzy w wojsku polskim uzyskali szar¿e oficerskie, lub podoficerskie. Obecny zakres i metody prac wydzia³u wojskowego
zosta³y uzgodnione z oficerami sowieckimi, którzy przybyli do Warzsawy
[sic!] w koñcu ub.[ieg³ego] roku w charakterze emisariuszy (p³k. Glebow)29.
Wojskówka prowadzi kursy wojskowe-instrukstorskie [sic!]30. Element
przeszkolony wysy³any jest natychmiast partiami na tereny dzia³alnoci oddzia³ów desantowych. Program szkolenia obejmuje zakres wiadomoci wojskowych i agitacyjno-politycznych. Na kursy te rekrutuje siê specjalnie m³odzie¿ ze srodowiska [sic!] miejskiego, a zw³aszcza robotniczego, szczególnie
poszukiwani s¹ kandydaci z poród m³odszycg [sic!] roczników podoficerskich. Ostatnio rekrutacja obejmuje równie¿ sfery pó³inteligencji wiesjkiej
[sic!]. Zalecane jest, aby uczestnicy kursu posiadali znajomoæ jêzyka rosyjskiego wzglêdnie ukraiñskiego.
c) Akcja propagandowa. Propaganda prowadzona jest przez wydawnictwo PPR Biuletyn Radiowy31 (komunikaty wojenne i audycje radiostacji
29 Osoba niezidentyfikowana. O jego obecnoci na ziemiach polskich ju¿ we wrzeniu 1941 r.
gen. Rowecki w radiogramie informowa³ gen. Sikorskiego, a ten nastêpnie gen. Andersa; zob.
Armia Krajowa w dokumentach , t. II, s. 55, 67; Nazwisko to pojawia siê w licznych raportach
i sprawozdania sytuacyjnych agend informacyjno  wywiadowczych PPP. Informacje w nich
zawarte s¹ czêsto ze sob¹ niespójne. Raz pisz¹c o udziale Glebowa vel Klebowa (Chlebowa)
w tworzeniu ZWW wskazywaæ mog¹ na osobê Antoniego Nizio³a; zob. AAN, 228/17  5, Komuna
w Polsce w okresie wrzesieñ 1939  kwiecieñ 1942 r. Wiadomoci ogólne, 18 IV 1942 r., k. 1;
innym razem mo¿na by z nich wywnioskowaæ, ¿e rzeczonym Glebowem by³ dowódca sowieckiej
grupy wywiadowczej kpt. Miko³aj Arciszewski Micha³; zob. AAN, 203/VII-62, Informacje
o dzia³alnoci agentur Kominternu w Polsce (sierpieñ  wrzesieñ 1942r.), 15 X 1942 r., k. 56a;
Z pewnoci¹ raporty PPP w tym i raport specjalny Kaliny prawid³owo odnotowa³y nie tyle
osobê, co fakt wystêpowania na ziemiach polskich specjalnych, wysokich rang¹, posiadaj¹cych
daleko id¹ce pe³nomocnictwa wobec komunistycznego podziemia w Polsce emisariuszy, czy te¿
rezydentów sowieckiego wywiadu; szerzej na temat dzia³alnoci emisariuszy sowieckich zob.
P. Wróbel, Wokó³ problemu rezydentury NKWD w getcie warszawskim, Pamiêæ i Sprawiedliwoæ 2005, nr 2(8), s. 197216; D. Libionka, ZWZ-AK i Delegatura Rz¹du RP wobec eksterminacji ¯ydów polskich, [w:] Polacy i ¯ydzi pod okupacj¹ niemieck¹ 19391945. Studia i materia³y, pod red. A. ¯bikowskiego, Warszawa 2006, s. 6566; P. Ko³akowski, NKWD i GRU na
ziemiach polskich 19391945, Warszawa 2002, s. 133, 166, 169170; Ich wp³yw na tworzeniu
struktur organizacyjnych podziemia komunistycznego w Polsce neguje Ryszard Nazarewicz;
zob. R. Nazarewicz, Armii Ludowej..., s. 46.
30 Informacje Kaliny w tej kwestii by³y zbyt optymistyczne, wynikaj¹ce z niedostrzegania olbrzymich barków kadrowych komunistycznego podziemia. W I po³owie 1942 roku wielkoæ
i poziom szkoleñ w ramach GL, a przede wszystkim przygotowanie samych kadr instruktorskich by³o wyj¹tkowo niskie; szerzej zob. Tajne oblicze , t. I, s. 96142, 157; P. Gontarczyk,
op. cit., s. 113114.
31 Biuletyn Radiowy  organ prasowy Komitetu Warszawskiego PPR wydawany
w latach 19421944 jako kontynuacja pisma Biuletynowców oraz ZWW. Ukazywa³ siê dwa
razy w tygodniu, redaktorami pisma byli Stanis³aw Nowicki, Irmina P³asko oraz Szczêsny
Dobrowolski.
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Kociuszki w Moskwie) Trybun[a] Wolnoci32 czasopismo dla miast (T.[rybunê] Ch³opsk¹33) dla wsi oraz przez ulotki, wydawane w imieniu anonimowych organizacji w rodzaju: Frontu Narodowo Wyzwoleñczego [sic!]34, Komitetu Walki z Hitleryzmem35 itp. Obok akcji prasowej prowadzona jest
w szerokim zasiêgu propaganda ustna (szeptana), rozpowszechniaj¹ca pog³oski, plotki i wersje odpowiedni dobrane. Ten rodzaj nieuchwytnej propagandy
znajduje w masach ³atwy pos³uch. W dzia³alnoci proapagandy [sic!]
K wyranie naznaczaj¹ siê nastêpuj¹ce tendencje: 1) utwierdzenie opinii
publicznej w przekonaniu, ¿e PPR jest jedynym orodkiem ogólnonarodowego
frontu aktywnej walki; 2) wywo³anie natychmiastowych walk zbrojnych
z okupantem; 3) szerzenie wiary w potêgê ZSRR i jego rolê jedynego zbawcy
narodu polskiego; 4) podrywanie zaufania do mocarstw zachodnich, rz¹du
polskiego i krajowych czynników niepodleg³ociowych, które opieraj¹ siê wezwaniom K; 5) zniechêcanie mas do ca³ej historycznej przesz³oci pañstwa
Polskiego; 6) zaostrzanie konfliktów socjalnych i przygotowanie klimatu dla
przysz³ej rewolucji.
Ze wszystkich prawie artyku³ów, odezw, wzmianek i hase³ propagandy
K przebija natarczywe ¿¹danie podjêcia natychmiastowej walki z okupantem przez organizowanie sabota¿u, dywersji i partyzantki. ¯¹danie to jest
najczêciej podawane w formie apelu do honoru ludu polskiego, powo³ania
siê na uk³ad polsko  sowiecki i na braterstwo broni, skazania na ZSRR jako
na gwaranta Polski niepodleg³ej wreszcie w postaci alarmu ¿e dalsza wiernoæ grozi zupe³nym zniszczeniem narodu36. Nakaz delegata rz¹du kmdta si³
zbrojnych kraju oczekiwania rozkazów i ostrze¿enia przed prowokacj¹37 wywo³a³y wród K niezadowolenie, zarzuty i groby pod adresem tych czynników w kraju a tak¿e przeciw rz¹dowi R.P., który idzie na pasku Anglii,
nawo³uj¹c kraj do wiernoci i zwlekaj¹c z uruchomieniem armii polskiej
32

Trybuna Wolnoci  dwutygodnik teoretyczno-programowy, naczelny, centralny organ
prasowy Komitetu Centralnego PPR, wydawany w Warszawie od lutego 1942 roku do lipca
1944 roku. Od sierpnia 1944 roku wydawany w Lublinie. Nak³ad pisma siêga³ 7 tysiêcy egzemplarzy. Kolejnymi redaktorami organu byli: Zygmunt Jarosz, Andrzej Weber, Jerzy Morawski,
Boles³aw Bierut.
33 Trybuna Ch³opska  miesiêcznik, centralny organ prasowy Komitetu Centralnego
PPR przeznaczony dla wsi, wydawany w Warszawie w latach 19421943. Redagowany przez
W³adys³awa Kowalskiego i Kazimierza Mijala.
34 W raporcie Kaliny nast¹pi³a nadinterpretacja i koncepcjê programow¹ jednolitego
frontu narodowowyzwoleñczego uto¿samiono z istnieniem organu o takiej samej nazwie.
35 Najprawdopodobniej mowa o Narodowym Komitecie Walki.
36 Zob. Nakaz chwili, Trybuna Wolnoci, 1 II 1942, nr 1; druk [w:] Publicystyka konspiracyjna , s. 68; Z trudu naszego i znoju, Trybuny Wolnoci, 15 marca 1942, nr 4; druk [w:]
ibidem, s. 2124; Do robotników i ch³opów! Do inteligencji pracuj¹cej! Do wszystkich patriotów
polskich!; druk [w:] Polska Partia Robotnicza. Dokumenty , s. 6366; Narodowe Komitety
Walki, Okulnik [sic], 15 VI 1942, nr 7; druk [w:] ibidem, s. 6769.
37 Zob. Ostrze¿enie, Rzeczpospolita Polska, 11 XII 1941, nr 1920; druk [w:] Prawdziwa
historia Polaków. Ilustrowane wypisy ród³owe 19391945, oprac. D. Baliszewski, A.K. Kunert,
t. I: 19391942, Warszawa 1999, s. 438; Wobec prób wichrzeñ komunistycznych, Rzeczpospolita
Polska, 10 III 1942, nr 4 (24); druk [w:] Polskie Pañstwo Podziemne wobec , s. 3134.
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w Rosji. Walka z reakcj¹ polsk¹ jest sta³¹ nut¹ tej propagandy, zwracaj¹c siê
porednio przeciw wszystkim organizacjom poza komunistycznymi. Akcja ta
prowadzona z du¿¹ zrêcznoci¹, wywo³uje du¿e wra¿enie szczególnie w srodowiskach [sic!] ma³o wyrobionych politycznie (za³¹cznik nr 1)38.
3. Penetracja
Stosowana ju¿ przed wojn¹ penetracja organizacji politycznych, spo³ecznych i zawodowych jest nadal prowadzona. Warunki obecne, utrudniaj¹ce
kontrolê wybranych ludzi, u³atwiaj¹ K infiltracjê do wszystkich grup konspiracyjnych, a zw³aszcza do organizacji spo³ecznych radykalnych. Dotychczas wprawdzie nie by³o wypadku poza lewym skrzyd³em m³odzie¿y socjalistycznej zgrupowanej w Czerwonym Sztandarze  opanowania ca³ej organizacji lub jej w³adz kierowniczych, lecz wp³ywy K zaznaczaj¹ siê w dolach
[sic!] organizacyjnych i wród terenowych przywódców. Zjawisko to obserwuje siê zarówno w ró¿nych od³amach m³odzie¿y socjalistycznej i syndykalistycznej, jak i w niektórych osrodkach [sic!] m³odzie¿y wiejskiej.
Niezawsze [sic!] i nieprêdko dzia³alnoæ prowokatorska jest spostrzegana.
Wywo³uje to zamêt i rozbicie w polskim ¿yciu politycznym oraz dopatrywanie
siê tendencji prokomunistycznych w ka¿dym radykalnym wiatopogl¹dzie.
Obserwacje orodków fabrycznych, (Warszawa i okolice, £ód, Piotrków,
Czêstochowa, Kielce, Radom, Zawiercie, Sosnowiec) wykazuje znaczne o¿ywienie akcji K wród za³óg fabrycznych i okoloczych [sic!] mieszkañców.
Pod pozorem krytyki partyjnictwa zdradzaj¹cego interesy klasowe dezawuuje siê dawne partie robotnicze i ich dzia³aczy, propaguj¹c ujêcie w³adzy
bezporednio przez lud w momencie prze³omowym. Agitacja ta spotyka siê
z aprobat¹ najmniej uwiadomionych robotników przygotowuj¹c dla prowodyrów K podatny grunt do opanowania kierownictwa nad masami. Ci¹g³e
zapowiedzi wkroczenia do Polski zwyciêskiej Czerwonej Armii powstrzymuj¹
wielu dzia³aczy robotniczych od wyranego przeciwstawienia siê akcji K,
obawie przed póniejszym terrorem sowiecko  komunistycznym. Spotyka siê
równie¿ czêsto wypadki sprzyjania K w celu asekurowania siê w razie
wkroczenia Armii sowieckiej i dojcia do w³adzy PPR.
Na terenach wiejskich K operuje wród biedoty, ma³orolnych, bezrolnych i wród s³u¿by folwarcznej. Agitacja K podsyca nietylko [sic!] antagonizm wsi ze dworem, lecz równie¿ do ca³ego aparatu samorz¹dowego i spó³dzielczego jak i do polskiego personelu administracyjnego, który wprzêgniêty
w s³u¿bê niemieck¹ jest czêsto nienawidzony przez ch³opów. Wszelkie nadu¿ycia, ³apownictwo i s³u¿alczoæ wobec okupanta sprzyja K do zaostrzania
konfliktów socjalnych. Silne tendencje do radykalnego podzia³y ziemi jak
krzywda ch³opów wysiedlonych z gruntów, które zosta³y w³¹czone do s¹siednich obszarów dworskich, administrowanych przez niemieckich, lub polskich
zarz¹dców wykorzystuj¹ K dla swojej akcji.
38 W za³¹czniku nr 1 zamieszczono informacje na temat stosunku spo³eczeñstwa polskiego
wobec propagandowej akcji komunistów; AAN, 228/17-5, k. 30  32.
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Warunki anarchizuj¹ce ¿ycie spo³eczne oraz pr¹dy radykalizmu nurtuj¹ce w szerokich masach stwarzaj¹ nastroje zbli¿one do komunizuj¹cych. Radykalizm ten przenikniêty jest patriotyzmem, lecz zbie¿noæ hase³ i sposobu
organizowania zmniejsza odpornoæ tego ruchu na przesi¹kanie wp³ywów
K. K czyni usilne starania o wci¹gniêcie go w ramy organizacyjne, lub
kierowanie nim. W tym celu zmeniono [sic!] metodê i taktykê pos³uguj¹c siê
has³ami, aby podporz¹dkowaæ sobie ten samorodny ruch spo³eczny, niezorganizowany, ale o du¿ym potencjale.
Podobne nastroje komunizuj¹ce istniej¹ na terenie gett i nasilenie cech
wzrasta w miarê pog³êbiania siê nêdzy. Nie znajduj¹ one dotychczas powa¿niejszego wyrazu organizacyjnego, niemniej jednak nale¿y siê liczyæ z tym, ¿e
akcja K w spo³eczeñstwie ¿ydowskim ma zapewnione powodzenie.
III. Akcja desantowo-dywersyjna
1. Geneza
Wschodnie powiaty woj. lubeslkiego [sic!] by³y od d³u¿szego czasu terenem swoistej akcji bolszewickiej, dywersyjno  propagandowej, której nasilenie nieustannie siê wzmaga³o. G³ównym przejawem tej akcji jest wystêpowanie po lasach powa¿nych liczbowo i przewa¿nie niele uzbrojonych band o
charakterze pó³wojskowym. Zjawisko gromadzenia siê tego rodzaju band powstaje niew¹tpliwie w zwi¹zku z rozmieszczeniem w tym terenie jesieni¹
1941 r. du¿ych obozów jeñców bolszewickich.
Potworne traktowanie jeñców spowodowa³o zjawisko masowej dezercji,
daj¹c pocz¹tek gromadzenia siê po lasach band dezerterskich.
Jednoczenie ju¿ w czasie jesieni i zimy zaczê³y siê pojawiaæ na tych
samych terenach oddzia³ki o charakterze kadrowo-wojskowym pochodz¹ce z
desantów spadochroniarskich. Z wiosn¹ br. czêstotliwoæ i liczebnoæ desantów wzmog³a siê. Zadaniem tych oddzia³ków jest wytwarzanie odpowiedniej
kadry, zorganizowanie i zaopatrzenie rozproszonego materia³u uciekiniersko
jenieckiego, wci¹gniêcie elementu miejscowego i nadanie ca³ej akcji charakteru masowego i planowego.
Zadanie to w du¿ej mierze zosta³o wykonane, przy czym wa¿nym czynnikiem u³atwiaj¹cym by³a tutaj powszechna i wzmagaj¹ca siê nienawiæ ludnoci
zarówno polskiej, jak ukraiñskiej ku w³adzom niemieckim, oraz lepa reakcja
okupanta, godz¹ca przede wszystkim w ludnoæ miejscow¹. W rezultacie ujawni³a siê obecnie powa¿na si³a lena, sprawiaj¹ca du¿o k³opotu lokalnym czynnikom niemieckiej administracji, a równoczenie reprezentuj¹ca niejako symbolicznie przejmowanie opieki nad terenem polskim przez czynniki bolszewicko-rosyjskie i st¹d budz¹ca daleko id¹ce obawy z polskiego punktu widzenia.
Charakterystyczny jest wybór nasyconego desantami terenu o mieszanym sk³adzie narodowociowym (Lubelskie, Polesie, Wileñszczyzna, Bia³ostocczyzna i Wo³yñ) os³abiaj¹cym zwartoæ polskiej reakcji, jak równie¿ omijanie dot¹d Ma³opolski Wschodniej, wobec nacjonalistycznie nastrojonych
tamtejszych mas ukraiñskich.
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2. Organizacja band dywersyjnych
Na terenie GG oddzia³y dywersyjne usi³uj¹ prowadziæ akcje na ca³ym
pograniczu nad rz. Bugiem, oraz w czêci po³udniowej województwa lubelskiego. W szczególnoci obie³a [sic!] ona powiaty: hrubiewszowski [sic!], zamojski, che³mski, tomaszowski, bi³gorajski, krasnostawski, w³odawski, radzyñski i bielski.
Liczebnoæ band jest naogó³ [sic!] trudna do cis³ego okrelenia a przesuwanie siê oddzia³ów z miejsca na miejsce dezorientuje. Faktem natomiast
jest powszechnoæ wystêpowania band na lewym brzegu Bugu, oraz na Wileñszczynie i w Bia³ostoskim [sic!]. Bez przesady mo¿na równie¿ stwierdziæ,
¿e niemal wszystkie wiêksze lasy zachodniego nadgórza [sic!] s¹ obsadzone
przez bandy stacjonuj¹ce na jednym miejscu niekiedy przez szereg tygodni,
a nawet miesiêcy, nastêpuj¹ce jedynie w okresach lokalnych ob³aw, dokonywanych przy powa¿niejszym skupieniu si³ niemieckich. W ostatnich tygodniach maja i czerwca zaznaczy³o siê równie¿ systematyczne narastanie si³
zarówno poszczególnych oddzia³ów jak ca³ej akcji oraz rozszerzanie terenu
dzia³ania na bardziej zachodnie powiaty, przenikanie coraz bardziej do wsi
czysto polskich (okolice Lublina, Parczewia, Milejewa itd.). Mo¿na przyj¹æ
liczbê operuj¹cych na obszarze Rzplitej dywersantów bolszewickich na kilkanacie tysiêcy, z tego w samej lubelszczynie [sic!] ponad 5 tysiêcy39. Oddzia³y te zasilane s¹ przez ludnoæ miejscow¹, która ucieka do lasów i przy³¹cza
siê do band, chroni¹c siê przed terrorem okupanta. Oddzia³y dywersantów
wystêpuj¹ przewa¿nie jako niezbyt liczne, zwarte oddzia³y wojskowe, po kilkunastu, czy kilkudziesiêciu ludzi dowodzone przez oficerów. S¹ jednak¿e
wypadki, gdy ma siê do czynienia z oddzia³ami powy¿ej setki. Trzon kierownicy [sic!] oddzia³ów stanowi¹ spadochroniarze sowieccy kieruj¹cy akcj¹,
w sk³ad za oddzia³ów wchodz¹ nastêpuj¹ce elementy: 1) jeñcy sowieccy
zbiegli z obozów (czasami zdarzaj¹ siê zwolnieni z obozów Ukraiñcy); 2) elementy komunistyczne ró¿nej narodowoci, b¹d ukrywaj¹cy siê przed aresztowaniem i poszukiwani przez gestapo; 3) ludnoæ miejscowa, przewa¿nie
39 Dok³adne ustalenie rozmiarów dywersji sowieckiej w Polsce by³o i jest bardzo trudnym
zadaniem ze wzglêdów okupacji, konspiracji oraz braku dostêpu do rosyjskich archiwów.
W czasie wojny czêsto wyolbrzymiano liczby obrazuj¹ce wielkoæ rzeczonej akcji. M.in. w depeszy do centrali z 13 padziernika 1943 r. gen. Komorowski stwierdza³, ¿e dywersyjno-partyzanckie si³y sowieckie w Kraju licz¹ oko³o 100 tysiêcy osób; zob. Armia Krajowa
w dokumentach , t. III, s. 153; Wed³ug Piotra Ko³akowskiego w czasie wojny na zaplecze frontu
wschodniego 4 Zarz¹d NKWD do Zadañ Specjalnych i Wojny Partyzanckiej, którego naczelnikiem by³ Pawe³ Sudop³atow, przerzuci³ ponad 212 oddzia³ów partyzanckich i 3,5 tysi¹ca dywersantów oraz agentów; P. Ko³akowski, op. cit., s. 173174; Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e na
ziemiach polskich dzia³a³y pozostawione w czasie odwrotu armii sowieckiej latem 1941 r.
oddzia³y ¿o³nierzy, b¹d te¿ grupy, które nie zdo³a³y siê przebiæ, zasilane ponadto uciekinierami z obozów jenieckich. Szczególne nasilenie partyzanckich oddzia³ów sowieckich wystêpowa³o na Kresach Wschodnich II RP, gdzie funkcjonowa³y silnie liczebnie i w uzbrojeniu brygady
partyzanckie; szerzej zob. A. Pu³awski, Sowiecki partyzant  polski problem, Pamiêæ i Sprawiedliwoæ 2006, nr 1(9), s. 217253.
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ch³opi, uciekaj¹cy przed masowymi represjami, przed brank¹ na roboty do
Rzeszy, b¹d zbiegli z obozu w s³u¿bie budowlanej. Zdarzaj¹ siê równie¿
wypadki przy³¹czenia siê do band dezerterów z wojska niemieckiego. Stan
anarchii wytworzony przez dzia³anie dywersantów sprzyja elementom przestêpczym, które przenikaj¹ do band, lub tworz¹ szajki bandyckie operuj¹ce
samodzielnie.
Uzbrojenie grup dywersyjnych przewa¿nie dobre, obok broni krótkiej
i automatycznej, KB40 i RKM41 posiadaj¹ czêsto CKM42, a nawet dzia³ka
pancerne i motocykle. By³ wypadek uruchomienia pozosta³ego w terenie czo³gu. Broñ ta jest ró¿na i pochodzenie jej trudne czêsto do ustalenia. Obok
broni i amunicji pochodzenia polskiego, z ukrytych w swoim czasie przez
ludnoæ zapasów wystêpuje równie¿ zaopatrywanie oddzia³ów drog¹ powietrzn¹.
3. Taktyka dzia³ania
Zachowanie siê i dzia³alnoæ band niezupe³nie usprawiedliwia u¿ywanie
przez nie nazwy oddzia³ów dywersyjnych. Wiêkszoæ poczynañ dywersyjnych
ogranicza siê do likwidowania ma³ych posterunków ¿andarmerii, napadów
na pojedynczych Niemców i drobnych sabota¿y (za³¹cznik nr 2)43. Podkreliæ
natomiast nale¿y brak na terenie Polski prób o charakterze dywersyjno-wojskowym, wytym [sic!] zw³aszcza zakresie, w którym akcja taka mia³aby
powa¿niejsze znaczenie, t.j. [sic!] przez psucie komunikacji.
Na wa¿niejszych liniach kolejowych (nprz. Lublin  Dorohusk), którymi
systematycznie id¹ transporty wojskowe i które równoczenie biegn¹ przez
tereny najintensywniej nasilone bandami nie by³o dotychczas powa¿niejszych
prób zak³ócenia komunikacji, niszczenia mostów i psucia komunikacji itp. Ze
strony inteligentniejszych przywódców oddzia³ów jest to wyjaniane z pewnym za¿enowaniem w ten sposób, ¿e nie nadszed³ jeszcze czas na masowe
i wyrane wystêpowanie przeciw Niemcom, ¿e w³aciwa akacja dywersyjna
rozpocznie siê wówczas, gdy przyjdzie rozkaz, wzronie ich si³a w terenie itp.
W rozmowach z ludnoci¹ dywersanci czêsto twierdz¹, ze wg otrzymanych
przez nich instrukcji liczba dywersantów ma wzrosn¹æ wnied³ugim [sic!] czasie do 200 tysiêcy ludzi, a drugie tyle maj¹ nadziejê pozyskaæ na miejscu.
Rozpowszechnianie tych wiadomoci ma na celu utwierdzenie ludnoci
w przekonaniu, ¿e wkrótce ju¿ w³adza armii sowieckiej bêdzie rozci¹gniêta
na naszym terenie. Obecne dzia³ania desantowo-dywersyjne zmierzaj¹ do
wytworzenia wród ludnoci opinii o zorganizowaniu jakgdyby [sic!] swoistej
w³adzy bolszewickiej, przejmuj¹cej w swoje rêce kontrolê nad ca³oci¹ spraw
40

KB  Karabin Bojowy.
RKM  Rêczny Karabin Maszynowy.
42 CKM  Ciê¿ki Karabin Maszynowy.
43 Za³¹cznik nr 2 zawiera wykaz oko³o 26 przyk³adów aktów dywersji sowieckiej w Polsce;
zob. AAN, 228/17-5, k. 33-35.
41
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terenu. Temu celowi s³u¿y manifestacyjne ukazywanie siê oddzia³ków na
drogach i po wsiach wydawanie zakazów s³uchania zarz¹dzeñ niemieckich,
kontrola ruchu ludnoci w postaci przegl¹dania dokumentów, zezwalanie na
swobodne przejazdy, czy wype³nienie okre³lonych [sic!] funkcji itp.
W tej ruchliwoci oddzia³ów i metodzie ich postêpowania znacznie widoczniej wystêpuje troska o przygotowanie gruntu dla przysz³ej propagandowo-administracyjnej akcji sowieckiej, praktycznie skierowanej przeciw w³adzom polskim, a ni¿eli o wype³nienie aktywnej wojskowej i antyniemieckiej
roli w okresie dzisiejszym. Rola obecna tych oddzia³ów mo¿e byæ wyt³umaczona tylko w ten sposób, ¿e ród³em instrukcji i poleceñ dla nich nie s¹ w³adze
wojskowe, lecz Komintern, jako czynnik nastawiony nie tyle na dorany bieg
spraw wojskowych, ile na przygotowanie gruntu dla przysz³ej akcji sowieckiej w Europie powojennej. Tezê tê potwierdza zachowanie siê ich wobec
ludnoci polskiej.
Na ogó³ stosunek ten jest poprawny i nacechowany manifestacyjn¹ serdecznoci¹ do narodu polskiego, podczas kiedy Ukraiñcom wytyka siê ich
wspó³dzia³anie z Niemcami. Przy zetkniêciu siê z Polakami usi³uj¹ dywersanci podejmowaæ polityczne dyskusje, w których pos³uguj¹ siê argumentami
i ha³sami [sic!] identycznymi z propagand¹ PPR. Powo³uj¹ siê na sojusz
polsko  sowiecki, wzywaj¹c Polaków do udzielania czynnej pomocy dywersantom, poniewa¿ s¹ oni sprzymierzeñcami, którzy walcz¹ o wolnoæ Polski.
Krytykuj¹ wszystkie polskie rz¹dy powojenne i korpus oficerski, przypisuj¹c
klêskê militarn¹ w 39 roku temu, ¿e naród polski by³ oszukiwany i trzymany
w niewoli przez klasy rzadz¹ce, których nie by³o wolno po wojnie dopuciæ
spowrotem [sic!] do w³adzy. Wychwalaj¹c ustrój i stosunki socjalne w ZSRR
podsycaj¹ antagonizmy spo³eczne wykorzystuj¹c wszelkie nadu¿ycia i fakty
wspó³pracy z Niemcami.
Wypadki bicia polskich urzêdników za wykonywanie zarz¹dzeñ uci¹¿liwych gospodarczo dla wsi (nprz kontyngenty) itp., interwencje maj¹ na celu
stworzenie sobie opinii obroñców ch³opów.
Antagonizm wsi do dworu i plebanii jest podsycany nietylko [sic!] przez
propagandê lecz równie¿ i przez akacje [sic!] rabunkowo-rekwizycyjn¹. Pierwotnie akcje te mia³y charakter raczej rekwizycyjno-wojskowy, ostatnio za
coraz powszechniej wystêpuje zjawisko zwyk³ego rabunku mienia.
Przyk³ad dywersantów dzia³a równie¿ na ch³opów, którzy kryj¹c siê
w lasach i nie maj¹c ¿ywnoci ani pieniêdzy znajduj¹ siê w sytuacji bez
wyjcia i napadaj¹ na dwory, plebanie, kasy gminne, zamo¿nych gospodarzy
itp. Jest to wiêc poredni skutek akcji dywersyjnej, która spowodowaa [sic!]
represje niemieckie i postawi³a zbieg³¹ ludnoæ przed koniecznoci¹ uprawiania bandytyzmu.
W pewnej mierze zjawisko bandytyzmu nale¿y przypisaæ dzia³alnoci
coraz liczniej powstaj¹cych band przestêpców kryminalnych, którzy podszywaj¹ siê niekiedy pod nazwê oddzia³ów partyzanckich.
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IV. Reakcja Niemców
W³adze niemieckie pocz¹tkowo wykazywa³y daleko id¹c¹ bezradnoæ.
Ograniczano do minimum wyjazdy s³u¿bowe i rozmieszczano po gminach
posterunki ¿andarmerii, które patrolowa³y drogi wy³¹cznie w dzieñ, nie okazuj¹c ducha ofenzywnego [sic!] wobec dywersantów. Dopiero ostatnio rozpoczêto na wiêksz¹ skalê zorganizowan¹ akcjê terrorystyczno-represyjn¹, skierowan¹ w pierwszym rzêdzie przeciwko ludnoci miejscowej, podejrzanej
o sprzyjanie bolszewikom. Akcja ta posiada charakter ekspedycji karnej
przeciwko poszczególnym miejscowociom, w których przewa¿nie zostaje
spalona pewna iloæ zagród oraz rozstrzelanych kilkudziesiêciu ludzi. Represjami zagro¿ona jest równie¿ powa¿nie s³u¿ba folwarczna  s¹ wypadki
wywiezienia do obozów koncentracyjnych s³u¿by, bez pozostawienia nawet
za³ogi niezbêdnej do obs³u¿enia inwentarza. Masowe represje wywo³uj¹ panikê i ucieczkê do lasów, co z kolei znów przyczynia siê do zasilania lenych
oddzia³ów dywersyjnych.
Obok tej akcji represyjnej w stosunku do ludnoci prowadzi siê równie¿
akcjê o charakterze wojskowym przeciwko samym bolszewikom. Wtym [sic!]
celu wzmocniono za³ogi ¿andarmerii i policji granatowej. Niekiedy Niemcy
pos³uguj¹ siê czo³gami i samolotami do penetracji terenu. Do ob³aw u¿ywaj¹
oni równie¿ miejscowej ludnoci polskiej i ukraiñskiej. W stosunku do oddzia³ów ukraiñskich ochotników zwerbowanych w swoim czasie w obozach
jeñców bolszewickich, ¿andarmeria niemiecka zachowuje wielk¹ nieufnoæ.
Z poród ludnoci polskiej tworzone s¹ bataliony ochronne (Schutzmanschaftsbatalion) przy tym zaznacza siê, ¿e werbowani ochotnicy zostan¹ u¿yci
w przysz³oci do s³u¿by na terenach wschodnich. Policja granatowa pozostaje
pod kierownictwem ¿andarmerii niemieckiej. W zwi¹zku z zamierzon¹ likwidacj¹ band bolszewickich wydano ulotki nakazuj¹ce ludnoci pod kar¹ mierci meldowanie w³adzom niemieckim wszystkich informacji o dywersantach.
Z poród ludnoci ukraiñskiej i bia³oruskiej utworzono milicjê uzbrojon¹.
Ponadto w niektórych okolicach zarz¹dzono sta³e dy¿ury policyjne na wszystkich wie¿ach kocielnych i stra¿ackich (za³. nr 344).
Akcje dotychczasowe nie day [sic!] jednak wiêkszych rezultatów. Bandy
sowieckie posiadaj¹ naogó³ [sic!] dobre informacje o przygotowanych ob³awach i zmieniaj¹ na czas miejsce pobytu. W niektórych okolicach odbyy³y
[sic!] siê formalne walki, jednak¿e teren nie zosta³ nigdzie skutecznie oczyszczony. Bandy dywersyjne dzia³aj¹ nadal bêd¹c zasilane przez skoczków spadochronowych, instruktorów przeszkolonych przez PPR [sic!]45, oraz ludnoæ
cywiln¹ zbieg³¹ do lasów.
44 Za³¹cznik nr 3 pt. Akcja niemiecka przeciw dywersantom zawiera wykaz oko³o 20
przyk³adów ró¿nych form i metod zwalczania przez Niemców sowieckiej dywersji w Polsce; zob.
AAN, 228/17-5, k. 36-37.
45 Informacja niecis³a. Oddzia³y dywersyjne by³y zasilane przez wojskowe organa sowieckie. PPR zw³aszcza w 1942 r. stanowi³a wobec sowieckiej dywersji przede wszystkim organ
wsparcia propagandowego, a nie bojowego, tym bardziej za instruktorskiego.

Akcja sowiecko-komunistyczna w Polsce  raport specjalny...

267

V. Reakcja spo³eczeñstwa
Opinia polityczna jenomy³lnie [sic!] potêpia dzia³alnoæ sowieck¹ na terenie Polski, lecz stosunek mas spo³ecznych do PPR i akcji desantowo-dywersyjnej nie jest jednolity. Na ogó³ dzia³alnoæ dywersantów, jako akcja o charakterze wojskowym znacznie ³atwiej zdobywa sobie grunt, ni¿eli dzia³alnoæ
agitacyjno-polityczna PPR, wobec zasadniczo wrogiego stosunku do komuny
i bolszewizmu. Akcja zbrojna dywersantów przeciwko Niemcom budz¹c ludnoæ z paroletniego biernego wyczekiwania i ulegania przemocy wyzwala
tajon¹ dotychczas nienawiæ do okupanta i wszystkiego co z nim pozostaje
w jakimkolwiek zwi¹zku. Has³o natychmiastowej walki z Niemcami budzi
coraz wiêksze uznanie wród elementu m³odszego i politycznie nieuwiadomionego. Lecz w sferach dojrza³szych [sic!] i wród starszego spo³eczeñstwa
wiadomoci o represjach niemieckich, o bezcelowych przedwczesnych ofiarach wzmagaj¹ nieufnoæ i obawy przez ZSRR.
Podatny grunt dla akcji sowieckiej stwarza przede wszystkim polityka
okupanta i lepy teror [sic!] spadaj¹cy czêsto na spokojn¹ ludnoæ  wytr¹ca
z równowagi najrozumniejsze elementy, popieranie dworów i ucisk wsi, system gospodarczy stwarzaj¹cy warunki do niezdrowych zarobków, wyzysku
i bogacenia siê przedsiêbiorców, przy utrzymaniu g³odowej skali zarobków
robotniczych i pracowniczych  pog³êbiaj¹ antagonizmy socjalne: dzika eksploatacj [sic!] przy pomocy urzêdniczego personelu polskiego, demoralizuj¹cego siê coraz bardziej, przy pomocy polskich spó³dzielni, policji granatowej
 podrywa w oczach nieuwiadomionych mas zaufanie do tradycji pañstwowoci polskiej.
Te warunki stwarzaj¹ wdziêczne pole dla demagogicznej propagandy.
Sympatie do bolszewików wykazuj¹ bezrolni, ma³orolni, s³u¿ba folwarczna
oraz miejski element radykalno-robotniczy i inteligencki. Ludnoæ miasteczek oraz pozostali na wsi ch³opi nie okazuj¹ wprawdzie sympatii dywersantom, lecz w obawie przed ich terrorem okazuj¹ wobec nich znaczn¹ uleg³oæ.
Bezbronna i pozbawiona przywództwa wie, zagro¿ona represjami niemieckimi, zmuszona jest szukaæ ratunku najpierw w ucieczce, a póniej w tworzeniu zbrojnych band, które nastêpnie walcz¹c o byt zwracaj¹ siê przeciw
Niemcom i przeciw zamo¿niejszym klasom spo³eczeñstwa polskiego sta¹c
[sic!] siê nieuwiadomionym narzêdziem zorganizowanej akcji bolszewickiej.
W wyniku tych stosunków na terenach objêtych akcj¹ sowieck¹, obserwuje siê masow¹ ucieczkê ziemiañstwa. Ofiar¹ panuj¹cych stosunków pada
równie¿ duchowieñstwo, nauczycielstwo i sfery urzêdnicze.
VI. Ocena sytuacji i wnioski
Sowiecka akcja desantowa na terenie Polski cile zwi¹zana z równoleg³¹ dzia³alnoci¹ polityczn¹ PPR, stanowi¹ dwutorow¹ i wzajemnie uzupe³niaj¹c¹ siê robotê K. Powi¹zanie to jest zupe³nie widoczne w zakresie pro-
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pagandy, metody i praktyki dzia³ania oraz w zakresie wspó³pracy organizacyjnej  w zasilaniu oddzia³ów elementem instruktorskim wojskowo-agitacyjnym, przeszkolonym przez PPR.
Brak aktywnoci wojskowo-dywersyjnej i jednakowy sposób zachowywania siê wszystkich rozproszonych oddzia³ów, jak i nowo l¹duj¹cych skoczków sowieckich, wskazuje na to, ¿e otrzymuj¹ oni jednolite instrukcje
z jednego orodka dyspozycyjnego, który kieruje nimi i nastawia ich dzia³alnoæ na tory polityczne.
Dzia³alnoæ sowiecko-komunistyczna wykorzystuje uczucia patriotyczne
i pr¹dy radykalne, pog³êbia anarchiê ¿ycia polskiego w warunkach okupacji
i oddzia³uje na psychikê mas, aby podsaæ [sic!] je w³asnemu kierownictwu.
Stosunki w lubelszczynie [sic!] wytworzone przez akcjê sowieck¹ s¹
gronym ostrze¿eniem. Olbrzymie ofiary ludnoci polskiej s¹ niewspó³mierne
z nik³ymi wynikami wojskowo  dywersyjnymi. Przy tym dzia³alnoæ sowiecka zagra¿a wyrwaniem inicjatywy z kierownictwa opinia z r¹k polskich,
poniewa¿ systematycznie deprecjonuje rz¹d polski w Londynie i polskie czynniki miarodajne w kraju46, zalecaj¹ce spo³eczeñstwu wyczekiwanie na rozkaz
i biernie toleruj¹ce narastaj¹ce przedwczenie powstanie. Obecnie dzia³alnoæ sowiecka jest jeszcze niebezpieczeñstwem lokalnym, lecz przy d³u¿szym
nasyceniu ziem polskich desantami mo¿e siê wytworzyæ dla ca³ego spo³eczeñstwa polskiego po³o¿enie bez wyjcia. Ludnoæ mo¿e byæ przez dywersantów
wci¹gniêta masowo do akcji czynnej, kierowanej przez czynniki obce, komunistyczne.
W wyniku powy¿szej oceny po³o¿enia w kraju przedk³adam nastêpuj¹ce
wnioski.
1) Konieczna jest ponowna interwencja domagaj¹ca siê od rz¹du ZSRR
lojalnego wykonywania uk³adu polsko  sowieckiego, a wiêc nie podejmowania przez Rosjê sow.[ieck¹] akcji w Polsce i nie podsycania istniej¹cej ju¿
dywersji47.
46 Zob. Front narodów przeciw najedcy, Trybuna Wolnoci, 1 II 1942, nr 1; druk [w:]
Publicystyka konspiracyjna , s. 35; Z trudu naszego i znoju, Trybuna Wolnoci, 15 III 1942,
nr 4; druk [w:] ibidem, s. 2124; Nowa Polska musi byæ silna, Trybuna Wolnoci, 1 IV 1942,
nr 6; druk [w:] ibidem, s. 2628.
47 Zgodnie z sugesti¹ gen. Roweckiego Rz¹d RP na uchodstwie podj¹³ takie zadania,
o czym 3 sierpnia 1942 r. odpowiadaj¹c na depeszê z 21 lipca 1942 r. informowa³ Naczelny Wódz
gen. Sikorski pisz¹c: Rz¹d R.P. interweniowa³ dwukrotnie i zdecydowanie u Rz¹du ZSRR w
sprawie zaprzestania akcji dywersyjnej, kierowanej przez Sowiety na terenie Polski. Interwencje ponowiê, lecz przy znanym braku lojalnoci oraz inicjatywie komunistycznej mo¿e ta interwencja nie daæ po¿¹danych rezultatów.; Armia Krajowa w dokumentach , t. II, s. 292.
48 W po³owie wrzenia 1941 r. Sztab Naczelnego Wodza nawi¹za³ oficjaln¹ wspó³pracê
wywiadowcz¹ z Sowieck¹ Misj¹ Wojskow¹ w Londynie. Zapocz¹tkowa³o to pracê nad regulacj¹
wzajemnej wspó³pracy wywiadowczej. 19 grudnia 1941 r. w Saratowie podpisane zosta³o porozumienie reguluj¹ce zagadnienie wspó³dzia³ania wywiadowczego pomiêdzy polskim wojskowym wywiadem w okupowanym kraju a odpowiednimi agendami sowieckimi. Konsekwencj¹ tego porozumienia by³o zawarcie 4 lutego 1942 r. szczegó³owej umowy na podstawie, której w Srebrnym
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2) Trzeba za¿¹daæ wstrzymania desantów na ziemie polskie i ¿¹daæ przesuniêcia tej akcji na nieopanowane dywersyjnie tereny ZSRR.
3) Natomiast mo¿naby [sic!] za¿¹daæ od bolszewików formu³owania dezyderatów, które bêd¹ realizowane przez polskie si³y zbrojne w kraju, analogicznie do wywiadu wojskowego48.
4) Wreszcie konieczne by³oby ponowne wezwanie przez radio spo³eczeñstwa polskiego do pos³uszeñstwa wpolskim [sic!] w³adzom w kraju i wziêcia
udzia³u w walce tylko na rozkaz w³asnych czynników49.
Meldujê, ¿e przy takim postawieniu sprawy podejmê siê rozpocz¹æ
wzmo¿on¹ akcjê sabota¿owo  dywersyjn¹ na terenie ziem polskich50, a na
wschodzie partyzantkê i prowadziæ j¹ do jesieni br. analogicznie do prowadzonej obecnie akcji Wachlarz51.
/  / Kalina
ród³o: AAN, 228/17-5, k. 21-29, mps.

Borze pod Moskw¹ zosta³a utworzona polska placówka ³¹cznoci radiowej Wis³a.
Utrzymywa³a ona bezporedni kontakt z Ad¹ tj. radiostacj¹ KG ZWZ- AK, zapewniaj¹c Sowietom systematyczny dostêp do najnowszych ustaleñ polskiego wywiadu. Wspó³praca ta trwa³a do
29 lipca 1942 r., kiedy to strona sowiecka zlikwidowa³a placówkê w Srebrnym Borze;
P. Ko³akowski, op. cit., s. 158160, 164; A. Pep³oñski, Wywiad Polskich Si³ Zbrojnych na
Zachodzie 19391945, Warszawa 1995, s. 221226.
49 Gen. Sikorski akceptowa³ wniosek gen. Roweckiego i zapowiada³, ¿e Rz¹d R.P. wyst¹pi
z apelem do obywateli polskich w Kraju do bezwzglêdnego pos³uszeñstwa Rz¹dowi w Londynie i
rozpoczêcia ruchu zbrojnego tylko na rozkaz w³aciwych czynników; Armia Krajowa w dokumentach..., t. II, s. 293; Tê obietnicê premiera zrealizowano; zob. Owiadczenie, Rzeczpospolita, 1 XI 1942, nr 19(49); druk [w:] Prawdziwa historia , t. I, s. 709.
50 Efektem decyzji Kaliny, a nastêpnie aprobaty dlañ Stra¿nicy by³a organizacyjna
przebudowa odcinka walki bie¿¹cej i utworzenie Kierownictwa Dywersji Kedyw; zob.
T. Strzembosz, Oddzia³y szturmowe konspiracyjnej Warszawy 19391944, Warszawa 1983,
s. 118119; M. Fieldorf, L. Zachuta, Genera³ Nil August Emil Fieldorf. Fakty, dokumenty,
relacje, Warszawa 1993, s. 72  73; M. Ney  Krwawicz, Wojskowe struktury Polskiego Pañstwa
Podziemnego, [w:] Polskie Pañstwo Podziemne, Warszawa 1999, s. 86.
51 Wachlarz  wydzielona organizacja dywersyjna ZWZ  AK powsta³a na prze³omie
lipca  sierpnia 1941 r., przeznaczona do prowadzenia dywersji i sabota¿u na wschód od granic
II RP. Komendantem Wachlarza by³ mjr/pp³k Jan W³odarkiewicz (Damian), a po jego zagadkowej mierci 18 marca 1942 r., funkcje tê obj¹³ mjr. dypl. Remigiusz A. Grocholski. Wachlarz
na prze³omie 1942 i 1943 r. zosta³ rozwi¹zany i w³¹czony do tworzonego Kedywu; szerzej zob.
C. Chlebowski, Wachlarz. Monografia wydzielonej organizacji dywersji Armii Krajowej wrzesieñ
1941  marzec 1943, Warszawa 1983.
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O ROZBIORACH RZECZYPOSPOLITEJ
I NIEKTÓRYCH ICH NASTÊPSTWACH
 UWAG KILKA
O aktach rozbiorowych 1772, 1793, 1795 r., i o ró¿norodnych ich skutkach, napisano ju¿ tak wiele, ¿e wysuniêcie propozycji podjêcia badañ monograficznych, dotycz¹cych tych zakresów problematyki badawczej, mo¿e byæ
uznane za ma³o uzasadnione. Takich jednak, wród nas, historyków XIX i XX
w., którzy powiêcaj¹ im wiêcej uwagi, zbyt wielu nie znajdziemy. Gros, ju¿ w
czasie studiów nabieraj¹c nawyku do w¹skiej specjalizacji, ogranicza zainteresowania do którego z wyodrêbnianych w tych epokach okresów dziejów
narodowych i jednego zakresu problematyki badawczej. Najczêciej  jak
mo¿na s¹dziæ  do pojmowanej tradycjonalistycznie, wydarzeniowej historii
politycznej. Niektórych do zawê¿ania zakresu zainteresowañ sk³ania dodatkowo wiara, ¿e to im umo¿liwi dotarcie do ca³oci dokumentacji ród³owej.
Dotycz¹cej dwóch ostatnich epok bardzo obfitej, stale siê w nich zwiêkszaj¹cej, w zdecydowanej wiêkszoci wypadków niemo¿liwej do wykorzystania
przez najczêciej indywidualnie prowadz¹cych badania historyków. Jednak
mimo to wielu z nas, abstrahuj¹c nie tylko od opinii postmodernistów, odmawiaj¹cych pracom historycznym wszelkich cech naukowoci, ale tak¿e od
licznych w ambitniejszych dzie³ach powszechnej i polskiej historiografii XIX
i XX w. spostrze¿eñ, zwracaj¹cych uwagê na naturalnoæ niedostatków poznania przesz³oci, daje publicznie wyraz przesadnemu optymizmowi badawczemu. Doæ czêsto, zw³aszcza w ostatnich kilkunastu latach, tak¿e w telewizji, radiu i prasie codziennej, padaj¹ stwierdzenia sugeruj¹ce mo¿liwoæ powstania opracowañ historycznych w pe³ni obiektywnych, ukazuj¹cych badane
wydarzenia w ca³ej ich z³o¿onoci. W jakiej mierze mo¿na w tym widzieæ
naturalny przejaw sprzeciwu (rodzaj odruchu) wobec praktyk wydawniczych

272

Roman Wapiñski

czasów PRL. Podkrelanie, ¿e s¹ usuwane bia³e plamy, by³o i jest przeciwstawiane czêsto wtedy praktykowanym przemilczeniom i niedopowiedzeniom.
Jeli jednak nawet za³o¿ymy, ¿e wszystkim autorom wypowiedzi dotycz¹cych
dziejów Polski XIX i XX w. po 1989 r. przywieca idea badañ historycznych
sine ira et studio, to i tak tylko nieliczne z tych wypowiedzi mo¿emy uznaæ za
rzeczywicie wzbogacaj¹ce ogólniejsz¹ nasz¹ wiedzê o natychmiastowych
i dalekosiê¿nych skutkach upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów. De facto do takich, które nie tylko j¹ poszerzaj¹, ale stwarzaj¹ te¿ szansê podjêcia
nowych w¹tków badawczych, poza kilkoma, czy kilkunastoma artyku³ami,
mo¿na jedynie zaliczyæ monografie Tomasza Kizwaltera1 i Jaros³awa Czubatego2.
Gros obecnych historyków porozbiorowych dziejów narodu polskiego, podobnie jak wiêkszoæ badaj¹cych je we wczeniejszych dziesiêcioleciach, tak
przed 1939 jak i po roku 1956, swymi zainteresowaniami obejmuje najczêciej dzieje martyrologii, konspiracji i powstañ. Mo¿na przyj¹æ, ¿e wszyscy
polscy historycy dziejów Polski dwóch ostatnich epok, wieków XIX-go i XX-go,
stwierdzenie o negatywnym wp³ywie, wywartym na losy narodu polskiego
decyzjami pañstw zaborczych, traktuj¹ jako pewnik. Jednak tak w dawniejszych, jak i nowszych ich opracowaniach, rzadko mo¿emy spotykaæ interpretacje i spostrze¿enia, sprzyjaj¹ce poznaniu wszystkich (lub prawie wszystkich) nastêpstw tych decyzji. Byæ mo¿e miêdzy innymi dlatego, ¿e na ogó³ nie
przywi¹zujemy wiêkszej uwagi do precyzji u¿ywanych terminów. W jakiej
mierze mo¿emy siê czuæ ca³kowicie usprawiedliwieni, gdy¿ jestemy do tego
namawiani przez jêzykoznawców (i odwo³uj¹cych siê do ich ustaleñ redaktorów), postrzegaj¹cych wieloznacznoæ okreleñ jako przejaw bogactwa jêzyka.
G³ówn¹ jednak¿e odpowiedzialnoæ za pos³ugiwanie siê wieloznacznymi okreleniami, utrudniaj¹cymi ukazanie z³o¿onoci rekonstruowanych wydarzeñ,
my ponosimy. Nie tylko dlatego, ¿e nie staæ nas na stworzenie jêzyka, jêzyka
naszej nauki, w którym moglibymy w sposób precyzyjny opisaæ analizowane
wyobra¿enia i zachowania jednostek i grup spo³ecznych. Tak¿e, a mo¿e przede
wszystkim dlatego, ¿e nie uczulamy odbiorców naszych wypowiedzi (siebie
wzajemnie te¿) na: zmiennoæ zakresów znaczeniowych doæ wielu u¿ywanych
w naszych pracach pojêæ; b) umownoæ czêci stosowanych w nich okreleñ
(nazw, pojêæ), niekiedy o du¿ym znaczeniu, u³atwiaj¹cych lub utrudniaj¹cych
czytelnikom prac historycznych dostrze¿enie z³o¿onoci procesu dziejowego.
By unikn¹æ nieporozumieñ, powinnimy zawsze pisaæ, ¿e w latach 1772,
1793, 1795 dosz³o do rozbiorów proklamowanej przez Zygmunta Augusta 24
marca 1569 r. jednej Rzeczpospolitej, która siê ze dwu narodu w jeden lud
znios³a i spoi³a3. W XVIII stuleciu coraz czêciej u¿ywano wymiennie tê
1

T. Kizwalter, O nowoczesnoci narodu. Przypadek Polski, Warszawa 1999.
J. Czubaty, Zasada dwóch sumieñ. Normy postêpowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (17951815), Warszawa 2005.
3 Akta unji Polski z Litw¹ 13851791. Wyd. S. Kutrzeba i W. Semkowicz. Kraków 1932,
s. 223.
2
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nazwê z okreleniem Polska, ale pos³uguj¹c siê nim miano na uwadze takie
pañstwo, jakie znano od wielu dziesiêcioleci. Przyjêta 5 maja 1791 r. przez
Stany Zgromadzone Deklaracja postanawia³a, i¿ w ci¹gu najdalej miesi¹ca
od daty niniejszego prawa, za ordynansem komisyi wojskowej, przez ca³e wojsko narodowe w pañstwach Korony Polskiej i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
bêdzie z³o¿ona przysiêgê na wiernoæ uchwalonej 3 maja Konstytucji4. Natomiast dzi, w dobie utrzymuj¹cych siê nadal silnych wp³ywów rodowisk
ho³duj¹cych ideologii nacjonalistycznej, wykorzystuj¹cych przeczulenia narodowe i dystanse wobec obcych, Polska jawi siê zdecydowanej wiêkszoci jej
obywateli jako pañstwo sensu stricto narodowe. Znaczna ich czêæ, spotykaj¹c siê w pracach dotycz¹cych nowo¿ytnej i najnowszej historii Polski z pos³ugiwaniem siê wymiennie nazwami Rzeczypospolita Obojga Narodów i Polska,
na ogó³ nie uprzedzana o umownoci u¿ywanych okreleñ, utwierdza siê
w przekonaniu, ¿e Rzeczypospolita Obojga Narodów by³a takim samym pañstwem Polaków jak obecna. I w gruncie rzeczy, trudno siê im dziwiæ. Lektura
wielu prac historycznych sk³ania do przyjêcia pogl¹du, ¿e znaczna czêæ ich
autorów, zawodowych historyków, stroni od zajêcia w tej sprawie wyranego
stanowiska. Historycy dziejów najnowszych Polski, pos³uguj¹cy siê okreleniami Druga i Trzecia Rzeczpospolita, niezwykle rzadko  jak mo¿na s¹dziæ 
uzmys³awiaj¹ sobie potrzebê zastanowienia siê nad ich adekwatnoci¹. Gdy
w drugiej po³owie lat szeædziesi¹tych, badaj¹c dzieje niepodleg³ej Polski lat
19181939, zaczêlimy u¿ywaæ okrelenia Druga Rzeczpospolita, chcielimy
jedynie zwróciæ uwagê na ci¹g³oæ polskiego procesu historycznego. W ka¿dym razie o sobie mogê powiedzieæ, ¿e traktowa³em przez wiele lat to okrelenie jako wymienne z takimi jak Polska odrodzona czy Polska dwudziestolecia miêdzywojennego, nie przypisuj¹c mu znaczeñ, zabarwionych emocjami.
Dopiero po proklamowaniu po prze³omie lat 19891990, powstania III Rzeczypospolitej, dostrzeg³em potrzebê zastanowienia siê, czy mo¿e nadal u³atwiaæ poznawanie polskiego procesu dziejowego. Proklamuj¹cy III Rzeczypospolit¹, uznali bowiem, ¿e sprawowanie do tego prze³omu w³adzy w Polsce
przez re¿im polityczny, ciesz¹cy siê poparciem Moskwy, jest równoznaczne
z brakiem w kilku dziesiêcioleciach po II wojnie wiatowej pañstwowoci
polskiej, pojawieniem siê w jej dziejach rodzaju czarnej dziury astronomicznej. W dodatku ta absurdalna teza, godz¹ca tak¿e w aktualne, bie¿¹ce interesy Polski, zosta³a zaakceptowana, przynajmniej werbalnie, przez gros historyków najnowszych dziejów Polski. A szykuje siê nam IV Rzeczpospolita.
Potrzeba podkrelania umownoci okrelenia Druga Rzeczpospolita nie ulega
dzi w¹tpliwoci.
Wiêcej uwagi warto powiêciæ zarówno przemianom, jakim uleg³ ustrój
polityczny Polski odrodzonej w latach trzydziestych, jak i wyobra¿eniom
uczestników polskich rodowisk przywódczych i opiniotwórczych prze³omu
4 Konstytucja 3 maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjació³ Konstytucji. Opracowa³ Jerzy
Kowecki, Przemow¹ opatrzy³ Bogus³aw Lenodorski, Warszawa 1981, s. 105.
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XIX i XX w., dotycz¹cych skutków rozbiorów. Nie mo¿emy przecie¿ abstrahowaæ ani od tego, ¿e od Konstytucji Kwietniowej nie istnia³ w Polsce ustrój
parlamentarno-demokratyczny, ani od podzia³ów terytorium dawnej Rzeczypospolitej, maj¹cych miejsce po jej trzecim rozbiorze, z 1807 i 1815 r. Wa¿nych, gdy¿ dotycz¹cych ziem wspó³tworz¹cych trzon polskiego terytorium
narodowego, nie tylko przez Polaków traktowanymi jako bezspornie polskie.
Doæ wspomnieæ o uto¿samianiu przez wielu aktywnych uczestników ¿ycia
politycznego prze³omu XIX i XX w., w Europie i Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Polski z Królestwem Polskim, utworzonym w 1815 r. decyzj¹ kongresu wiedeñskiego.
Zasygnalizowa³em tylko kilka kwestii, których rozwiniête bardziej badania mog³yby wydatnie wzbogaciæ nasz¹ wiedzê o dziejach Polski XIX i XX
stulecia. Nie brak i takich, które by mog³y przynieæ prze³om w ich badaniach. Jedn¹ z takich, do dzi po macoszemu traktowanej kwestii, której
rozwiniête badania umo¿liwi³yby przyjêcie precyzyjniejszych ocen dojrza³oci
i umiejêtnoci uczestników polskich rodowisk przywódczych czasów walki
o niepodleg³oæ i odbudowy pañstwa, by³ ich stosunek do sprawy restytucji
Rzeczypospolitej XVIII w. Czy podnosz¹c j¹, dawali wyraz przekonaniu
o wystêpowaniu w XIX i XX w. mo¿liwoci jej odrodzenia, w takiej postaci
w jakiej istnia³a jeszcze w latach 17911795, czy te¿, eksponuj¹c ideê restytucji w enuncjacjach politycznych i w dzia³aniach propagandowych, mieli na
uwadze jedynie przetrwanie polskiej idei pañstwowej?
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Pochodzê z Lubelszczyzny, ziem rdzennie polskich, aczkolwiek zamieszka³ych ongi tak¿e przez ludnoæ ¿ydowsk¹, w mniejszym stopniu przez
ukraiñsk¹ i zasymilowan¹ niemieck¹. Moja tradycja rodzinna na dobre i z³e
zespoli³a siê z polskoci¹. Pradziadek walczy³ w powstaniu styczniowym,
dziadek krzewi³ wiadomoæ narodow¹ wród w³ociañstwa okolic Kranika,
wskutek czego w czasie rewolucji 1905 r. wraz ze swoj¹ kilkudziesiêcioosobow¹ grup¹ znalaz³ siê w carskim wiêzieniu. Moi rodzice podczas okupacji
austriackiej nale¿eli do POW, a niebawem piêciu cz³onków rodziny ze strony
ojca i matki bi³o siê za wie¿o odzyskan¹ niepodleg³oæ w czasie wojny polsko-bolszewickiej, przy czym brat matki zgin¹³ z r¹k kozaków Budionnego,
pomiertnie otrzyma³ Krzy¿ Virtuti Militari. W czasie II wojny wiatowej
ró¿ni cz³onkowie rodziny wziêli udzia³ w kampanii wrzeniowej, w powstaniu
warszawskim, w akcji Burza, bili siê w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie, nale¿eli do organizacji podziemnych, byli przeladowani przez okupantów ³¹cznie  jeli chodzi o poszczególne osoby  ze mierci¹ w Owiêcimiu
(Auschwitz), z pobytem w Oranienburgu, Majdanku i wiêzieniu lubelskim;
zostali wysiedleni z Zamojszczyzny, jedn¹ osobê z 10-letnim wyrokiem zes³ano na Syberiê. Dzieje mojej rodziny przedstawi³em szczegó³owo w ksi¹¿ce
Czas odleg³y i bliski. Paczosowie i Jasiñscy w XIX i XX wieku (Olsztyn 1998).
To, o czym mówiê, nie by³o zjawiskiem niezwyk³ym, odwrotnie, by³ to
typowy los Polaków, pokolenia moich rodziców, którzy odebrali patriotyczne
* Tekst wyg³oszony 14 III 2006 r. podczas uroczystoci uczczenia 50-lecia pracy naukowej prof.
Janusza Jasiñskiego w salach kopernikowskich Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (Red.).
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wychowanie jeszcze przed I wojn¹ wiatow¹, i którzy, nale¿¹c do I pokolenia
inteligencji, z obywatelskim zaanga¿owaniem pracowali na rzecz wolnego
pañstwa w latach II Rzeczypospolitej. Jeli za chodzi o mnie, to oprócz
najwa¿niejszej roli domu rodzinnego, jako student KUL-u stara³em siê powa¿nie traktowaæ jego dewizê Bogu i Ojczynie. Tak wiêc od dzieciñstwa
zosta³em  mo¿na by rzec  zakotwiczony w polskim poczuciu narodowym.
Ale warto w tym miejscu dodaæ, ¿e ju¿ od dzieciñstwa i m³odoci nie uto¿samia³em polskoci z katolickoci¹, mo¿e z tego powodu, i¿ ¿on¹ mojego wuja,
czyli wujenk¹, by³a ewangeliczka, wspania³a patriotka polska. Ten rodzaj
mylenia pog³êbi³em w czasie studiów w³anie na KUL-u.
Pomimo prze¿yæ okupacyjnych w Generalnej Guberni, moje gimnazjalne
i licealne pokolenie  jak mi siê wydaje  nie odczuwa³o wrogoci do narodu
niemieckiego, odró¿nialimy bowiem z³o III Rzeszy od wielowiekowej kultury
zachodniego s¹siada, któr¹ poznawalimy w szko³ach rednich w drugiej
po³owie lat 40., pocz¹wszy od pieni Nibelungów, poprzez literaturê Lessinga
i Goethego, a skoñczywszy bodaj¿e na filozofii Schopenhauera i Nietzschego.
Zgodnie z duchem czasu uczylimy siê tak¿e na pamiêæ w oryginale wyj¹tków
z Manifestu Komunistycznego Marksa. Rodzi siê pytanie, jak mianowicie po
okupacji moglimy dostrzegaæ wielkoæ kultury niemieckiej, gdy jednoczenie
bylimy wiadomi, ¿e wielbiciele muzyki Bacha tak ³atwo mordowali niewinnych. A jednak tak by³o, potrafilimy oddzielaæ wznios³oæ ducha od jego
upadków. Mo¿e wp³ywa³o na to wspólne dziedzictwo chrzecijañskie? Temat
mojej pracy maturalnej z jêzyka niemieckiego nie dotyczy³ np. rasistowskiej
teorii Rosenberga, lecz porównania poezji Mickiewicza i Goethego (1949). Pod
wzglêdem politycznym bardziej nas wówczas zajmowa³ wzmagaj¹cy siê ucisk
stalinowski ni¿ dowiadczenia okupacji, bo te nale¿a³y ju¿ do przesz³oci.
W czasie studiów historycznych na KUL pod wra¿eniem obozu studenckiego w Smolajnach ko³o Dobrego Miasta i pod wp³ywem wyk³adów profesora
Andrzeja Wojtkowskiego, zainteresowa³em siê bli¿ej dziejami Mazurów
w XIX w., a szczególnie rugowaniem jêzyka polskiego z ich ¿ycia publicznego.
Profesor opublikowa³ rozprawê o Gizewiuszu ju¿ w 1933 r., i to w Gdañsku,
dziêki czemu przygotowuj¹c pracê magistersk¹ o polityce germanizacyjnej,
mog³em korzystaæ z jego daleko id¹cej pomocy. Wojtkowski, chocia¿ wci¹¿
polemizowa³ z historykami niemieckimi, to daleki by³ od postawy nacjonalistycznej. Wystarczy wskazaæ, ¿e zwraca³ nam, studentom, uwagê na niemieckich przyjació³ Polski, np. w trudnym okresie Wiosny Ludów. W³anie wtedy
niemieccy demokraci w czasie s³ynnej debaty polskiej we Frankfurcie, mieli
odwagê, wbrew wiêkszoci pos³ów, opowiedzieæ siê za wolnoci¹ Polski. Temu
sposobowi mylenia historycznego podda³em siê w okresie lubelskim i pozosta³em mu wierny po dzi dzieñ. Pamiêtam, ¿e mój pierwszy mistrz bardzo
siê ucieszy³, gdy wykaza³em, ¿e Polska mia³a swoich przyjació³ wród demokratycznych rodowisk królewieckich jeszcze w czasie powstania styczniowego, co nie oznacza, ¿e nie dostrzega³em w ci¹gu ca³ego XIX stulecia d¹¿eñ
antypolskich, i nie tylko wród w³adz pruskich, ale tak¿e wród szerokich

Z Lubelszczyzny do Olsztyna. Mój stosunek do Niemców...

277

krêgów spo³eczeñstwa. Bo rzeczywistoæ prawie nigdy nie jest  to truizm
 ani ca³kowicie bia³a, ani ca³kowicie czarna. Nastroje propolskie lub antypolskie  jak wiadomo  ulega³y równym fluktuacjom, zale¿nie od zmieniaj¹cej siê sytuacji politycznej.
Badania naukowe nad ludnoci¹ mazursk¹ i polsko-warmiñsk¹ stanowi³y dla mnie terytorialne przed³u¿enie badañ nad dziejami Polski, pomimo ¿e
losy tej ludnoci kszta³towa³y siê zgo³a odmiennie ni¿ w innych dzielnicach.
Zarówno Mazurzy, jak i po³udniowi Warmiacy nale¿eli do ga³êzi wspólnego
pnia ludu polskiego. W ten sposób ujmowa³ Mazurów najlepszy ich znawca
z I po³owy XIX w., kaznodzieja polsko-ewangelicki, Gustaw Gizewiusz,
a nieco póniej polskojêzycznych Warmiaków ich piewca, Andrzej Samulowski. Z tej samej perspektywy spojrzeli na ludnoæ polsk¹ w Prusach Wschodnich w syntezach historii Polski ju¿ za moich czasów Stefan Kieniewicz,
Krzysztof Groniowski, Lech Trzeciakowski, Piotr Wandycz i inni, i  co jest
równie wa¿ne  w ostatnich latach dwaj historycy krakowscy, Andrzej
Chwalba w 2000 r. oraz Jerzy Zdrada w 2005 r. Warto te¿ przypomnieæ, ¿e
w syntezach tych nie zapomina siê o dziejach emigracji polskiej tak politycznej, jak i zarobkowej. Ale te¿ trzeba pamiêtaæ, i¿ Warmia i Mazury nale¿¹
jednoczenie do historii Prus-Niemiec, podobnie jak polskie Kresy Wschodnie
s¹ zarazem czêci¹ historii Litwy, Ukrainy i Bia³orusi. W³anie do pogranicznych terytoriów musimy podchodziæ z du¿¹ ostro¿noci¹, aby z jednej strony
ich historii nie przyw³aszczaæ, a z drugiej strony nie oddawaæ. Wbrew pogl¹dom niektórych patriotów ma³ych ojczyzn, dzieje Zakonu Krzy¿ackiego nie s¹
histori¹ polskiej ma³ej ojczyzny warmiñsko-mazurskiej, chocia¿by z tego
wzglêdu, ¿e Zakon mia³ swoj¹ odrêbn¹ pañstwow¹ podmiotowoæ, a nasza
ma³a ojczyzna, jak z samej nazwy wynika, mieci siê w du¿ej, czyli polskiej
ojczynie. Z tego samego powodu postaæ czo³owego germanizatora I po³owy
XIX w., nadprezydenta Theodora von Schöna nie bêdzie czêci¹ historii Polski, podobnie jak postaæ o ca³y wiek póniejsza, gauleitera Ericha Kocha.
W przeciwnym wypadku, w imiê przynale¿noci terytorialnej ma³ej ojczyzny,
wyci¹gnêlibymy wnioski wprost absurdalne. Tak¿e nie mogê siê pogodziæ
z tendencj¹ ostatnich kilkunastu lat ruguj¹c¹ lub minimalizuj¹c¹ polsk¹
historiê Warmii i Mazur.
Rozpoczynaj¹c badania naukowe w dawnym Instytucie Mazurskim
(1954), kierowa³em siê jednoczenie, wraz z nieliczn¹ grupk¹ moich kolegów,
poczuciem obywatelskim, które bynajmniej nie by³o sprzeczne z pryncypiami
naukowego obiektywizmu. Chodzi³o o to, aby ludnoci nap³ywowej, wiadomej najnowszej historii, ¿e osiedla siê na ziemiach poniemieckich, uprzytomniæ, ¿e jest to tylko czêciowa prawda, bo Warmia nale¿a³a przez kilka stuleci
do Polski, bo Mazury jako sk³adnik lennego Ksiêstwa Pruskiego, tak¿e podlega³y w³adzy królów i Korony Polskiej.
Wbrew doæ powszechnej opinii o mnie, zw³aszcza wród m³odego pokolenia, jako o gorliwym, by nie powiedzieæ zaciek³ym rzeczniku problematyki
polskiej, muszê przypomnieæ, ¿e moje pierwsze, powa¿niejsze badania nauko-
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we, które zakoñczy³em dysertacj¹ doktorsk¹, dotyczy³y zagadnieñ spo³ecznogospodarczych, konkretnie reform agrarnych ca³ej Warmii. Podkrelam: ca³ej Warmii, a wiêc tak¿e etnicznie niemieckiej (promotorem by³ profesor
Stefan Kieniewicz).
Jednoczenie, tzn. w 1965 r., zg³osi³em na ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez Orodek Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñskiego, szereg postulatów badawczych, dotycz¹cych nie tylko Warmii i Mazur,
ale równie¿ ca³ych Prus Wschodnich w XIX w. Oto niektóre z nich.
Upomnia³em siê o badania nad wschodnioprusk¹ ludnoci¹ litewsk¹, ¿ydowsk¹, nawet cygañsk¹, oczywicie nad niemieck¹, nie mówi¹c ju¿ o polskiej. Upomina³em siê o zagadnienia ustrojowe, gospodarcze, migracyjne,
polityczne itd., w sumie o wszechstronne badania problematyki historycznej
tej prowincji.
Niemniej wiêkszoæ moich badañ powiêci³em bardzo wa¿nemu problemowi  germanizacji ludnoci polskiej. Jeszcze w czasie studiów lubelskich,
dysponuj¹c odpowiednimi ród³ami sprowadzonymi z Torunia, mog³em siê
zaj¹æ ma³o znan¹ wówczas walk¹ z jêzykiem polskim na Mazurach w I po³owie
XIX w., w obronie którego stan¹³ nieoceniony, przed chwil¹ wspomniany kaznodzieja ostródzki, Gustaw Gizewiusz. Owa wojna jêzykowa jeszcze przed
Wiosn¹ Ludów nie by³a legend¹, mitem wymylonym przez polsk¹ historiografiê, ale tragiczn¹, bolesn¹ rzeczywistoci¹.
Drugim moim wielkim tematem polskim, który  mo¿na powiedzieæ
 odkry³em i z którego jestem dumny, s¹ oddwiêki w Prusach Wschodnich
polskich powstañ narodowych. Tak¿e one nale¿¹ do historii Polski. Cieszê
siê, ¿e s¹ nadal prowadzone.
Na Warmii i Mazurach stopniowo wchodzi w ¿ycie ju¿ trzecie polskie
pokolenie, tu urodzone, tu ucz¹ce siê i tu rozpoczynaj¹ce pracê. Tu  oznacza ma³¹ ojczyznê. Nowe pokolenia odczuwaj¹ potrzebê emocjonalnych
zwi¹zków z miejscem urodzenia, pracy. W starej Polsce nie ma z tym
wiêkszych k³opotów, poniewa¿ stosunek ma³ej ojczyzny do ca³ej wynika
z naturalnego dziedzictwa narodowego i pañstwowego. Dziedzictwo narodowe  powtarzaj¹c za wspó³czesnym uczonym, historykiem idei i myli filozoficznej, Andrzejem Walickim  oznacza jêzyk, granice pañstwa i wspólna
tradycja. Owo dziedzictwo narodowe i pañstwowe przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza, a wiêc zarówno jego wartociowe, jak i wstydliwe
elementy. Z dum¹ przyznajemy siê do pañstwa bez stosów, do wielokulturowoci i ró¿nych etnosów I Rzeczypospolitej, do Kopernika, do Konstytucji 3
Maja itd. Ale dziedzictwem narodowym jest tak¿e  od czego nie mo¿emy siê
odci¹æ  i liberum veto, i powszechne odstêpstwo od króla Jana Kazimierza
w czasie potopu, czy najbardziej napiêtnowana Targowica. Po prostu bierzemy odpowiedzialnoæ za ca³¹ historiê.
Na Warmii i Mazurach, zgodnie z tym, co wczeniej powiedzia³em, nawi¹zujemy do polskich tradycji, a wiêc do Gizewiusza, Kêtrzyñskiego, do
Gazety Olsztyñskiej (18861939). Natomiast jeli chodzi o niepolskie posta-

Z Lubelszczyzny do Olsztyna. Mój stosunek do Niemców...

279

cie lub pami¹tki historyczne, to nasz stosunek do nich winien byæ zgo³a
odmienny, bo s¹ one zwi¹zane jedynie z ziemi¹. Gdy czcimy filozofa Herdera,
noblistê Behringa, czy pisarza Wiecherta, to jednak nie mo¿emy mówiæ, ¿e
jestemy ich dziedzicami tylko dlatego, ¿e mieszkamy na tej samej ziemi, na
której niegdy i oni ¿yli. By³aby to swego rodzaju uzurpacja, odbieranie
Niemcom ich w³asnoci, tak jak Polakom chciano odebraæ Kopernika. Ale
tym bardziej nie powinnimy siê przyznawaæ, a co niejednokrotnie siê czyni
i co notujê z du¿ym zaniepokojeniem, do hakatysty Beliana, do odnowionego
obelisku Bismarcka, do militarysty Hindenburga. Przypomnijmy oczywist¹
prawdê: ma³e ojczyzny s¹ czêci¹ ca³ego kraju i dlatego mo¿na uzupe³niaæ
jego tradycje o wa¿ne miejscowe pami¹tki, lecz nie wolno dzia³aæ wbrew jego
narodowej i pañstwowej historii.
Natomiast z szacunkiem winnimy siê odnosiæ do wszystkich nekropolii,
wi¹tyñ, bez wzglêdu na ich charakter wyznaniowy czy narodowy, za czym
przemawiaj¹ racje ogólnoludzkie, chrzecijañskie, kulturowe, historyczne
oraz wychowawcze.
Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e poruszy³em doæ trudny i z³o¿ony problem
i tym bardziej traktujê niniejsz¹ wypowied jako kolejny g³os dyskusyjny.
Olsztyn, 14 marca 2006 r.
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Pojêcie i problematyka szeroko rozumianej kultury jest przedmiotem
¿ywego zainteresowania wspó³czesnych nauk humanistycznych i spo³ecznych. Dyskusja na ten temat przekracza ramy poszczególnych dyscyplin akademickich. Poszukuje argumentacji w rozmaitych dziedzinach nauki, zmierzaj¹cych do stworzenia ca³ociowej wizji kultury, przede wszystkim w antropologii kulturowej, socjologii kultury, teorii kultury, ale tak¿e w psychologii
spo³ecznej, semiotyce, lingwistyce.
Podstawowe problemy nauk humanistycznych i spo³ecznych musz¹ byæ
wspó³czenie rozstrzygane w toku wspó³pracy interdyscyplinarnej. Pojêcie
kultury  pisze Jerzy Damrosz  wi¹¿e ze sob¹ w³aciwie ca³¹ humanistykê,
dlatego wzajemne powi¹zania inter- i subdyscyplinarne s¹ zrozumia³e i uzasadnione1. Owa interdyscyplinarnoæ rodzi jednak szereg problemów, które
wynikaj¹ m.in. z nieostrych granic pomiêdzy dyscyplinami, krzy¿owania siê
zakresów tematycznych, stosowania ró¿nych metod badawczych oraz przyjmowania odmiennych za³o¿eñ teoretycznych2. Kultura jest zbyt z³o¿onym
zjawiskiem  twierdzi Barbara Olszewska-Dyoniziak  by mo¿na by³o j¹
zamkn¹æ w jednej teorii czy uj¹æ przy pomocy jednej tylko metody. [ ]
1 J. Damrosz, Rozwój pojêæ podstawowych w polskiej nauce o kulturze ludowej do 1939
roku, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1988, s. 42.
2 Por. B. Olszewska-Dyoniziak, Zarys antropologii kulturowej, Zielona Góra 2001, s. 159.
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wieloaspektowoæ i niejednorodnoæ rzeczywistoci kulturowej usprawiedliwia komplementarnoæ stanowisk teoretycznych i metod jej badania3.
Przedstawiciele nauk humanistycznych i spo³ecznych uznaj¹ obecnie doæ
powszechnie za bezsporne has³a o wzajemnoci us³ug na polu metodologicznym, pojêciowym czy teoretycznym4 . Mimo tendencji do selektywnego ujmowania kultury obserwuje siê wspó³czenie zacieranie ró¿nic pomiêdzy podejciami uwa¿anymi dawniej za w³aciwe tylko jednej dyscyplinie. Historyk
francuski, czo³owy przedstawiciel szko³y Annales, Ferdynand Braudel pisa³:
[ ] antropologowie i etnografowie s¹ dzisiaj niemal jedynymi którzy mówi¹
o problemach cywilizacji w sposób naukowy, obiektywny. Czytaj¹c ich prace
przywykamy z wolna do ich s³ownictwa, które [ ] mo¿e uzyskaæ w ten
sposób moc obowi¹zuj¹c¹5.
Historycy analizuj¹cy kulturowy dorobek ró¿nych epok musz¹ liczyæ siê
z ustaleniami socjologii kultury oraz antropologii kulturowej. I odwrotnie,
przedstawiciele wymienionych nauk nie mog¹ w swych analizach lekcewa¿yæ
roli tradycji i pod³o¿a historycznego w kszta³towaniu ludzkich postaw i wartoci. Podejcie i perspektywa poznawcza teoretyka kultury, socjologa czy
antropologa ró¿ni¹ siê. Ró¿nice w pojmowaniu kultury i teoretycznym jej
ujmowaniu w ramach tych dyscyplin sprowadzaj¹ siê m.in. do odmiennego
roz³o¿enia akcentów w odniesieniu do fundamentalnych aspektów kultury
oraz do u¿ywania odmiennej aparatury pojêciowej i analitycznej6.
Teoria kultury postrzegana jest jako system twierdzeñ o kulturze, uformowanych i funkcjonuj¹cych doæ od siebie niezale¿nie w sferze rozmaitych
dyscyplin humanistycznych. Nie ma chyba wród tych dyscyplin takiej, która by nie posiada³a mniej lub bardziej rozbudowanej w³asnej teorii kultury.
Takie teorie istniej¹ zarówno w bardziej ogólnych, jak i w¹sko wyspecjalizowanych naukach o cz³owieku i wiecie ludzkim7. Miêdzydyscyplinarnymi
rozwa¿aniami nad kultur¹ zajmuje siê kulturoznawstwo. Bada nie sam¹
kulturê, lecz sposoby jej konceptualizacji, le¿¹ce u ich pod³o¿a za³o¿enia
metodologiczne i przyjêt¹ perspektywê poznawcz¹8.
Przedmiot badañ antropologii zazêbia siê z przedmiotem zainteresowañ
socjologii, jednak sposoby stawiania problemów, metody i techniki stosowane
w badaniach znacznie siê ró¿ni¹ w obu tych dziedzinach. Domen¹ socjologii
jest cz³owiek jako istota spo³eczna. Socjologia interesuje siê kultur¹ przede
wszystkim jako czynnikiem wspó³wyznaczaj¹cym przebieg zjawisk i proce3

Tej¿e, Spo³eczeñstwo i kultura. Szkice z antropologii kulturowej, Kraków 1994, s. 141.
Por. H. Madurowicz-Urbañska, Etnografia wród nauk humanistycznych. G³os historyka,
[w:] Etnografia wród nauk humanistycznych, pod red. Cz. Robotyckiego, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagielloñskiego 1991, Prace Etnograficzne, z. 28, s. 81.
5 F. Braudel, Historia i trwanie, Warszawa 1999, s. 262.
6 Por. B. Olszewska-Dyoniziak, Spo³eczeñstwo i kultura , s. 143.
7 S. Pietraszko, O przedmiocie teorii kultury, [w:] Przedmiot i funkcje teorii kultury. Materia³y konferencji naukowej, pod red. S. Pietraszki, Wroc³aw 1982, s. 120.
8 B. Olszewska-Dyoniziak, Spo³eczeñstwo i kultura , s. 156.
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sów spo³ecznych  pisa³ wybitny socjolog Jan Szczepañski  a wiêc centralnym punktem zainteresowania jest nie sama kultura, lecz jej wp³yw na ¿ycie
zbiorowe. St¹d socjologiczna analiza kultury jest poszukiwaniem zale¿noci
miêdzy elementami kultury a zjawiskami i procesami zachodz¹cymi w spo³eczeñstwie9. Socjolog sprowadza rozwa¿ania o ludzkiej egzystencji na grunt
konkretnych warunków historycznych, skupia siê na problemach wzajemnych relacji pomiêdzy kultur¹ a spo³eczeñstwem, na problemach spo³ecznego
uwarunkowania, powstawania, trwania i rozwoju kultury.
Domen¹ antropologii jest cz³owiek jako istota kulturowa. Antropologia
ujmuje obecnie swoje zadania bardzo szeroko, jako badanie ludzkoci we
wszystkich formach i przejawach jej istnienia, jako ca³okszta³t empirycznej
i teoretycznej wiedzy o cz³owieku i jego kulturze10. Dyscyplina ta, rozumiana jako najogólniejsza nauka o cz³owieku i jego kulturze, uczyni³a z kultury
pojêcie o charakterze nadrzêdnym wobec innych. O siêganiu przez przedstawicieli innych dyscyplin w coraz wiêkszym stopniu do prac antropologicznych
decyduje poprawnoæ warsztatowa, kontekstowe i systemowe ujmowanie
zjawisk, ale tak¿e porównawcza perspektywa  to jest w³anie to, czego
innym dyscyplinom humanistycznym i spo³ecznym w najwiêkszym stopniu
brakowa³o  twierdzi B. Olszewska-Dyoniziak11. Antropologia, jak to uj¹³
francuski etnograf i socjolog Claude Levi-Strauss, stoi [ ] na naukach przyrodniczych, wspiera siê o nauki humanistyczne i patrzy ku naukom spo³ecznym12. Dzieli wiele metod ze spokrewnionymi z ni¹ dyscyplinami: socjologi¹
i histori¹, stara siê jednak zachowaæ swoj¹ specyfik¹ i docieraæ do tych sfer
rzeczywistoci, które wymykaj¹ siê na ogó³ czysto socjologicznym i historycznym analizom13. W³¹cza do swojej dziedziny kategorie socjologii, psychologii
i innych nauk, wzbogaca teoriê socjologiczn¹, refleksjê filozoficzn¹, wnios³a
te¿ wk³ad do historii. Wymiana pogl¹dów miêdzy historykami, socjologami,
antropologami i teoretykami kultury zawiera wiele cennych uwag i sformu³owañ, a punkt widzenia tych dyscyplin oferuje ró¿ne mo¿liwoci interpretacyjne i teoretyczne oraz stanowi sta³e ród³o inspiracji.
Trudno sobie wyobraziæ nazwê bardziej wieloznaczn¹ i bardziej nadu¿ywan¹ ni¿ kultura  pisa³ J. Szczepañski. Nie tylko w jêzyku potocznym
wystêpuje ona w wielu znaczeniach, lecz tak¿e w ró¿nych naukach [ ] nadaje siê jej bardzo ró¿n¹ treæ i ró¿ny zakres14. Wymienia siê zwykle dwa
9

J. Szczepañski, Elementarne pojêcia socjologii, Warszawa 1972, s. 89.
B. Olszewska-Dyoniziak, Cz³owiek  Kultura  Osobowoæ. Wstêp do klasycznej antropologii kulturowej, Wroc³aw 2001, s. 11.
11 Tej¿e, Zarys antropologii , s. 258.
12 C. Levi-Strauss, Miejsce antropologii wród nauk spo³ecznych, [w:] Wiedza o kulturze,
cz. I: Antropologia kultury, zagadnienia i wybór tekstów, opracowali: G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, M. Pêczak, wstêp i redakcja: A. Mencwel, Warszawa 1998, s. 65.
13 B. Olszewska-Dyoniziak, Zarys antropologii , s. 231.
14 J. Szczepañski, op. cit., s. 71. Por. C. Petrykowska, Elementy kultury materialnej
w nauczaniu historii, Warszawa 1964, s. 3 i n.; E. Mokrzycki, Uwagi o pojêciu kultury, ,,Studia
Socjologiczne 1964, nr 4, s. 241 i n.
10
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sposoby opisowego rozumienia kultury: W pierwszym znaczeniu mówi siê
o kulturze [ ] jako [ ] atrybucie ¿ycia ludzkiego. W tym znaczeniu kultura
jest znamieniem ludzkoci jako ca³oci lub te¿ cz³owieka jako przedstawiciela
wspólnoty ogólnoludzkiej. W drugim ze znaczeñ opisowych kultura jest rozumiana jako zbiór cech i zjawisk wystêpuj¹cych w okrelonej zbiorowoci15.
Encyklopedia popularna PWN (1982, s. 388) podaje nastêpuj¹c¹ definicjê
tego pojêcia: Kultura to ca³okszta³t materialnego i duchowego dorobku ludzkoci, gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ci¹gu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w sk³ad tak pojêtej kultury wchodz¹ nie tylko
wytwory materialne i instytucje spo³eczne, ale tak¿e zasady wspó³¿ycia spo³ecznego, sposoby postêpowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych, przyjête w danej zbiorowoci i wyznaczaj¹ce obowi¹zuj¹ce zachowania.
Definicja ta, pozbawiona w zasadzie g³êbszych treci teoretycznych, jest jednak
w pe³ni akceptowalna dla przedstawicieli nauk zajmuj¹cych siê kultur¹16.
Termin kultura, którym pos³uguj¹ siê badacze reprezentuj¹cy poszczególne dyscypliny naukowe czy ró¿ne orientacje w ich ramach, nie jest rozumiany identycznie. Odznacza siê wielk¹ liczb¹ funkcjonuj¹cych w teorii i w praktyce definicji. Tak¿e wspó³czeni antropologowie, socjologowie czy historycy
proponuj¹ w³asne wyjanienia terminu, zamykaj¹ce ich pogl¹dy na temat
istoty kultury.
Przed podjêciem penetracji wiadectw kultury danej epoki lub kwestii
ujmowania problematyki kultury w pimiennictwie historycznym konieczne
wydaje siê rozpoznanie przez historyka obecnego stanu teoretycznej refleksji
o kulturze, przegl¹d aktualnej sytuacji w polskiej i zagranicznej nauce
o kulturze, przybli¿enie jej ró¿nych orientacji i tendencji rozwojowych. Rozwa¿ania dotycz¹ce kultury wymagaj¹ wyranego okrelenia przedmiotu, wokó³ którego naros³o wiele koncepcji i które znalaz³y wyraz w bogatej literaturze przedmiotu. Wspó³czesne osi¹gniêcia i terminologia wymienionych wy¿ej
dyscyplin naukowych, ucilenie znaczenia wielu podstawowych  z punktu
widzenia podejmowanych badañ  pojêæ, ma zasadnicze znaczenie dla przyjêcia za³o¿eñ teoretycznych i metodologicznych badañ. Zadaniem przedstawionych w tym artykule rozwa¿añ nie jest gruntowna prezentacja ustaleñ
wszystkich teorii i orientacji badawczych odnosz¹cych siê do zagadnieñ kultury. Ramy niniejszego artyku³u przekracza te¿ drobiazgowa analiza treci wielu pojêæ i terminów w ich rozwoju na terenie nauki polskiej i obcej. Celem
jest jedynie przeledzenie zasadniczych zmian, jakie dokona³y siê na tym
polu, przegl¹d koncepcji i stanowisk teoretycznych oraz prezentacja wybranych zagadnieñ i definicji kultury, przydatnych tak¿e w badaniach historycznych.

15 E. Nowicka, wiat cz³owieka  wiat kultury. Systematyczny wyk³ad problemów antropologii kulturowej, Warszawa 1991, s. 58.
16 Por. B. Olszewska-Dyoniziak, Spo³eczeñstwo i kultura , s. 120.
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* * *
Nazwa kultura, pochodz¹ca od ³aciñskiego s³owa cultura, oznacza³a
pierwotnie uprawê ziemi. Rdzeñ cult odnajdujemy w s³owach agriculture,
cult, cultus17. W pierwotnym znaczeniu kultury jako uprawy lub hodowli,
pojêcie to funkcjonuje nadal w naukach biologicznych i rolniczych (mówi siê
np. o kulturach bakterii czy te¿ kulturach okrelonych rolin). Hodowla czy
uprawa pojmowana jest wówczas jako ulepszanie czy uszlachetnianie pewnych odmian rolin, przekszta³canie poprzez pracê ludzk¹ naturalnego stanu
zjawisk przyrody w stan po¿¹dany przez cz³owieka. Termin kultura mo¿e te¿
okrelaæ  jak czytamy w S³owniku etnologicznym  klasê zjawisk czy przedmiotów (np. kultura pasterska)18 . Pojêcie natura wywodzi siê z terminu
nasci okrelaj¹cego to, co powsta³o bez udzia³u cz³owieka. Kultura jest wiêc
rozumiana w tym pierwotnym ujêciu jako rezultat dzia³añ odniesionych do
zjawisk naturalnych, ale w pewien sposób przeciwstawiaj¹cych siê naturze;
jako ³ad narzucony przez cz³owieka [ ], a przy tym  jako narzêdzie zaspokajania ludzkich potrzeb w dziedzinie materialnego bytu19. Przeciwstawienie kultury naturze stanowi jeden z najdawniejszych sposobów jej charakterystyki20. P³ody kultury to te, które cz³owiek pielêgnuje, którym w przeciwieñstwie do rozwijaj¹cych siê spontanicznie p³odów natury, nie pozwala na
swobodny rozwój. Ju¿ jednak w staro¿ytnoci termin ten przybra³ szersze
znaczenie. Marcus Tullius Cicero w Rozprawach tuskulañskich u¿y³ wyrazu
cultura przenonie, jako cultura animi (uprawa umys³u), a wiêc w rozumieniu zbli¿onym do dzisiejszego21. Rozszerzy³ jego u¿ycie na zjawiska intelektualne, nazywaj¹c filozofiê kultur¹ ducha. W tym ujêciu termin cultura
oznacza³ wysi³ek zmierzaj¹cy do przekszta³cenia sfery ludzkiego mylenia
w sposób analogiczny do przeobra¿eñ, jakim ludzka praca poddawa³a zewnêtrzny wiat przyrody. Kultura w [ ] sensie przenonym  i pochodne od
niej wyra¿enie kult  podobnie jak uprawa w pierwotnym rozumieniu, oznacza³a zawsze kulturê czego: kulturê ducha, umys³u, kult bogów lub przodków22.
Termin kultura, utrzymuj¹cy siê w ci¹gu kolejnych stuleci, zosta³
w pewnym stopniu zast¹piony pojêciem cywilizacja. S³owo civilisation nie
wystêpuje w ³acinie, ale funkcjonowa³o w renesansowej Europie w jêzykach
romañskich i jêzyku angielskim. By³o u¿ywane na okrelenie postêpu, udoskonalenia. Jego rdzeñ pochodzi z ³aciny; civis, civitas to terminy okrelaj¹ce
17 Por. J. Szczepañski, op. cit., s. 72; A. K³oskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona,
Warszawa 1964, s. 9; Z. Sokolewicz, Wprowadzenie do etnologii, Warszawa 1974, s. 11.
18 Por. K. Kwaniewski, Kultura, [w:] S³ownik etnologiczny, Warszawa 1987, s. 187.
19 A. K³oskowska, Kultura, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojêcia i problemy wiedzy o kulturze, pod. red. A. K³oskowskiej, Wroc³aw 1991, s. 17-18.
20 Por. H. Rickert, Cz³owiek i kultura, [w:] Wiedza o kulturze , s. 25; A. K³oskowska,
Socjologia kultury, Warszawa 1983, s. 38.
21 Por. J. Damrosz, op. cit., s. 45; K. Kwaniewski, op. cit., s. 190.
22 A. K³oskowska, Kultura masowa , s. 9.
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obywatela w zorganizowanym pañstwie (miecie). Terminem civiliser  jak
podaje Zofia Sokolewicz  pos³ugiwa³y siê ludy romañskie dla okrelenia
osi¹gniêcia czego lepszego (miasta w porównaniu ze wsi¹) a nawet lepszych
manier jako konsekwencji i wskanika postêpu zwi¹zanego z miastem i pañstwem23. Czasownik civiliser i imies³ów civilisé spotyka siê we Francji ju¿
w XVI i XVII wieku24.
W szerokim rozumieniu termin cywilizacja obejmowa³ ca³okszta³t spo³ecznego dorobku ludzkoci w zakresie techniki, nauki, sztuki i politycznych
urz¹dzeñ. Osi¹gniêcia te przeciwstawiano zwykle barbarzyñstwu ludów niecywilizowanych25. Rozgraniczenie pojêciowe miêdzy kultur¹ i cywilizacj¹
nastêpowa³o stopniowo. Jak podaje g³ówna reprezentantka polskiej socjologii
kultury, Antonina K³oskowska, na gruncie jêzyka francuskiego s³owo cywilizacja poprzedzone by³o w najwczeniejszym zastosowaniu przez przymiotnik
cywilizowany i bliskie mu znaczeniowo okrelenia poli i policé. Pierwsze
z nich oddawano po polsku jako og³adzony, polerowany. Odnosi³o siê ono
przede wszystkim do dobrych, g³adkich obyczajów. Drugie, wywodz¹ce siê
od police, mia³o zastosowanie w odniesieniu do spo³ecznego porz¹dku przeciwstawianego domniemanemu bezprawiu i chaosowi stosunków panuj¹cych
wród ludów dzikich i barbarzyñców. Okrelenie cywilizowany i pochodny
rzeczownik skupi³y w sobie oba te znaczenia. Jak niegdy kulturê  uprawê
przeciwstawiano naturalnemu stanowi przyrody, tak cywilizacjê w XVIII w.
uznawano za przeciwstawn¹ pierwotnemu, naturalnemu stanowi dzikich
ludów26.
W literaturze europejskiej, g³ównie niemieckiej, pojêcie kultury skrystalizowa³o siê w refleksji naukowej na prze³omie XVII i XVIII w.27 W ³aciñskim
dziele De iure naturae et gentium (1688) niemieckiego filozofa prawa i jednego z twórców teorii prawa natury, Samuela Pufendorfa (16321694), pojêcie
kultury kszta³towa³o siê na gruncie przeciwstawienia pomiêdzy kultur¹
a natur¹. Autor okreli³ kulturê jako ogó³ wynalazków, sztuk i urz¹dzeñ
wprowadzonych przez cz³owieka. Obejmowa³ tym pojêciem jêzyk, wiedzê,
instytucje polityczne i spo³eczne, zasady moralnoci i sprawiedliwoci reguluj¹ce ludzkie dzia³ania, ca³¹ organizacjê spo³eczeñstw, przez których ukszta³towanie, jak to okreli³ Pufendorf, gatunek ludzki wprowadzony zosta³
w ramy odpowiedniego porz¹dku. W dziele Pufendorfa wystêpuje próba
wyodrêbnienia dziedzin kultury. Wyranie uwypuklona zosta³a sfera organizacji spo³ecznej oraz moralnej powinnoci o racjonalistycznym zabarwieniu28.
Podkrelana jest pionierska rola Pufendorfa jako popularyzatora nowoczesne23
24
25
26
27
28

s. 16.

Z. Sokolewicz, op. cit., s. 11.
Por. F. Braudel, op. cit., s. 257.
Por. A. K³oskowska, Kultura masowa , s. 9 i n.; J. Szczepañski, op. cit., s. 73.
A. K³oskowska, Kultura masowa , s. 9.
Tej¿e, Kultura, [w:] Encyklopedia kultury , s. 18.
Szerzej na ten temat zob. tej¿e, Kultura masowa , s. 12; tej¿e, Socjologia kultury ,
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go pojêcia kultury, mimo ¿e zajmowa³ siê nim jedynie na marginesie rozwa¿añ
nad prawem natury, nie za jako naczelnym przedmiotem dociekañ.
W XVIII w nastêpowa³o rozpowszechnianie siê w literaturze naukowej
krajów Europy pojêæ kultura i cywilizacja. Racjonalistycznemu pojmowaniu kultury w dobie owiecenia nadawano równie¿ postaæ definicji s³ownikowych. Ich cech¹ charakterystyczn¹ by³o selektywne i wartociuj¹ce pojêcie
kultury29. Zaliczano do niej korzystne dla praktyki urz¹dzenia i wynalazki
oraz aprobowane obyczaje i zasady moralne. W wydawanym dwukrotnie
(w 1774 i 1793 r.) s³owniku J. Adelunga termin kultura oznacza uszlachetnienie lub wysubtelnienie wszystkich duchowych i fizycznych si³ cz³owieka
albo ca³ego ludu, tak, ¿e s³owo to oznacza zarówno owiecenie i uszlachetnienie rozumu przez wyzwolenie z przes¹dów, jak te¿ og³adê, uszlachetnienie
i wysubtelnienie obyczajów. Definicja ta odpowiada³a owieceniowym koncepcjom ujmuj¹cym kulturê jako przeciwstawienie pierwotnemu barbarzyñstwu. W ten sposób  podaje A. K³oskowska  u schy³ku XVIII w. pojêcie
kultury wesz³o do literatury naukowej z charakterystycznym owieceniowym
akcentem30.
Stopniowo gruntowa³o siê szersze ujêcie problematyki kultury. Od lat
szeædziesi¹tych XVIII w. pos³ugiwa³ siê tym terminem Johann G. Herder
(17441803), który wydatnie przyczyni³ siê do dalszej krystalizacji pojêcia.
W dziele Myli o filozofii dziejów pojawienie siê kultury autor ujmuje jako
etap ewolucyjnego procesu bytu, zwi¹zany z powstaniem gatunku ludzkiego.
Kultura w ujêciu Herdera to narzêdzie adaptacji do rodowiska. Cz³owiek
wykorzystywa³ w walce o byt w³aciwe sobie sprawnoci i umiejêtnoci. Sposób, w jaki to uczyni³, stanowi historiê jego kultury, w której najprymitywniejsze ludy maj¹ swój udzia³31. G³ówny mechanizm kultury widzia³ Herder
w tradycji, w stopniowym ustalaniu siê wzorów zachowañ. Podejcie uczonego do badanej problematyki odbiega od wartociuj¹cego stanowiska Adelunga, jest uniwersalistyczne, pod wieloma wzglêdami bliskie wspó³czesnym pojêciom antropologii kulturowej.
Po 1800 r. rozpoczyna siê konkurencja miêdzy terminami kultura
i cywilizacja. Zdarza³o siê, ¿e miesza³y siê one ze sob¹ albo te¿ jedno z nich
zyskiwa³o przewagê32. Na prze³omie XVIII i XIX wieku w literaturze francuskiej dominowa³o pojêcie cywilizacja, w literaturze niemieckiej  kultura.
Uczeni niemieccy podejmowali próby odró¿nienia obu pojêæ. Wed³ug Aleksandra Humboldta (17691859) kultura odnosi siê do zjawisk technologicznoekonomicznych, a cywilizacja  do osi¹gniêæ ducha33. Anglicy pos³ugiwali siê
tymi wyrazami zamiennie. Zjawisko to wystêpowa³o tak¿e w drugiej po³owie
29

Por. tej¿e, Kultura masowa , s. 12; tej¿e, Kultura, [w:] Encyklopedia kultury , s. 18.
Tej¿e, Kultura masowa , s. 14.
31 J. G. Herder, Myli o filozofii dziejów, Warszawa 1962, t. I, s. 72.
32 Por. F. Braudel, op. cit., s. 257.
33 Por. Z. Sokolewicz, op. cit., s. 13.
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XIX w.34 Historyk G. Klemm uczyni³ z terminu kultura naczelne pojêcie
wielotomowego studium Allgemeine Culturgeschichte der Menschheit (1843
1852) oraz teoretycznej pracy Allgemeine Culturwissenschaft (18541855)35.
Kulturê pojmowa³ jako ogó³ zjawisk przejawiaj¹cy siê w obyczajach, wierzeniach i urz¹dzeniach ustrojowych. Przedstawi³ szczegó³owy wykaz dziedzin
¿ycia spo³eczeñstw, stworzy³ prototyp szerokich, opisowych definicji kultury.
Oko³o po³owy XIX w. terminy cywilizacja i kultura zaczynaj¹ funkcjonowaæ tak¿e w liczbie mnogiej. Skromny dubler  jak nazywa³ pojêcie kultura F. Braudel  staje siê nagle, lub te¿ próbuje siê staæ, panuj¹cym s³owem
ca³ej myli zachodniej. Przez kulturê jêzyk niemiecki zwyk³ od czasów Herdera rozumieæ postêp intelektualny i naukowy, najchêtniej w ca³kowitym
oderwaniu od ca³ego kontekstu spo³ecznego, przez cywilizacjê natomiast 
materialn¹ stronê ¿ycia ludzkiego36. Nie by³ to jednak, tak¿e póniej, jedyny
sposób pojmowania tych terminów.
Trudno okreliæ dok³adnie, kiedy w Polsce zaczêto pos³ugiwaæ siê pojêciem kultura. Termin cywilizacja przyj¹³ siê wczeniej  na prze³omie
XVIII i XIX stulecia, pod silnym wp³ywem pimiennictwa francuskiego.
W okresie stanis³awowskim pos³ugiwano siê doæ powszechnie innymi bliskoznacznymi wyrazami: owiecenie, owiata, doskonalenie, polerowanie, polor.
Zw³aszcza ostatnie  pisa³ M. H. Serejski  najlepiej chyba odpowiada³y
owieceniowemu pojêciu cywilizacji i kultury. S³owniki notuj¹ce wyrazy:
polerowaæ, polerowany, znajduj¹ ich odpowiedniki w jêzyku francuskim: polir, civiliser, rende plus civile, civilisé, cultivé, w niemieckim: bilden, verbessern, polor znaczy tyle co Cultur; polerowany  ucywilizowany37. S³ownik
Lindego (18071814) nie uwzglêdnia wyrazu kultura, nie wymienia te¿
has³a cywilizacja w ujêciu rzeczownikowym, ograniczaj¹c siê do podania
przymiotnika cywilizowany. Jednak i s³owo cywilizacja rozpowszechnia
siê w krêgach intelektualnych co najmniej pó³ wieku wczeniej, zanim s³owniki je zarejestruj¹. Spotykamy ten termin w pismach uczonych, w listach,
mowach; pos³uguj¹ siê nim czêsto H. Ko³³¹taj, S. Staszic, J. niadecki
w sensie zbie¿nym z tym, jaki mu nadano na Zachodzie. Z pojêciem tym
kojarz¹ owiatê, postêp intelektualny i spo³eczny, a tak¿e moralny, praworz¹dn¹ organizacjê, w ogóle proces doskonalenia siê cz³owieka. Jego przeciwieñstwem jest barbarzyñstwo, dzikoæ, cz³owiek w stanie natury. Choæ
w tym samym czasie, tj. na pocz¹tku XIX w., równolegle pojawia siê konkurencyjne s³owo kultura, w podobnym znaczeniu przewa¿a w jêzyku uczonych cywilizacja38.
34

Por. J. Damrosz, op. cit., s. 45; Z. Sokolewicz, op. cit., s. 12.
Por. A. K³oskowska, Kultura masowa , s. 19.
36 F. Braudel, op. cit., s. 260.
37 M. H. Serejski, Przesz³oæ a teraniejszoæ. Szkice i studia historiograficzne, Wroc³aw
 Warszawa  Kraków 1965, s. 238.
38 Tam¿e, s. 239.
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Autor Rysu dziejów kultury i owiecenia narodu polskiego (1816), Ignacy
Lubicz-Czerwiñski, przez kulturê rozumie to samo, co inni nazywali cywilizacj¹. Pojêcie kultury, szeroko i nowoczenie rozumiane, wystêpuje w dziele Joachima Lelewela Wyk³ad dziejów powszechnych (18221824). Uczony
pisa³ w nim: O kulturze wiadomoci powinny byæ historii istot¹. Dla Lelewela kultura jest podstawowym pojêciem w jego koncepcji historii powszechnej. Traktowa³ kulturê jako w³aciwy przedmiotem badañ historycznych. Silny akcent po³o¿y³ na proces doskonalenia siê jako na cechê kultury39. Historia kultury jako dzia³ historii opowiadaj¹cej obejmowaæ mia³a
dzieje religii, moralnoci, obyczajów, organizacji spo³ecznej, pracy fizycznej
i umys³owej, nauki i sztuki. Podkreliæ nale¿y niewartociuj¹cy charakter
Lelewelowskiego ujêcia kultury oraz stanowisko uczonego, bêd¹ce wyrazem
odwrócenia siê od historiografii politycznej i militarnej, sprzyjaj¹cej heroistycznej koncepcji dziejów40. Z pojêciem cywilizacji wi¹za³ uczony przede
wszystkim rozwój materialny, skrêpowanie wolnoci, nierównoæ. Opónieni
[S³owianie] w tej materialnej cywilizacji, o jak¹ zachodnie strony goni¹,
w urz¹dzeniu towarzyskim i obywatelskim ich szczêcie zapewniaj¹cym,
przecignêli mnog¹ liczbê narodów41  pisa³ Lelewel.
Termin cywilizacja w Polsce XIX w. by³ czêciej u¿ywany ni¿ termin
kultura. Tom na literê K Encyklopedii powszechnej Orgelbranda (1864) nie
uwzglêdnia pojêcia kultura. W artykule F. H. Lewestama, powiêconym
pojêciu cywilizacja autor t³umaczy, ¿e pojêcie to oznacza postêpowe wykszta³cenie obywateli pañstwa, zmierzaj¹ce do dobrobytu fizycznego i moralnego, i pod tym wzglêdem stanowi kontrast ze stanem natury. Warunkami
rozwoju cywilizacji s¹: ustalony porz¹dek prawny, duch obywatelski, pracowitoæ, rodki komunikacji, religia, dojrza³oæ umys³owa itd. [ ] jedna cywilizacja  czytamy dalej  mo¿e byæ moralna, pe³na prostoty, cnotliwa i niewinna, druga przemys³owa, czyli uczona, po³¹czona z zami³owaniem bogactwa i zbytku. W pierwszej kwitnie wiara religijna, ¿yj¹ natchnienia sercowe,
druga janieje blaskiem sztuk i rzemios³, handlu, rêkodzie³ami i ka¿dym
zgo³a rozwojem inteligencji. Lewestam stwierdza, ¿e z postêpem dowiadczenia lub wiedzy wiara i poezja gin¹, jedna ju¿ tylko si³a interesu jest
wêz³em bezpieczeñstwa, wi¹¿¹cym ludzi pomiêdzy sob¹; wszystko idzie pod
zimny rachunek i wymienia siê na wagê z³ota. Taka cywilizacja, pospolicie
cywilizacj¹ Zachodu zwana, charakteryzuje w³anie XIX wiek42.
W okresie pozytywizmu pojêcie cywilizacja budzi zwykle entuzjazm,
jako wyra¿aj¹ce postêp intelektualny, obyczajowy, gospodarczy, spo³eczny,
osi¹gniêty przez Zachód. £¹czy siê ze scientyzmem, z wiar¹ w zwyciêstwo
39

s. 110.
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Por. J. Lelewel, Wyk³ad dziejów powszechnych, [w:] tego¿, Dzie³a, t. III, Warszawa 1959,

A. K³oskowska, Socjologia kultury , s. 19, przypis 10.
J. Lelewel, Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej, Poznañ 1855, s. 276.
42 Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, t. VI, Warszawa 1861, s. 108-109. Cyt. za
M. H. Serejski, op. cit., s. 243-244.
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nauki [ ]43. Dla pozytywistów cywilizacja oznacza³a przede wszystkim nastêpstwo zwyciêstwa myli ludzkiej, zdolnej do przeobra¿ania rodowiska
naturalnego. Termin ten upowszechnia³y dzie³a z zakresu historii i teorii
kultury, t³umaczone na jêzyk polski, m.in. Historia cywilizacji w Anglii H. T.
Bucklea (Lwów  Warszawa 1862-1868), Spo³eczeñstwo pierwotne, czyli badania kolei ludzkiego postêpu od dzikoci przez barbarzyñstwo do cywilizacji
L. H. Morgana (Warszawa 1887), Historia cywilizacji Ch. Seignobosa (Warszawa 1887), Historia cywilizacji w zarysach J. Lipperta (Warszawa 18921893). W Encyklopedii kocielnej (t. III, Warszawa 1874) zarejestrowane jest
tylko s³owo cywilizacja; w Encyklopedii powszechnej (t. III, Warszawa
1877), w której równie¿ brakowa³o pojêcia kultura, termin cywilizacja
oznacza zarówno zewnêtrzny polor, uobyczajnienie, jak i wy¿sze potrzeby,
owiecenie, rozwój ¿ycia pañstwowego i prawa44 .
Pojêcia cywilizacja i kultura pojawiaj¹ siê w wypowiedziach wybitnych historyków tego okresu. W ujêciu Józefa Szujskiego cywilizacja obejmowa³a ca³oæ wewnêtrznych form ¿ycia, z wy³¹czeniem tzw. dziejów politycznych. W³adys³aw Smoleñski u¿ywa³ zamiennie obu terminów. Tadeusz Korzon konsekwentnie pos³ugiwa³ siê s³owem cywilizacja. Historiê postrzega³
w³anie jako naukê o cywilizacji. Usi³owa³ usystematyzowaæ treæ tego pojêcia, wyliczaj¹c ró¿ne jego elementy: mieszkania, odzie¿, rodki chroni¹ce
zdrowie, formy osadnictwa i rodki komunikacji, jêzyk i pimiennictwo, religiê, nauki, owiatê, sztukê, organizacjê pañstwa itd.45 Wielu historiozofów
koñca XIX w. czêciej mówi o cywilizacjach i spo³eczeñstwach ni¿ o kulturach.
S³owniki i encyklopedie z prze³omu XIX i XX w. rejestruj¹ ju¿ oba wyrazy.
Formaln¹ definicjê kultury (cywilizacji) zaproponowa³ w 1871 r. angielski etnolog, jeden z czo³owych przedstawicieli ewolucjonizmu, Edward
B. Tylor (18321917). Jest to definicja o charakterze wyliczaj¹cym. Wed³ug
Tylora Kultura lub cywilizacja jest to z³o¿ona ca³oæ obejmuj¹ca wiedzê,
wierzenia, sztukê, prawo, moralnoæ, obyczaje oraz wszystkie inne zdolnoci
i nawyki nabyte przez cz³owieka jako cz³onka spo³eczeñstwa46. Tylor pojmowa³ kulturê w sposób nieselektywny i niewartociuj¹cy. Kryterium zaliczenia
do kultury poszczególnych jej elementów nie stanowi pozytywna ocena przejawów dzia³alnoci ludzkiej, lecz jedynie ich spo³eczny charakter, dlatego
definicja Tylora uznawana jest za pierwowzór globalnych antropologicznych
definicji kultury. Przyczyni³a siê do ustalenia krêgu zainteresowañ kszta³tuj¹cej siê w³anie dziedziny naukowej i krystalizacji podejcia do badanych
problemów. W cytowanej definicji autor u¿y³ zamiennie terminów kultura
i cywilizacja. Tytu³ dzie³a Tylora  Primitive Culture  w polskim przek³adzie z lat 18961898 podany zosta³ jako Cywilizacja pierwotna.
43
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Inny przedstawiciel kierunku ewolucjonistycznego w naukach spo³ecznych, etnolog amerykañski Lewis H. Morgan (18181881) okrela³ cywilizacjê jako najwy¿sze stadium rozwoju ogólnie pojmowanej kultury, które nastêpowa³o po etapie dzikoci i barbarzyñstwa. Gdy w 1871 r. Tylor zdecydowa³
siê u¿yæ w tytule swojej ksi¹¿ki pojêcia kultura, termin ten by³ ju¿ utarty
w literaturze angielskiej, jakkolwiek rozmaicie interpretowany47. Jak podaje
Z. Sokolewicz, w Oxford Dictionary termin kultura pojawi³ siê dopiero
w 1939 roku48. W XX wieku termin kultura znalaz³ siê w nazwie nowo
powsta³ej dyscypliny czy raczej orientacji: social and cultural antropology.
G³ówny wk³ad antropologii do innych dyscyplin wi¹¿e siê z rol¹, jak¹ odegra³a ona w wypracowaniu koncepcji kultury.
Socjolog i filozof kultury Florian Znaniecki (18821958) okrela³ kulturê
jako ³ad stosunków pomiêdzy wszystkimi rodzajami czynnoci ludzkich.
W³¹cza³ w jego zakres religiê, jêzyk, literaturê, sztukê, obyczaje, zwyczaje,
prawa, organizacjê spo³eczn¹, techniczn¹ produkcjê, wymianê ekonomiczn¹,
a tak¿e filozofiê i naukê49. Wytwory czynnoci ludzkich dzielono tradycyjnie
na materialne i niematerialne. Te ostatnie Znaniecki proponowa³ nazywaæ
ideacyjnymi i zalicza³ do nich wszelkie wytwory wyobrani, m.in. idee
i teorie filozoficzne i naukowe, wzory wartoci i normy (moralne, polityczne,
technologiczne, estetyczne). Istnieje wszak¿e pewien poredni typ wytworów
kulturowych  pisa³ Znaniecki  które s¹ materialne w tym sensie, ¿e mog¹
byæ lokalizowane w przestrzeni, ale jednoczenie maj¹ znaczenie ideacyjne.
Typ ten obejmuje dzie³a malarzy, rzebiarzy i architektów. [ ] podczas gdy
wytwory kultury materialnej prêdzej czy póniej zu¿ytkowuj¹ siê przez ich
u¿ywanie, wytwory kultury ideacyjnej przeciwnie  utrwalaj¹ siê i rozwijaj¹
dziêki pos³ugiwaniu siê nimi; w³anie gdy przestaje siê ich u¿ywaæ, trac¹
swoje znaczenie i w koñcu zanikaj¹. W rezultacie kultura ideacyjna jest
bardziej wp³ywowym i trwa³ym wi¹zad³em solidarnoci spo³ecznej ni¿ kultura materialna50.
Nowe ujêcie problematyki kultury zaproponowa³ twórca funkcjonalizmu
w badaniach nad kultur¹, etnolog, socjolog, antropolog spo³eczny i teoretyk
kultury, Bronis³aw Malinowski (1884-1942). Kultura wed³ug tego uczonego
jest integraln¹ ca³oci¹ sk³adaj¹c¹ siê z narzêdzi i dóbr konsumpcyjnych,
konstytucjonalnych, twórczych zasad ró¿nych grup spo³ecznych, ludzkich idei
i umiejêtnoci, wierzeñ i obyczajów51. Koncepcjê kultury Malinowskiego Andrzej K. Paluch streszcza w czterech has³ach: a) kultura jest ca³oci¹,
b) kultura jest zintegrowanym systemem, c) zale¿noci miêdzy elementami
kultury maj¹ charakter funkcjonalny, d) kultura jest aparatem instrumental47

Por. A. K³oskowska, Kultura masowa , s. 19.
Por. Z. Sokolewicz, op. cit., s. 12.
49 F. Znaniecki, Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, t³um J. Szacki, Warszawa 1971, s. 22.
50 Ten¿e, Wspó³czesne narody, prze³o¿y³ Z. Dulczewski, wstêpem opatrzy³ J. Szacki, Warszawa 1990, s. 17.
51 B. Malinowski, Czym jest kultura?, [w:] Wiedza o kulturze , s. 36.
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nym52. W przypadku Malinowskiego  pisze Wojciech J. Burszta  w³aciwym przedmiotem nauki o kulturze staj¹ siê [ ] zale¿noci miêdzy jej elementami a pojêciami umo¿liwiaj¹cymi opis systemu kulturowego; s¹ to pojêcia funkcji oraz instytucji. To drugie wchodzi dodatkowo w specyficzne
zwi¹zki z wypracowan¹ przez funkcjonalizm teori¹ potrzeb53. W hale Culture w Encyclopaedia of Social Sciences (wyd. 3, 1935) Malinowski stwierdza³: Kultura jest zasadniczo aparatem instrumentalnym, stawiaj¹cym cz³owieka w po³o¿eniu, w którym lepiej radzi on sobie z konkretnymi, specyficznymi problemami staj¹cymi przed nim w jego rodowisku, w procesie zaspokajania swoich potrzeb. Jest ona systemem przedmiotów, czynnoci i postaw,
w którym ka¿da czêæ s³u¿y do osi¹gniêcia celu54. Funkcjê definiowa³ Malinowski jako zaspokojenie potrzeby poprzez dzia³ania55. Pojmowa³ kulturê
nie jako sumê wytworów cz³owieka i jego zachowañ, ale jako aparat instrumentalny do zaspokajania potrzeb cz³owieka. Wzajemne powi¹zanie aspektów i czynników kultury sk³ada siê na strukturê systemu kulturowego jako
harmonijn¹, zintegrowan¹ i stabiln¹ ca³oæ. Kultura w ujêciu uczonego s³u¿y
dwóm celom: zaspokajaniu potrzeb i utrzymaniu to¿samoci systemu kulturowego56.
Amerykañski antropolog i teoretyk kultury Ralph Linton (18931953),
rozwijaj¹cy na gruncie antropologii kulturalistyczny kierunek badania osobowoci, za g³ówny czynnik kultury przyjmowa³ ludzkie zachowania i dzia³ania.
Wed³ug Lintona Kultura jest konfiguracj¹ wyuczonych zachowañ i ich rezultatów, których elementy s¹ podzielane i przekazywane przez cz³onków danego spo³eczeñstwa57.
Socjolog, historyk i teoretyk kultury Stefan Czarnowski (18791937) pojmowa³ kulturê jako dobro zbiorowe i zbiorowy dorobek, owoc twórczego
i przetwórczego wysi³ku niezliczonych pokoleñ. Za podstawowy czynnik kultury uwa¿a³ pracê. Z pojêciem kultury ³¹czy³ ca³okszta³t zobiektywizowanych elementów dorobku spo³ecznego, wspólnych szeregowi grup i z racji
swej obiektywnoci ustalonych i zdolnych rozszerzaæ siê przestrzennie58.
Zobiektywizowany dorobek obejmuje zarówno dzia³ania cz³owieka, jak wytwory czynnoci ludzkich.
Nieco zmodyfikowan¹ wersjê definicji Czarnowskiego przyj¹³ w swoich
rozwa¿aniach nad kultur¹ J. Szczepañski. Kultura w ujêciu tego autora to
ogó³ wytworów dzia³alnoci ludzkiej, materialnych i niematerialnych, warto52

Por. A. K. Paluch, Mistrzowie antropologii spo³ecznej, Warszawa 1990, s. 141.
W. J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznañ 1998, s. 45.
54 Cyt. za Z. Sokolewicz, op. cit., s. 14.
55 B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, prze³. H. Stasiak, Warszawa 1958, s. 31.
56 Por. W. J. Burszta, op. cit., s. 44.
57 R. Linton, Kulturowe podstawy osobowoci, t³um. A. Jasiñska-Kania, Warszawa 2000,
s. 4748.
58 S. Czarnowski, Kultura, [w:] tego¿, Dzie³a, w oprac. N. Assorodobraj i S. Ossowskiego,
t. I, Warszawa 1956, s. 13, 20.
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ci i uznawanych sposobów postêpowania, zobiektywizowanych i przyjêtych
w dowolnych zbiorowociach, przekazywanych innym zbiorowociom i nastêpnym pokoleniom. Wytwory cz³owieka powstaj¹ce w toku pracy fizycznej
i umys³owej s³u¿¹ zdobywaniu rodków zaspokajania potrzeb ludzkich. Idee,
zasady moralne, wyobra¿enia religijne, pogl¹dy filozoficzne, doktryny spo³eczne, estetyczne i polityczne  s¹ wytwarzane przez ludzi, a je¿eli siê
przyjmuj¹ i trwaj¹ przez wieki i pokolenia, to znaczy, ¿e odpowiadaj¹ podstawowym potrzebom i popêdom cz³owieka59. Tak zdefiniowana kultura obejmuje tak¿e narzêdzia produkcji i wzory czynnoci, tzn. sta³e sposoby zachowania siê w czasie pracy produkcyjnej uwa¿ane za po¿¹dane. S¹ one niew¹tpliwie szczególnie wa¿nymi elementami sk³adowymi kultury, a ich rozwój
wyznacza rozwój wielu innych elementów. Kultura bowiem jest ca³oci¹ nies³ychanie z³o¿on¹ i skomplikowan¹60. Wed³ug socjologa Józefa Cha³asiñskiego termin kultura w najszerszym znaczeniu obejmuje ca³okszta³t wszelkiego
rodzaju wytworów twórczoci i produkcji ludzkiej, jak równie¿ wszelkiego
rodzaju wyuczone formy aktywnoci cz³owieka61.
Nale¿y równie¿ przyjrzeæ siê marksistowskiemu ujêciu kultury. W tej
interpretacji kultura jest pojmowana jako pochodna rozwoju si³ wytwórczych
danego spo³eczeñstwa i jego stosunków spo³ecznych, jako forma wiadomoci
spo³ecznej, historycznie przeobra¿aj¹ca siê rzeczywistoæ spo³eczna, kszta³towana przez ludzk¹ praktykê spo³eczn¹. Ta ostatnia ma swój aspekt obiektywny (rozwój si³ wytwórczych i stosunków produkcji) oraz subiektywnoracjonalny, obejmuj¹cy zespó³ czynnoci zorientowanych na realizacjê okrelonych wartoci62.
Zbie¿noæ czêci stanowisk badaczy nie oznacza wcale zgodnoci w ca³ym
obszarze teoretycznej refleksji dyscyplin zajmuj¹cych siê problemami kultury63 . Najobszerniejszy przegl¹d koncepcji pojêcia kultura i próbê systematyzacji pojêæ o kulturze znajdujemy w pracy Culture. A Critical Review of
Concepts and Definitions antropologów amerykañskich: Alfreda L. Kroebera
i Clyde Kluckhohna, og³oszonej w r. 195264. Autorzy porównali kilkaset definicji i okreleñ kultury proponowanych przez naukê wiatow¹, po³¹czyli je
w grupy i podgrupy. Wyszczególnili szeæ typów, a w³aciwie szeæ ró¿nych
aspektów definicji kultury, szczególnie uwypuklonych przez autorów.
Typ definicji opisowo-wyliczaj¹cych reprezentuje m.in. klasyczna definicja Tylora. S³ab¹ jej stron¹ jest zawarte w niej wyliczenie dziedzin kultury,
nosz¹ce charakter doæ przypadkowy i dowolny. Ze skrócon¹ wersj¹ Tylorow59

J. Szczepañski, op. cit., s. 78.
Tam¿e, s. 80.
61 J. Cha³asiñski, Szansa kultury powszechnej, ,,Miesiêcznik Literacki 1968, nr 10, s. 117.
62 Por. J. Kmita, Kultura i poznanie, Warszawa 1985, s. 10; B. Olszewska-Dyoniziak,
Cz³owiek  Kultura , s. 29.
63 Por. A. K³oskowska, Kultura, [w:] Encyklopedia kultury , s. 20.
64 A. L. Kroeber, C. Kluckhohn, Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions,
Cambridge, Mass. 1952.
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skiej definicji mo¿na spotkaæ siê u wielu póniejszych antropologów kultury.
Definicja podana przez Ruth Benedict, amerykañsk¹ etnolog i socjolog,
przedstawicielkê nurtu etnopsychologii, w pracy The Science of Custom
(1929), brzmi: Kultura jest to z³o¿ona ca³oæ zawieraj¹ca nawyki nabyte
przez cz³owieka jako cz³onka spo³eczeñstwa65.
Kolejny typ reprezentuj¹ definicje historyczne. Traktuj¹ one kulturê
jako zbiorowy dorobek ludzkoci, k³ad¹ nacisk na mechanizm przekazywania
dziedzictwa kulturowego (np. definicja Czarnowskiego). Definicje zaliczane
do kategorii normatywnych akcentuj¹ podporz¹dkowanie zachowañ kulturowych wspólnym wartociom, normom i wzorom. Definicje psychologiczne
charakteryzuje koncentracja na mechanizmach psychologicznych kszta³towania siê kultury. Uwypuklaj¹ one rolê procesu uczenia siê, naladownictwa,
okrelaj¹ kulturê jako aparat przystosowawczy do warunków rodowiska
(np. ujêcie Herdera). Definicje strukturalistyczne k³ad¹ nacisk na ca³ociowy
charakter ka¿dej kultury, zespolenie jej elementów przybieraj¹ce charakter
systemów, zwracaj¹ uwagê na powi¹zania wewn¹trzkulturowe. Definicje tego
typu mówi¹ o okrelonej kulturze lub ró¿nych kulturach, a nie o kulturze
w ogóle. Definicje genetyczne akcentuj¹ spo³eczne ród³a kultury ujmowanej
jako produkt spo³ecznego wspó³¿ycia ludzi. Okrelaj¹ kulturê przez jej przeciwstawienie naturze, widz¹ w kulturze specyficznie ludzk¹ formê adaptacji
do rodowiska66.
Autorzy przegl¹du definicji spróbowali ustaliæ wspólne treci wszystkich
z nich. I tak: Na kulturê sk³adaj¹ siê wzory sposobów mylenia, odczuwania
i reagowania, nabyte i przekazywane g³ównie poprzez symbole stanowi¹ce
wraz z ich wcieleniami w wytworach ludzkich znamienne osi¹gniêcia grup
ludzkich; zasadniczy trzon kultury stanowi¹ tradycyjne (tzn. historycznie
naros³e i wyselekcjonowane) idee, a szczególnie zwi¹zane z nimi wartoci67.
W tym ujêciu kultura to zespó³ idei; ma charakter mentalny, a jedynie uzewnêtrznia siê pod postaci¹ zachowañ i obiektów. Kroeber i Kluckhohn opracowali te¿ wspólnie definicjê, w której terminem kultura objêli przekazane
i wytworzone treci i wzory wartoci, idee i inne symbolicznie znacz¹ce systemy, bêd¹ce czynnikami kszta³tuj¹cymi ludzkie zachowania, oraz wytwory
stanowi¹ce produkt zachowania68.
Wymienione przez Kroebera i Kluckhohna typy definicji traktowaæ nale¿y jedynie jako typy idealne, pozwalaj¹ce uporz¹dkowaæ bogat¹ literaturê
przedmiotu. Zmodyfikowan¹ typologiê definicji kultury zaproponowa³a B. Olszewska-Dyoniziak, która przyjê³a za kryterium klasyfikacji sposób ujmowania fenomenu kultury, uwa¿any za podstawowy dla danej dyscypliny humanistycznej. Definicje antropologiczne ujmuj¹ kulturê globalnie, jako ca³oæ
65

Cyt. za A. K³oskowska, Kultura masowa , s. 22, przypis 12.
Por. tej¿e, Socjologia kultury , s. 24.
67 Cyt za W. J. Burszta, op. cit., s. 42.
68 Cyt za A. K³oskowska, Socjologia kultury , s. 24.
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wytworów i dzia³añ ludzkich (operuj¹ m.in. pojêciami: cechy i kompleksy
kulturowe, krêgi kulturowe, potrzeba, funkcja, system). Definicje filozoficzne
postrzegaj¹ kulturê jako ponadindywidualn¹ rzeczywistoæ mylow¹ (pos³uguj¹ siê m.in. pojêciami: idee, wartoci, symbole, znaki, wiadomoæ spo³eczna). Definicje socjologiczne ujmuj¹ kulturê jako wzory interakcji osób i grup
(pojêcia w nich wystêpuj¹ce to np. struktura spo³eczna, rola spo³eczna, wzory
zachowañ, interakcja, komunikacja, znak, symbol). Definicje psychologiczne
akcentuj¹ wzajemne wp³ywy osobowoci i kultury (operuj¹ takimi kategoriami pojêciowymi jak np. postawy, motywacje, wzory kultury, enkulturacja,
socjalizacja). Definicje historyczne k³ad¹ nacisk na historyczne uwarunkowanie zjawisk kulturowych, mechanizm przekazywania kultury i problematykê
przemian kulturowych (pos³uguj¹ siê np. pojêciami: tradycja, pod³o¿e historyczne, zderzenie kultur, akulturacja, asymilacja, adaptacja, ewolucja, dyfuzja)69. Autorka tej typologii podkrela zazêbianie siê powy¿szych typów definicji, których nie mo¿na wi¹zaæ cile z jedn¹ tylko dyscyplin¹ (definicje antropologiczne mog¹ byæ zarazem historyczne, socjologiczne, psychologiczne).
Antropologiczne, globalne pojêcie kultury ujmuje j¹ jako kompleks zachowañ, przebiegaj¹cych wed³ug spo³ecznie przyjêtych wzorów i norm, oraz
ich rezultatów. Typow¹ cech¹ podejcia antropologicznego jest d¹¿enie do
ujêæ ca³ociowych (holistycznych), interdyscyplinarnoæ. Antropolog nie koncentruje siê na wyizolowanych, wyrwanych z kontekstu wytworach, lecz
bada je w systemowych ca³ociach. Obejmuje swymi zainteresowaniami ró¿norodne postacie zjawisk: przedmioty stanowi¹ce wytwory i obiekty ludzkiej
dzia³alnoci, same dzia³ania, a wreszcie stany psychiczne cz³owieka: postawy,
dyspozycje, nawyki, stanowi¹ce rezultat wczeniejszych oddzia³ywañ. Przedstawiciele nowszej antropologii kultury skupiaj¹ uwagê na zjawiskach symbolicznych i wartociach70. Wyró¿nikiem mylenia antropologicznego jest ujmowanie kultury jako zespo³u wielu zjawisk, których wzajemne powi¹zania,
uwarunkowania i oddzia³ywania mog¹ byæ opisywane i analizowane, lecz
nigdy nie wartociowane71. Ocena przejawów kultury nie stanowi kryterium
decyduj¹cego o zaliczeniu jakiego zjawiska do kultury lub wykluczeniu go
z jej obrêbu72. Antropologiê interesuj¹ [ ] regularne zespo³y dzia³añ i myli
ludzi, na podstawie których mo¿na odtworzyæ pewne zasady i regu³y. Antropolog bada zatem indywidualne dzia³anie jako przejaw wzglêdnie sta³ych,
charakteryzuj¹cych dan¹ zbiorowoæ uk³adów zachowañ, prze¿yæ i wyobra¿eñ, sk³adaj¹cych siê w sumie na podstawowy szkielet kultury73.
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B. Olszewska-Dyoniziak, Spo³eczeñstwo i kultura , s. 121-122.
Por. A. K³oskowska, Socjologia kultury , s. 27, 34.
71 E. Nowicka, op. cit., s. 57.
72 Por. A. K³oskowska, Kultura, [w:] Encyklopedia kultury , s. 24; J. Szczepañski, op. cit.,
s. 72.
73 E. Nowicka, op. cit., s. 77. Ustalony w zbiorowoci sposób zachowania lub mylenia oraz
charakterystyczny dla danej zbiorowoci uk³ad cech kulturowych nazywany jest wzorem kulturowym.
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Ju¿ z klasycznej definicji Tylora wynika, ¿e przedmiotem zainteresowañ
badaczy powinna byæ ca³oæ przejawów kulturotwórczej dzia³alnoci cz³owieka, st¹d kultura definiowana jest np. jako zespó³ czynnoci i wytworów
wiadomej dzia³alnoci cz³owieka74, suma wytworów, dzia³añ i idei75. Istotne znaczenie ma wyodrêbnienie przez uczonych tzw. kategorii i dziedzin
kultury, odzwierciedlaj¹ce d¹¿enie do uporz¹dkowania ca³ego spektrum zjawisk klasyfikowanych jako przejawy kultury. Przez kategorie kultury rozumiane s¹ podstawowe dzia³y kultury, ró¿ni¹ce siê charakterem sk³adaj¹cych
siê na nie elementów. Wewn¹trzkategorialne podzia³y okrelane s¹ jako dziedziny kultury76.
Klasyfikacja kategorii i dziedzin kultury podejmowana by³a z ró¿nych
punktów widzenia. Tradycyjny trójpodzia³ na kulturê materialn¹ (czyli techniczn¹), kulturê duchow¹ (czyli umys³ow¹) oraz kulturê spo³eczn¹,
w polskiej literaturze etnograficznej najbardziej utrwali³ etnolog i historyk
kultury, Kazimierz Moszyñski (18871959). Pierwsza zaspokaja potrzeby
materialne jednostki ludzkiej, druga  potrzeby ducha; trzecia wyró¿nia
ju¿ nie typ potrzeb, lecz okolicznoæ, i¿ wyraz jej stanowi¹ wiêzi ³¹cz¹ce
poszczególne jednostki w spo³eczeñstwie (ustrój spo³eczny, prawo, obyczaj)77. Propozycje badaczy nie uciekaj¹cych siê do przeciwstawienia kultury materialnej i duchowej ³¹czy przekonanie, ¿e istota kultury nie pozwala
na ostre rozgraniczenie jej dziedzin i ¿e wyodrêbniane dziedziny kultury nie
wystêpuj¹ w postaci czystej, a ponadto, i¿ wszystkie te dziedziny tworz¹
zwart¹ ca³oæ78. Przyk³ady klasyfikacji kategorii i dziedzin kultury zosta³y
szeroko omówione w literaturze przedmiotu. Przyjrzyjmy siê niektórym z nich.
Propozycja niemieckiego socjologa i teoretyka kultury, Alfreda Webera
(1912) uwzglêdnia³a podzia³ na cywilizacjê zewnêtrzn¹ (technika, technologia, wiedza stosowana), cywilizacjê wewnêtrzn¹ (pañstwo, prawo, moralnoæ)
oraz kulturê (sztuka, idee, religia). Socjolog amerykañski Robert MacIver
wyró¿ni³ dziedziny kultury w terminach rodków i celów postêpowania (dzia³ania spo³ecznego). Przeciwstawi³ w swej klasyfikacji (1937, 1942) trzy porz¹dki tego dzia³ania (postêpowania): technologiczny (sfera rodków), kulturowy (sfera celów) i spo³eczny (sfera celów i rodków)79. Do MacIverowskiego
trójpodzia³u kultury nawi¹zuje typologia zastosowana przez A. L. Kroebera80. Typologiê tê  jak zauwa¿a Anna Pa³ubicka  wyznaczaj¹ dwa jej
krañcowe biegunytypy. Z jednej strony dzia³ania ludzkie nakierowane s¹
na rzeczywistoæ, na jej odkrywanie, ujawnianie oraz oddzia³ywanie na ni¹:
74
75
76
77
78
79
80

1989.

S. Krzemieñ-Ojak, Kultura  polityka  wychowanie, Warszawa 1972, s. 16.
Por. Z. Sokolewicz, op. cit., s. 16.
Por. A. K³oskowska, Socjologia kultury , s. 106-107.
Cyt. za A. Pa³ubicka, Kultura symboliczna, [w:] S³ownik etnologiczny , s. 203.
Z. Staszczak, Kultura materialna, [w:] S³ownik etnologiczny , s. 199;
Szerzej na ten temat zob. A. K³oskowska, Socjologia kultury , s. 108 i n.
A. L. Kroeber, Istota kultury, prze³o¿y³ i wstêpem opatrzy³ P. Sztompka, Warszawa
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w tych przypadkach mamy do czynienia z kultur¹ rzeczywistci. Z drugiej
jednak strony liczne dzia³ania ludzkie ani nie s¹ zakotwiczone w rzeczywistoci, ani te¿ nie zmierzaj¹ do faktycznej zmiany jej stanu; w tych wypadkach mamy do czynienia z kultur¹ wartoci [ ]. Poszczególne dziedziny
kultury umiejscowione s¹ kolejno na tej osi: od krañca pierwszego a¿ do
krañca drugiego. [ ] tak rozpatrywana kultura (rzeczywistoci czy te¿
wartoci) mo¿e byæ okrelana jako kultura spo³eczna81. W ramach tej
klasyfikacji, kultura rzeczywistoci ogniskuje bardziej to wszystko, co wi¹¿e
siê z czynnociami i wytworami technicznymi i skierowane jest na bardziej
bezporednie osi¹ganie celów, przede wszystkim utylitarnych [ ]; kultura
wartoci ogniskuje bardziej aktywnoæ twórcz¹ realizuj¹c¹ w skali spo³ecznej
cele pozautylitarne [ ]. Czynnikiem porednicz¹cym, spajaj¹cym zjawiska
z obu tych sfer, jest kultura spo³eczna [ ]82.
Nawi¹zuj¹c do klasyfikacji Kroebera, Janusz Goækowski proponuje badaczom cywilizacji przyjmuj¹cym antropologiczny punkt widzenia, pojmowanie
i traktowanie obiektów ich zainteresowañ poznawczych jako dynamicznych
kompozycji trzech sk³adników/czynników: 1) kultury rzeczywistoci (wyposa¿enie techniczne i informacyjne nadaj¹ce siê do przekazywania uczestnikom innych krêgów idei i wartoci [ ]), 2) kultury wartoci (treci i wzory
wa¿ne dla trwania w to¿samoci [ ]), 3) kultury spo³ecznej (formy ¿ycia
spo³ecznego wraz z pewnikami strukturalnymi, przede wszystkim z systemem instytucji [ ] oraz systemem prawa i innych norm sformalizowanych,
czyli ustrój spo³eczeñstwa w sensie politycznym i ekonomicznym oraz wspólnot i zrzeszeñ w³aciwych ³adowi ca³oci)83.
Klasyfikacje kategorii i dziedzin kultury stworzone przez autorów o ró¿nej orientacji teoretycznej wykazuj¹  co podkrela A. K³oskowska  znaczne
podobieñstwa, jeli chodzi o zakres wyodrêbnionych klas taksonomicznych.
S¹ to zwykle klasyfikacje wyodrêbniaj¹ce trzy zasadnicze kategorie kultury.
Zgodnoæ wykazuj¹ autorzy w zakresie uwzglêdniania w swych klasyfikacjach dzia³añ, narzêdzi i wytworów technicznych, zwi¹zanych z produkcj¹,
dystrybucj¹, us³ugami i konsumpcj¹ dóbr. Najwiêcej rozbie¿noci dotyczy kategorii okrelanej jako kultura symboliczna, na któr¹ sk³adaj¹ siê znaki
i wartoci84. Ka¿dy taki podzia³ ma charakter umowny; jeli s³u¿y celom
analitycznym, mo¿e byæ przyjêty jako miara porz¹dkuj¹ca.
A. K³oskowska przyjê³a za uzasadnione wyodrêbnienie trzech kategorii
kultury: kultury bytu, kultury spo³ecznej i kultury symbolicznej. Ta ostatnia
przenika we wszystkie sfery ludzkiej dzia³alnoci towarzysz¹c czêsto tak¿e
81
82

s. 201.

A. Pa³ubicka, op. cit., s. 204.
W. Burszta, Kultura rzeczywistoci/kultura wartoci, [w:] S³ownik etnologiczny

,

83 J. Goækowski, Teoria cywilizacji a antropologia, [w:] Rozmylania o cywilizacji, praca
zbiorowa pod red. J. Baradzieja i J. Goækowskiego, Kraków 1997, s. 171.
84 A. K³oskowska, Socjologia kultury , s. 108110.
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aktom kultury bytu85. Autorka wydzieli³a kulturê zachowañ symbolicznych,
kulturê zachowañ bezporednich (lub krócej: kulturê symboliczn¹ i bezporedni¹) oraz kulturê wytworów86. W wieloaspektowej ca³oci, jak¹ jest zjawisko kultury, wyró¿ni³a tkwi¹c¹ w wiadomoci ludzi warstwê norm, wzorów i wartoci, warstwê dzia³añ bêd¹cych zobiektywizowanym wyrazem tamtej sfery oraz warstwê wytworów takich czynnoci lub innych obiektów staj¹cych siê przedmiotem kulturowych dzia³añ87.
Badanie kultury  uwa¿a Krzysztof J. Brozi  wymaga rozpoznania jej
to¿samoci, a zatem punktem wyjcia powinny byæ jej elementy stabilizujace,
takimi za s¹: 1) rodki kultury materialnej, 2) zachowania, 3) organizacja88. Ewa Nowicka zaproponowa³a wyodrêbnianie w badaniach zjawisk
kulturowych p³aszczyzn, które nale¿y uwzglêdniaæ. Ka¿de takie zjawisko
wystêpuje w trzech aspektach: w aspekcie materialnym, w aspekcie behawioralnym i w aspekcie psychologicznym. Niektórzy te¿ dodaj¹ czwarty aspekt
 aksjonormatywny. Ten ostatni aspekt odnosi siê do wartoci i norm podzielanych przez zbiorowoæ [ ]89. Materialnym korelatem zjawiska kulturowego mo¿e byæ przedmiot stworzony przez cz³owieka (np. maszyna) lub te¿
przedmiot przyrodniczy (np. rzeka). Zamiast o kulturze materialnej autorka
proponuje mówiæ o aspekcie materialnym zjawisk kulturowych. Przypomina,
i¿ w ka¿dym zjawisku kulturowym mo¿na wyró¿niæ warstwê behawioraln¹,
bowiem postawy i prze¿ycia wyra¿aj¹ siê w zachowaniach motorycznych lub
werbalnych. Wszystkie zachowania ludzkie maj¹ te¿ u podstaw prze¿ywanie
okrelonych wartoci (p³aszczyzna psychologiczna)  cz³owiek kieruje siê
przecie¿ konkretnymi motywami90.
Zjawiska symboliczne i wartoci w ró¿nym stopniu akcentowane s¹
w definicjach i ujêciach kultury wspó³czesnych i nieco starszych badaczy.
Kulturoznawca Jerzy Kmita pojmuje kulturê jako zespó³ form wiadomoci
spo³ecznej, funkcjonuj¹cych w praktyce danej spo³ecznoci. Ka¿da z dziesiêciu dziedzin kultury, wyró¿nionych przez autora, to odrêbna forma wiadomoci spo³ecznej: 1) kultura techniczno-u¿ytkowa  forma wiadomoci spo³ecznej, reguluj¹ca praktykê podstawow¹ (produkcji, konsumpcji, wymiany);
2) jêzyk  forma wiadomoci spo³ecznej, reguluj¹ca praktykê komunikacji
jêzykowej; 3) obyczaj  forma wiadomoci spo³ecznej, reguluj¹ca praktykê
obyczajow¹; 4) sztuka  forma wiadomoci spo³ecznej, reguluj¹ca praktykê
85

Tam¿e, s. 119.
A. K³oskowska, Kultura masowa , s. 77, 8384. ,,Cechê symbolicznych zachowañ i
przedmiotów stanowi to, ¿e reprezentuj¹ one co poza sob¹, przekazuj¹ jakie znaczenie lub
wyra¿aj¹ wartoæ, zastêpuj¹ i przedstawiaj¹ co zgodnie z systemem porozumienia ustalonym
pomiêdzy tymi, którzy ich u¿ywaj¹ (s. 81).
87 Tej¿e, Kultura, [w:] Encyklopedia kultury , s. 23.
88 K. J. Brozi, Antropologia wartoci. Kategoria standardu kulturowego w badaniach nad
wartociami, Lublin 1994, s. 303.
89 E. Nowicka, op. cit., 6667.
90 Tam¿e, s. 68-69.
86

Problemy terminologiczne i ujmowanie zagadnieñ kultury...

299

artystyczn¹; 5) nauka  forma wiadomoci spo³ecznej, reguluj¹ca praktykê
badawcz¹ (naukow¹); 6) spo³eczna wiadomoæ polityczno-prawna  forma
wiadomoci spo³ecznej, reguluj¹ca praktykê polityczno-prawn¹; 7) spo³eczna
wiadomoæ pedagogiczna  forma wiadomoci spo³ecznej, reguluj¹ca instytucjonaln¹ (szkoln¹ i pozaszkoln¹) praktykê pedagogiczn¹; 8) magia  forma
wiadomoci spo³ecznej, reguluj¹ca praktykê materialno-magiczn¹; 9) religia  forma wiadomoci spo³ecznej, reguluj¹ca praktykê religijn¹; 10) spo³eczna wiadomoæ wiecko-wiatopogl¹dotwórcza  forma wiadomoci spo³ecznej, reguluj¹ca praktykê wiecko-wiatopogl¹dotwórcz¹ (filozoficzn¹
w szerokim tego s³owa znaczeniu)91 . Ca³oæ kultury danej spo³ecznoci J.
Kmita dzieli na dwa zasadnicze dzia³y. Pierwszy stanowi dziedzina okrelana
jako kultura techniczno-u¿ytkowa (cywilizacja); pozosta³e dziedziny kultury
sk³adaj¹ siê na sferê tzw. kultury symbolicznej (wed³ug tradycyjnego nazewnictwa: duchowej). Kultura symboliczna jest to sfera form wiadomoci
spo³ecznej (dziedzin kultury), charakteryzuj¹cych siê tym, ¿e pojawienie siê
efektów nale¿¹cych do zakresu obiektywnego funkcjonowania typów praktyki spo³ecznej, regulowanych subiektywnie przez owe formy, uzale¿nione jest
niezbêdnie od powszechnego respektowania przekonañ nale¿¹cych do tych¿e
form92. Autor tej definicji stosuje te¿ drugi podzia³, w którym w obszarze
kultury wydziela sferê kultury wartoci uchwytnych praktycznie i sferê
wiatopogl¹dotwórcz¹ (sferê kultury wartoci ostatecznych, odgrywaj¹cych
centraln¹ rolê w systemach wiatopogl¹dowych)93. Podzia³ ten obejmuje
swym pierwszym cz³onem nie tylko kulturê techniczno-u¿ytkow¹, ale i czêæ
dziedzin kultury symbolicznej. St¹d te¿ mo¿na go u¿yæ  powiada J. Kmita 
dla samego tylko podzia³u kultury symbolicznej. Uzyskamy wówczas: (cz³on
pierwszy) symboliczn¹ kulturê wartoci uchwytnych praktycznie, któr¹ bêdziemy nazywaæ kultur¹ symboliczn¹ w wê¿szym sensie, oraz wiatopogl¹dotwórcz¹ sferê kultury symbolicznej94. Kultura symboliczna w wê¿szym sensie (symboliczna kultura wartoci uchwytnych praktycznie) obejmuje jêzyk,
obyczaj, sztukê, naukê, spo³eczn¹ wiadomoæ polityczno-prawn¹, natomiast
wiatopogl¹dotwórcza sfera kultury symbolicznej  magiê, religiê, spo³eczn¹
wiadomoæ wiecko-wiatopogl¹dotwórcz¹ (wieck¹ filozofiê metafizyczn¹).
Takie dziedziny kultury symbolicznej w wê¿szym sensie, jak jêzyk, obyczaj,
sztukê, autor okrela jako komunikacyjn¹ sferê kultury, pozosta³e jej dziedziny  jako sferê pozakomunikacyjn¹. Poszczególne dziedziny kultury (czyli poszczególne formy wiadomoci spo³ecznej) wyodrêbnia typ praktyki spo³ecznej,
dla którego spo³ecznym regulatorem jest odnona forma (dziedzina kultury).
Andrzej Wierciñski widzi w kulturze gatunkowy, spo³ecznie organizowany system wiadomego przystosowania siê rodzaju ludzkiego do otoczenia,
91

J. Kmita,
Tam¿e, s.
93 Tam¿e, s.
94 Tam¿e, s.
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realizowany za porednictwem przedmiotowych wytworów i maj¹cy na celu
zaspokajanie ró¿norodnych potrzeb, które powoduj¹ wzbudzanie orodków
napêdowych95. Dla B. Olszewskiej-Dyoniziak kultura to przede wszystkim
wiat symbolicznych znaczeñ, jaki nadaje ona ludzkim zachowaniom, dzia³aniom i d¹¿eniom96. [ ] wszystkie wytwory i dzia³ania ludzkie  stwierdza
autorka  maj¹ charakter znakowy, przekazuj¹ bowiem jakie informacje i
odgrywaj¹ okrelon¹ rolê w procesie porozumiewania siê97. Znak najogólniej
rozumiany jest to zjawisko odnosz¹ce siê w wiadomoci i dzia³aniu danej
spo³ecznoci ludzi do czego innego ni¿ on sam. [ ] znak przywodzi na myl
co, czym sam nie jest, [ ] wywo³uje reakcjê [ ], jak¹ musi wywo³aæ przedmiot oznaczany98. Poza znakami do dóbr kultury Kazimierz ¯ygulski zalicza rzeczy (przedmioty materialne) oraz zachowania kulturowe99. Andrzej
Tyszka okrela kulturê jako system pojêæ, norm, idei, wartoci i znaczeñ
funkcjonuj¹cych wobec niej zewnêtrznie, zakodowanych w dzia³aniach i wytworach innych ludzi [ ]100. Leon Dyczewski kulturê definiuje jako system
wartoci, zwi¹zanych z nimi stanów psycho-spo³ecznych i wytworów s³u¿¹cych do zaspakajania potrzeb cz³owieka i wzajemnej komunikacji miêdzyosobowej101.
Przyk³adem ujêcia akcentuj¹cego zarówno strukturê jak i funkcje kultury jest definicja w³oskiego pisarza i semiotyka, Umberto Eco, wed³ug którego
kultura to system znaków s³u¿¹cych miêdzyosobowej komunikacji102. Dla
angielskiego antropologa Alfreda Radcliffe-Browna (18811955), przedstawiciela kierunku funkcjonalnego w etnologii, kultura to cecha systemu, sfera
wyuczonych sposobów mylenia, które maj¹ charakter ujednolicony i s¹ podtrzymywane dziêki rytua³om i symbolom. To, jaka jest kultura, jak przejawia
siê w ludzkich dzia³aniach, wynika bezporednio z praw struktury spo³ecznej103. Inny przedstawiciel funkcjonalizmu, socjolog amerykañski Talcott
Parsons (19021979), rozumia³ kulturê jako specyficzn¹ organizacjê idei,
wzorów, wartoci, a tak¿e wytworów dzia³ania, pe³ni¹c¹ funkcjê symbolicznokomunikacyjn¹. Takie ujêcie kultury dominuje obecnie wród jej badaczy.
Podkrelaj¹ oni, ¿e o swoistoci i odmiennoci kultury spo³eczeñstwa nie
95 Por. A. Wierciñski, Antropologiczne ujêcie kultury i ewolucji kulturowej, [w:] Wizje
cz³owieka i spo³eczeñstwa w teoriach i badaniach naukowych, pod red. S. Nowaka, Warszawa
1984, s. 68.
96 Por. B. Olszewska-Dyoniziak, Zarys antropologii , s. 129.
97 Tej¿e, Cz³owiek  Kultura  Osobowoæ , s. 235.
98 A. K³oskowska, Kultura, [w:] Encyklopedia kultury , s. 25. Proces pos³ugiwania siê
znakami nazywany jest (od greckiej nazwy znaku) semioz¹.
99 K. ¯ygulski, Wstêp do zagadnieñ kultury, Warszawa 1972, s. 34.
100 A. Tyszka, Interesy i idea³y kultury. Struktura spo³eczeñstwa i udzia³ w kulturze,
Warszawa 1987, s. 22.
101 L. Dyczewski, Miejsce i funkcje wartoci w kulturze, [w:] Kultura w krêgu wartoci, pod
red. L. Dyczewskiego, Lublin 2001, s. 30.
102 U. Eco, Pejza¿ semiotyczny, Warszawa 1972, s. 29.
103 Cyt. za W. J. Burszta, Antropologia kultury , s. 44.
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decyduj¹ obiekty materialne, wytwory artystyczne oraz idee, bo one mog¹
byæ wspólne dla wielu spo³eczeñstw, lecz znaczenia, jakie im s¹ przypisywane
w mylach i dzia³aniach cz³onków spo³eczeñstwa, w ramach którego one
wystêpuj¹104.
W analizie wiata kultury zespo³owi szeroko rozumianych wartoci przypisuje siê du¿e znaczenie. Istnieje wiele definicji i klasyfikacji wartoci105.
Wartoci to podzielane powszechnie idee dotycz¹ce po¿¹danych celów i sposobów ¿ycia w wymiarze jednostkowym, grupowym [ ], ogólnospo³ecznym
[ ] czy nawet ogólnoludzkim [ ]106. Wartoci s¹ spo³ecznie usankcjonowane, pomagaj¹ ludziom dokonywaæ wyborów, ukierunkowuj¹ ich dzia³ania,
maj¹ moc zobowi¹zuj¹c¹107. A. K³oskowska proponowa³a podzieliæ wartoci
na trzy zasadnicze kategorie. S¹ to, po pierwsze, konkretne przedmioty
pozaludzkiego wiata stworzone przez ludzi, ale tak¿e zjawiska naturalne
stanowi¹ce obiekt ludzkich dzia³añ. Po drugie, s¹ to inni ludzie, partnerzy
wzajemnych oddzia³ywañ. Po trzecie wreszcie, s¹ to wartoci symboliczne
powstaj¹ce w wiadomoci ludzi, ale maj¹ce zewnêtrzny wyraz w postaci
zjawisk i przedmiotów stanowi¹cych ich zobiektywizowan¹ postaæ, bêd¹cych
nonikami symbolicznych znaczeñ108. Ta trzecia kategoria wartoci jest odpowiednikiem sfery zjawisk okrelanych czêsto nazw¹ kultura duchowa.
Wartoci szczególnie cenione, co do których uznawania panuje w danym
spo³eczeñstwie powszechna zgoda i które s¹ podstaw¹ organizacji systemu
spo³ecznego oraz to¿samoci kulturowej, okrelane s¹ jako wartoci centralne. Wokó³ nich koncentruj¹ siê idea³y etyczne, spo³eczne, religijne, polityczne, wierzenia, normy, prawo, twórczoæ artystyczna, dzia³alnoæ jednostek
i grup109. Wartoci centralne, utrwalaj¹ce je wytwory kulturowe i zwi¹zane z
obydwoma stany psycho-spo³eczne tworz¹ tzw. centrum kultury spo³eczeñstwa, narodu czy grupy spo³ecznej. Zbiór ten nazywany jest kanonem kultury110. Centrum kultury kszta³tuje siê przez ca³¹ historiê danego spo³eczeñstwa. Okrela jego specyfikê, stanowi podstawê integracji, trwania i rozwoju.
Wyznacza swoiste widzenie przesz³oci, teraniejszoci i przysz³oci ca³ego
spo³eczeñstwa, jak te¿ ¿yj¹cych w jego ramach jednostek i grup, ukierunkowuje i ocenia ich dzia³ania oraz prze¿ycia111.
W analizach i ustaleniach historyków zastosowanie znajduj¹, poza ju¿
wymienionymi, tak¿e inne terminy i pojêcia, którymi pos³uguj¹ siê socjologia
104

L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993, s. 39.
Definicje wartoci i ich klasyfikacjê omawia obszernie M. Misztal, Problematyka wartoci w socjologii, Warszawa 1980.
106 W. J. Burszta, Antropologia kultury , s. 51.
107 Por. L. Dyczewski, Kultura polska , s. 57-58.
108 A. K³oskowska, Kultura, [w:] Encyklopedia kultury , s. 25.
109 Por. L. Dyczewski, Kultura polska , s. 60.
110 Por. A. K³oskowska, Kultura narodowa i narodowa identyfikacja: dwoistoæ funkcji,
[w:] Oblicza polskoci, red. A. K³oskowska, Warszawa 1990, s. 2021.
111 L. Dyczewski, Kultura polska , s. 60.
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i antropologia kulturowa. Krêgiem kulturowym nazywa siê zazwyczaj zbiór
kultur albo spokrewnionych ze sob¹ genetycznie i historycznie, albo wykazuj¹cych wspólnotê zasadniczych cech. O krêgach kulturowych mówimy zazwyczaj w odniesieniu do kultur maj¹cych pewne ramy terytorialne112. Proces
miêdzygeneracyjnej transmisji wiedzy, nabywania kompetencji kulturowej,
uczenia siê kultury i wrastania w kulturê danego spo³eczeñstwa nazywany
jest enkulturacj¹113. Przez akulturacjê rozumie siê zjawiska, które zachodz¹
wówczas, gdy zbiorowoci o odmiennych kulturach wchodz¹ ze sob¹ w sta³e
i bezporednie kontakty, poci¹gaj¹ce za sob¹ przeobra¿enia w pierwotnych
wzorach kultury tych zbiorowoci114. Przenoszenie siê elementów kultury
(cech, instytucji, wzorów, w¹tków, obyczajów) w drodze zapo¿yczania okrela
siê mianem dyfuzji. Pojêcie to mo¿e siê te¿ odnosiæ do procesu przenikania
treci kulturowych z jednej warstwy czy klasy spo³ecznej do drugiej, z jednej
grupy w obrêbie szerszej zbiorowoci do innej115. Przedmioty (np. narzêdzia), idee czy sposoby zachowania wyznaczaj¹ce wa¿ne dla utrzymania
i rozwoju grupy dzia³ania, nazywane s¹ elementami kultury116. Pojêciem
standard kulturowy okrela siê katalog podstawowych w danej kulturze
potrzeb, których realizacja jest dla integralnoci tej kultury absolutnie konieczna117. To¿samoæ grupy (to¿samoæ zbiorow¹) mo¿na zdefiniowaæ jako
podobny sposób rozumienia, prze¿ywania, zachowania i dzia³ania cz³onków
grupy w ramach aktualnie ¿yj¹cego pokolenia, jak te¿ w ci¹gu wielu pokoleñ118. Pe³ni ona funkcjê selektywn¹ wobec dziedzictwa kulturowego w³asnego spo³eczeñstwa; jedne jego elementy aprobuje i rozwija, inne odrzuca.
Obiekty (np. god³a, pieni, sztandary) oraz wytwory czynnoci ludzkich socjolog i teoretyk kultury, Stanis³aw Ossowski proponowa³ nazywaæ korelatami
kultury.
Przedmiotem analiz w ramach wypracowanych przez antropologiê teorii
kultury sta³ siê te¿ wykaz zasadniczych cech kultury. Kultura jest produktem wspó³¿ycia ludzi, powstaje w toku ich wzajemnego oddzia³ywania
i wspó³dzia³ania, a trwaj¹c przez pokolenia rozwija siê i wzbogaca w procesie
historycznej tradycji. Jest w swej istocie spo³eczna, zbiorowo wytwarzana
i wspólna ludziom w obrêbie wê¿szych lub szerszych grup, krêgów, warstw,
klas i spo³ecznoci119. Kultura jest zespo³em cech okrelonej zbiorowoci.
Stanowi system; poszczególne elementy kultury pozostaj¹ ze sob¹ w zwi¹zku.
Jest regularna; zaliczamy do niej zjawiska odznaczaj¹ce siê powtarzalnoci¹.
Kultura ma charakter kumulatywny, przekazywana jest w procesie uczenia
112
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siê. Ma wymiar czasowy (charakteryzuje siê rozci¹g³oci¹ w czasie, ma swoj¹
historiê) i przestrzenny (jest przekazywana w przestrzeni, ulega dyfuzji).
Kultura jako cecha ludzkoci jest traktowana jako aparat adaptacyjny cz³owieka do ca³okszta³tu otoczenia oraz zdobywania rodków dla twórczej ekspresji. Jest te¿ sposobem organizacji ¿ycia zbiorowego, choæ zarazem organizuje ¿ycie jednostki w zbiorowoci oraz tworzy jej profil psychiczny. Kultura
jest wiatem wartoci: dzia³ania ludzkie s¹ ich realizacj¹, wartoci ukierunkowuj¹ ludzkie pragnienia i dzia³ania120 . Kultura jest wiêc zjawiskiem spo³ecznym, historycznie zmiennym, symbolicznym, funkcjonalnym i psychologicznym.
Podejmowane te¿ by³y (i s¹ nadal) próby ucilenia pojêcia cywilizacja.
Przyjmuje siê tradycyjnie, ¿e jest to materialny i organizacyjny dorobek
zbiorowoci. W rozumieniu A. K³oskowskiej cywilizacja stanowi zespó³ technicznych rodków i sposobów opanowania natury, [ ]; jest to sfera rodków,
sfera czysto instrumentalna121. Nazw¹ cywilizacja obejmuje siê zwykle
narzêdzia, dobra u¿ytkowe, sposoby ich produkowania, wymiany i konsumpcji122. W odniesieniu do maszyn czy dóbr u¿ytkowych u¿ywa siê tak¿e okrelenia cywilizacja techniczna. Wreszcie  o czym przypomina A. K³oskowska  cywilizacjami nazywa siê kompleksy kultur odznaczaj¹cych siê pewnymi wspólnymi rysami i podobieñstwem warunków bytu. Mówi siê wiêc
o cywilizacji Morza ródziemnego, cywilizacji krajów Bliskiego Wschodu lub
Ameryki £aciñskiej123. Dla F. Braudela cywilizacja to przede wszystkim
pewna przestrzeñ, obszar kulturowy (aire culturelle), ramy pomieszczenia. W obrêbie tego pomieszczenia uczony sytuuje ró¿norodn¹ masê dóbr,
rysów kulturowych. Cywilizacjê pojmuje jako zbiór cech i zjawisk kulturowych Pierwszymi oznakami spójnoci kulturowej jest regularne zgrupowanie lub czêstotliwoæ pewnych rysów oraz wszechobecnoæ ich na okrelonym
obszarze. Do spójnoci w przestrzeni Braudel dodaje oczywicie trwa³oæ
w czasie. Dobra kulturowe, mikroelementy cywilizacji, nie przestaj¹ podró¿owaæ (przez to w³anie odró¿niaj¹ siê od zwyk³ych zjawisk spo³ecznych):
kolejno lub jednoczenie cywilizacje eksportuj¹ je lub zapo¿yczaj¹124. Sfera
kultury w wê¿szym, w³aciwym znaczeniu, jest to dziedzina wartoci pozbawionych na ogó³ praktycznej u¿ytecznoci, uprawianych i rozwijanych bezinteresownie, ze wzglêdu na zwi¹zane z tymi wartociami wewnêtrzne prze¿ycia. Wartoci kultury przewy¿szaj¹ natomiast dobra cywilizacji trwa³oci¹,
ich recepcja nie polega bowiem na niszcz¹cej konsumpcji125.

120 Por. E. Nowicka, op. cit., s. 60-66; L. Dyczewski, Miejsce i funkcje wartoci , s. 30;
W. J. Burszta, Antropologia kultury , s. 41-42.
121 A. K³oskowska, Kultura masowa , s. 66.
122 Por. B. Olszewska-Dyoniziak, Spo³eczeñstwo i kultura , s. 137.
123 A. K³oskowska, Kultura, [w:] Encyklopedia kultury , s. 27.
124 F. Braudel, op. cit., s. 291-292.
125 A. K³oskowska, Kultura masowa , s. 66.
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B. Malinowski proponowa³ u¿ywanie terminu cywilizacja na oznaczenie
specjalnej dziedziny kultur bardziej zaawansowanych126. Wed³ug Gerarda
Labudy zadaniem historii kultury jest szukanie odpowiedzi na pytanie: jak
drog¹ twórczych innowacji w toku dziejów tworzy³ siê i rozwija³ system dóbr
kulturowych i wartoci, natomiast zadaniem historii cywilizacji  jak siê ów
system dóbr kulturowych i wartoci rozwija³ i utrwala³ w praktyce ¿ycia
spo³ecznego. Na oblicze cywilizacyjne ka¿dej epoki sk³adaj¹ siê przyswajane
przez rozmaite rodowiska spo³eczne dobra i wartoci. Ka¿da kultura
 zdaniem autora  niejako automatycznie i ¿ywio³owo przetwarza siê w cywilizacjê. Kultura warunkuje powstanie cywilizacji, a ka¿da cywilizacja, [ ]
stwarza warunki rozwoju lub regresji [ ] dla nastêpnych faz rozwoju kultury. [ ] Kultura jest korzeniem twórczych przemian ¿ycia spo³ecznego, cywilizacja zawsze ich owocem127.
Przedstawiciele socjologii i antropologii kulturowej zarzucaj¹ cile humanistycznym teoretykom kultury skupienie zainteresowañ na znacznie
wê¿szym ni¿ w przypadku obu wy¿ej wymienionych dyscyplin, zakresie kulturowych faktów, zamkniêtych w obrêbie takich dziedzin, jak filozofia, religia, nauka, sztuka, podczas gdy na dziedzictwo kulturowe sk³ada siê  obok
kultury tworzonej przez intelektualistów i artystów  tak¿e kultura stanowi¹ca anonimowy dorobek rozmaitych rodowisk spo³ecznych128. Historycy
zwykle ujmuj¹ kulturê jako konglomerat zobiektywizowanych wytworów
i czynnoci. Pojêcie to przyjmowane jest przez niektórych badaczy implicite,
bez niezbêdnych wyjanieñ. Zwraca uwagê brak jasnych kryteriów klasyfikacji, dotycz¹cych w³¹czania pewnych zjawisk w zakres kultury, a pomijania
innych. Stanis³aw Piekarczyk zarzuca te¿ kolegom-historykom, i¿ w opracowaniach kompendialnych rozdzia³y powiêcone kulturze doczepiane s¹ zazwyczaj do modelu odpowiedniego okresu, po uprzednim omówieniu znacznie powa¿niejszych zagadnieñ gospodarczo-spo³ecznych, politycznych itp.
Trudno oprzeæ siê wra¿eniu  czytamy dalej  ¿e dla historyków czêsto
jeszcze cz³owiek w przesz³oci stanowi twór poszufladkowany. Najpierw zajmuje siê on dzia³alnoci¹ produkcyjn¹, póniej uczestniczy w jakich wydarzeniach politycznych i dopiero w wolnych niejako chwilach od tych¿e zajêæ miewa niekiedy jaki wiatopogl¹d artystyczny, naukowy lub religijny129.
Zastrze¿enia socjologów czy antropologów budzi przeciwstawianie w analizach historycznych kultury duchowej i materialnej. Pierwsza nie mo¿e siê
obejæ bez materialnych noników pewnych treci, czyli kana³ów informacyjnych (pismo, obraz, instrument muzyczny itp.), druga jest nie do pomylenia
bez odpowiednich predyspozycji i nawyków ludzkich do miêdzypokoleniowe126

B. Malinowski, Kultura, [w:] A. K. Paluch, Malinowski, Warszawa 1981, s. 133.
G. Labuda, Historia kultury histori¹ cywilizacji, Poznañ 1993, s. 1415.
128 Por. A. K³oskowska, Kultura, [w:] Encyklopedia kultury , s. 24; R. Dyoniziak,
K. Iwanicka, A. Karwiñska, Z. Pucek, Spo³eczeñstwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej,
Kraków 1994, s. 129.
129 S. Piekarczyk, Historia, kultura, poznanie, Warszawa 1972, s. 105.
127
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go przekazywania informacji; ka¿dy przedmiot materialny, zanim zosta³ wytworzony, musia³ siê pojawiæ najpierw jako pomys³ w umyle cz³owieka130.
Podzia³ kultury na materialn¹ i duchow¹, chocia¿ mo¿e niekiedy u¿yteczny
dla celów klasyfikacji, opisu czy dydaktyki  zauwa¿a J. Szczepañski  jest
zawsze sztuczny, gdy¿ w zasadzie wiat wytworów cz³owieka jest jednolity
i myl twórcza splata siê tu z tworzywem, dostosowuje do niego131. Z³o¿onoæ wytworów kulturowych uniemo¿liwia kwalifikowanie ich jako przynale¿nych wy³¹cznie do danego dzia³u kultury, gdy¿ wiele wytworów obok materialnej natury posiada jeszcze inny aspekt, np. artystyczny. Etnolodzy podkrelaj¹ umownoæ stosowanych w literaturze przedmiotu klasyfikacji dziedzin kultury i niemo¿noæ przeprowadzenia wyranej linii podzia³u miêdzy
form¹ materialn¹ i treci¹ duchow¹ zjawiska132. Zwracaj¹ uwagê na istnienie zasadniczych trudnoci w jasnym zaklasyfikowaniu okrelonej dziedziny kultury do jednej tylko kategorii (np. nauka to wiedza technologiczna
i równoczenie dzia³alnoæ twórcza, moralnoæ to zarówno dziedzina kultury
spo³ecznej, jak i kultury wartoci)133.
Zrozumia³e kontrowersje wzbudza te¿ termin kultura spo³eczna, chocia¿ pojawia siê on w wielu klasyfikacjach. Powodem s¹ trudnoci w oddzieleniu na p³aszczynie pojêciowej i badawczej zjawisk kulturowych i zjawisk
spo³ecznych. Podkrelana jest przez wiêkszoæ badaczy nierozró¿nialnoæ
tych dwóch aspektów. Niejednolitoæ stanowisk przejawia siê te¿ w samej
terminologii odnosz¹cej siê do tej kategorii kultury; proponuje siê okrelenia:
kultura spo³eczna (K. Moszyñski, K. Dobrowolski), ustrój spo³eczny
(S. Poniatowski), porz¹dek spo³eczny (R. M. MacIver)134. Termin kultura
spo³eczna funkcjonuje na oznaczenie  jak podaje Zofia Staszczak  osobnej
klasy zjawisk kulturowych jako kategorii swoicie spo³ecznej (np. rodzina,
spo³ecznoæ lokalna, obrzêdy, obyczaje towarzyskie i in.)135. Odnosi siê do
stosunków, ról i uk³adów ludzi w ich wzajemnych powi¹zaniach.
Systematyka zjawisk kultury jest dla historyków spraw¹ otwart¹ i dyskusyjn¹. Stosuj¹c tradycyjny podzia³ na kulturê duchow¹ (a w jej obrêbie na
kulturê literack¹, teatraln¹, muzyczn¹, plastyczn¹, filozoficzn¹, religijn¹, naukow¹ itp.), kulturê materialn¹ (kultura rolna, techniczna itp.) oraz kulturê
spo³eczn¹ (kultura polityczna, obyczajowa, ¿ycia rodzinnego itp.), zdaj¹ sobie
sprawê z niedoskona³oci i sztucznoci tego mocno krytykowanego, czy wrêcz
uwa¿anego za b³êdny podzia³u136. Ze stanowiska teoretycznego sprawa jest
130

Por. J. Szczepañski, op. cit., s. 7576; R. Dyoniziak, K. Iwanicka, A. Karwiñska,
Z. Pucek, op. cit., s. 103.
131 J. Szczepañski, op. cit., s. 7576.
132 Por. Z. Staszczak, op. cit., s. 199.
133 Por. W. Burszta, Kultura rzeczywistoci , s. 201.
134 Por. Z. Staszczak, Kultura spo³eczna, [w:] S³ownik etnologiczny , s. 202.
135 Tam¿e, s. 201.
136 Por. Z. Staszczak, Kultura duchowa, [w:] S³ownik etnologiczny , s. 194; tej¿e, Kultura materialna, op. cit., s. 198, 199.
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[ ] doæ prosta: kultura stanowi pewn¹ ca³oæ, na któr¹ sk³adaj¹ siê ró¿norodne, ale cile ze sob¹ powi¹zane, wzajemnie przenikaj¹ce siê elementy.
Nie przekrela to jednak  powiada historyk historiografii, metodolog historii, teoretyk kultury historycznej i dydaktyk historii, Jerzy Maternicki  [ ]
mo¿liwoci wyodrêbnienia ró¿nych sfer ¿ycia cz³owieka i zwi¹zanych z nimi
zjawisk kultury. Podzia³ kultury na duchow¹, materialn¹ i spo³eczn¹ ma
rzecz jasna charakter umowny i w ¿adnym wypadku nie powinien prowadziæ
do izolacji lub przeciwstawiania sobie wymienionych wy¿ej dziedzin kultury. Metodyczna przydatnoæ tego podzia³u jest doæ powszechnie uznawana,
nawet przez tych, którzy dostrzegaj¹ jego niebezpieczne implikacje metafizyczne. Uznawany on jest za wzglêdnie prosty i raczej wygodny w u¿yciu137 . Chc¹c pozostaæ przy staraniach rozgraniczenia kultury na materialn¹, duchow¹ i spo³eczn¹ mo¿na przyj¹æ za Z. Staszczak, ¿e kultura spo³eczna obejmuje te zjawiska kultury, które [ ] wymagaj¹ kontaktu lub wspó³dzia³ania kilku osób tak, ¿e nie mog¹ siê koncentrowaæ w wiadomoci
i prze¿yciach jednostki (tzw. kultura duchowa), ani nie s¹ wytworami materialnymi (tzw. kultura materialna); taki podzia³ ma jednak sens tylko wtedy, gdy nie bêdziemy zag³êbiaæ siê w refleksjê nad tym, ¿e ka¿de zjawisko
indywidualne jest uwarunkowane spo³ecznie, a ka¿dy wytwór materialny
pozostaje w dialektycznym zwi¹zku z zamys³em138. Przydatnoæ klasyfikacji zaproponowanych przez wspó³czesn¹ socjologiê i antropologiê kulturow¹,
jak podaje J. Maternicki, nie zosta³a na gruncie badañ historycznych
sprawdzona139.
Badacze rozmaicie pojmuj¹ historiê kultury i jej zadania140. Mo¿na,
jak wiadomo, rozumieæ historiê kultury, jako dzieje tzw. kultury duchowej,
a wiêc religii, nauki, owiaty, obyczajów, literatury, muzyki, sztuk plastycznych itp. Pojêcie to od lat funkcjonuje w historiografii, takie bowiem treci
mieszcz¹ z regu³y rozdzia³y o kulturze, spotykane w syntezach i kompendiach historycznych. [ ] Nie o takie rozumienie kultury nam chodzi  pisze
dalej J. Maternicki. Historia kultury duchowej, pomijaj¹c trudnoci z wydzieleniem zjawisk duchowych sporód pozosta³ych dziedzin ¿ycia spo³ecznego,
pozostawia³aby na uboczu stosunki polityczne, gospodarcze, prawnoustrojowe itp., a tym samym nie mia³aby wiêkszych walorów integracyjnych. [ ]
Nie mo¿na te¿, jak siê nam wydaje, wi¹zaæ zbyt wielkich nadziei z histori¹
kultury obrazuj¹c¹ spo³eczny rezonans ró¿nych ideologii, nauki, filozofii, dok137 J. Maternicki, Historia kultury, [w:] J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoñski, Dydaktyka historii, Warszawa 1994, s. 182.
138 Z. Staszczak, Kultura spo³eczna , s. 202.
139 J. Maternicki, op. cit., s. 182, przypis 48.
140 Na temat stopniowego wyodrêbniania siê historii kultury jako samodzielnej dziedziny
badañ historycznych zob. m.in.: A. F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznañ 2003, s. 562571;
S. £empicki, K. Hartleb, Historia kultury, Kwartalnik Historyczny 1937, z. 1-2, s. 435453;
S. Bednarek, Pojmowanie kultury i jej historii we wspó³czesnych syntezach dziejów kultury
polskiej, Wroc³aw 1995; Z. Kuderowicz, Biografia kultury. O pogl¹dach Jakuba Burckhardta,
Warszawa 1973. Tam te¿ dalsze wskazówki bibliograficzne.
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tryn artystycznych itp. Tak pojmowana historia kultury nie jest pe³na, odrywa
bowiem np. recepcjê sztuki od samej sztuki, pomija równie¿ wiele istotnych
problemów ¿ycia spo³ecznego, np. sprawy polityczne, gospodarcze, spo³ecznoustrojowe itp. Koncepcja ta ma niewielkie walory integracyjne [ ]141.
Zadania historii kultury nakreli³ jej badacz, Bogdan Suchodolski:
[ ] historia kultury interesuje siê wprawdzie wynikami badañ nad ca³oci¹
dziejowego procesu, ale wyników tych nie powtarza ani próbuje uk³adaæ
z nich jakiej syntezy; czyni je materia³em do rekonstrukcji tej wiadomoci
spo³ecznej i indywidualnej, jaka siê w nich manifestowa³a. [ ] gdy wyspecjalizowane nauki historyczne ukazuj¹ poszczególne dziedziny i ich rozwój
z punktu widzenia treci samych tych dziedzin, historia kultury zmierza do
okrelenia ich roli dla zintegrowanej wiadomoci spo³ecznej. Nie chodzi wiêc
o pytanie, jak rozwija³o siê pañstwo, nauka, literatura, muzyka, sztuka, lecz
pytanie, jak rozwój ten pobudza³ i kszta³towa³ wiadomoæ spo³eczn¹, co
znaczy³ dla jej rozwoju. [ ] dyscyplina ta nie mo¿e pomijaæ ani wa¿nych
faktów politycznych, ani instytucji spo³ecznych, ani wielkich dzie³ filozofii,
nauki, sztuki. [ ] zainteresowanie tym wiatem obiektywnym, materialnospo³ecznym i duchowym prowadziæ powinno do rekonstrukcji tego znaczenia
dla wiadomoci spo³ecznej, a nie do uprawiania historii tych dziedzin, gdy¿
tym zajmuj¹ siê inne nauki historyczne142. Wed³ug uczonego, historia kultury zajmowaæ siê powinna interpretacj¹ rzeczywistoci materialno-spo³ecznej
w wiadomoci zbiorowej i indywidualnej. Tak rozumiana historia kultury
 pisze dalej B. Suchodolski  szuka wiêc odpowiedzi na trzy rodzaje pytañ,
a mianowicie: jakie s¹ si³y napêdowe kultury, jak wyra¿aj¹ siê one w wiadomoci: jak tworz¹ siê wartoci kultury, jej wizje ¿ycia, jej formy wyrazu,
i wreszcie, jak krzewi siê ona w spo³eczeñstwie, w jakim je ogarnia zasiêgu143.
B. Suchodolski zwróci³ uwagê na naukowe walory historii kultury, rozumianej jako dzieje wiadomoci spo³ecznej przenikaj¹cej wszystkie sfery ¿ycia cz³owieka (jego aktywnoæ umys³ow¹, gospodarcz¹, ¿ycie artystyczne,
obyczaje itp.)144. Ten punkt widzenia  powiada autor koncepcji  wymaga
spojrzenia w g³¹b, aby przechodz¹c przez wszystkie dziedziny ¿ycia dotrzeæ
do wiadomoci spo³ecznej, grupowej i indywidualnej, a wiêc a¿ do tej wewnêtrznej rzeczywistoci, która siê ukrywa i ujawnia w rzeczywistoci zewnêtrznej145. Takie ujêcie kultury, zdaniem badacza, pozwala na swoiste
rozwi¹zanie problemu integracji, poprzez prze³o¿enie ró¿nych faktów obiektywnych na jêzyk wewnêtrznych dowiadczeñ ludzi, na jêzyk wiadomoci
141

J. Maternicki, op. cit, s. 182.
B. Suchodolski, Teoria kultury z punktu widzenia dowiadczeñ i refleksji historyka, [w:]
Przedmiot i funkcje teorii kultury , s. 13.
143 Tam¿e, s. 20.
144 Por. B. Suchodolski, O now¹ koncepcjê historii kultury polskiej, ,,Kwartalnik Historii
Nauki i Techniki, R. XX: 1975, nr 34, s. 439.
145 Tam¿e, s. 441.
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spo³ecznej, na jêzyk jakoci ¿ycia, stylu mylenia i dzia³ania146. Analizuj¹c
koncepcjê B. Suchodolskiego, J. Maternicki stwierdza³: Historia kultury jako
historia idei tym siê g³ównie ró¿ni od poprzednich koncepcji tej dyscypliny, i¿
nie poszukuje dla siebie miejsca obok historii gospodarczej, politycznej, obok
historii nauki i owiaty, literatury i sztuki, ale rezygnuj¹c z posiadania
jednego cile wytyczonego obszaru dociekañ, stara siê penetrowaæ wszystkie
dziedziny ¿ycia spo³ecznego, w poszukiwaniu wewnêtrznego wiata cz³owieka147. Oceni³ koncepcjê jako bardzo nowoczesn¹, otwieraj¹c¹ przed naukami historycznymi nowe perspektywy rozwoju, doda³ jednak, i¿ model historii
kultury, który zaproponowa³ B. Suchodolski, pozostaje na razie jedynie obiecuj¹cym postulatem148.
B. Suchodolski podda³ analizie ró¿ne koncepcje historii kultury. Szczególnie interesuj¹ce wydaje siê ujêcie historii tzw. ¿ycia codziennego w postaci
szerokiego i ró¿norodnego wachlarza spraw, uwzglêdniaj¹cego [ ] materialny poziom ¿ycia, mieszkania i ubiory, codzienne zajêcia i rozrywki, zwyczaje
i obrzêdy, modê i podró¿e, ¿ycie rodzinne i stosunki towarzyskie, wierzenia,
przes¹dy i wykszta³cenie, obyczaje i moralnoæ itd. [ ] Historia kultury
 powiada B. Suchodolski  rozumiana jako opowieæ o powszednim ¿yciu
ludzi w przesz³oci ma tak¿e i tê zaletê, ¿e pozwala rozwi¹zaæ w pewien
sposób problem integracji. W ¿yciu codziennym bowiem integruj¹ siê bezporednio i w praktyce te ró¿ne procesy i zdarzenia, które wydzielane s¹ przez
odpowiednich specjalistów jako odrêbne dziedziny ró¿nych dyscyplin historycznych. W ten sposób osi¹gana byæ mog³a swoista integracja historii gospodarczej i spo³ecznej, politycznej i artystycznej, nieosi¹galna miêdzy tymi dyscyplinami tak d³ugo, jak d³ugo zajmowa³y siê one wielk¹ histori¹, to znaczy
rozwojem wyodrêbnionych dziedzin cywilizacji. W tych makrohistorycznych
procesach rozwoju wszystko by³o rozdzielne, w tych mikrohistorycznych sytuacjach wszystko siê splata³o i przenika³o149.
* * *
Dokonany przegl¹d definicji i ujêæ zagadnieñ kultury na gruncie nauk
spo³ecznych i humanistycznych wskazuje wyranie na to, ¿e tak z³o¿onego
zjawiska, jakim jest kultura, nie da siê zamkn¹æ w jednej uniwersalnej definicji. Podstawowe dla tych nauk pojêcie kr¹¿y w literaturze w setkach znaczeñ. [ ] lepiej nie marzyæ o rozstrzygniêciu tych sporów150  pisa³
F. Braudel, ledz¹cy w rozmaitych publikacjach losy pojêæ kultura i cywilizacja. Uczeni ró¿nych specjalnoci, obserwuj¹cy kulturê z odmiennych
146

Tam¿e, s. 442.
J. Maternicki, op. cit., s. 182.
148 Tam¿e, s. 182, 183.
149 B. Suchodolski, O now¹ koncepcjê historii kultury , s. 438.
150 F. Braudel, op. cit., s. 262.
147

Problemy terminologiczne i ujmowanie zagadnieñ kultury...

309

punktów widzenia, z pe³n¹ wiadomoci¹ d¹¿¹ do tego, by terminowi kultura przypisaæ bogat¹ i ró¿norodn¹ treæ. Trzeba siê wiêc pogodziæ z wieloznacznoci¹ tego pojêcia i ró¿nym jego pojmowaniem. Przedstawione powy¿ej
ujêcia problematyki kultury powsta³y na u¿ytek odmiennych badañ i analiz,
mog¹ wiêc byæ mniej lub bardziej u¿yteczne dla okrelonego rodzaju prac
badawczych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wybór konkretnej definicji czy koncepcji
kultury decyduje o przyjêciu okrelonych za³o¿eñ teoretycznych i metodologicznych oraz wyznacza kierunek podejmowanych badañ.
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Analiza polskiej powojennej historiografii w prezentowanym artykule
odbywa siê na poziomie indywidualnych wizji wiata i cz³owieka. W kontekcie badañ historiograficzno-metodologicznych perspektywa ukierunkowuj¹ca badania na lokalne znaczenia1 powoduje, i¿, jak siê oka¿e, obraz historiografii polskiej nie tylko siê nie uproci, ale przeciwnie  znacznie siê skomplikuje. Jest to, jak s¹dzê, zaleta a nie wada badañ prowadzonych w takiej
perspektywie. Dziêki temu mamy mo¿liwoæ obcowania z ludmi a nie
z Cz³owiekiem, z historykami a nie z wyimaginowan¹ Historiografi¹. Nie
pozbywamy siê przy tym mo¿liwoci mówienia o Cz³owieku i Historiografii.
Przyjmuj¹c, i¿ manifestuje siê on i ona poprzez ró¿norodnoæ kulturow¹,
systematyczny przegl¹d i analiza tej ró¿norodnoci jest jednoczenie wypowiadaniem siê na ich temat. Dla metodologów oznacza to, i¿ zajmuj¹c siê
sposobami pisania o przesz³oci, zajmuj¹ siê historykami i ich pisarstwem.
Oczywicie nie chodzi tu o skupianie uwagi na wielkich postaciach, jednostkach wyrastaj¹cymi ponad kulturê. Historycy ci nale¿¹ do pewnych wspól1 Analizê historiograficzno-metodologiczn¹ prezentowan¹ w tym tekcie prowadzê w perspektywie antropologicznej. Poznanie historiografii staje siê tu poznaniem kultury w jej antropologicznym znaczeniu, a badanie metodologiczno-historiograficzne jest badaniem etnograficznym spo³ecznoci historyków. Za Cliffordem Geertzem, którego pojêcia antropologii interpretatywnej wykorzystujê, mo¿na powiedzieæ, i¿ mamy tu do czynienia z antropologi¹ myli wspó³czesnej. Zob.: C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej,
Kraków 2005.
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not interpretacyjnych. D¹¿¹c jednak do ujêcia, które za cel stawia sobie
wskazanie na ró¿norodnoæ dowiadczenia kulturowego, dobrze jest potraktowaæ j¹ jako zbiór przypadków, zgodnie z przekonaniem, i¿ kultura to
raczej Geertzowska omiornica2 czy te¿ gra gier ni¿ totalizuj¹ca nasze dowiadczenia ca³oæ.
Przedmiotem poni¿szej analizy jest pisarstwo historyczne Karola Górskiego (19031988) i Witolda Kuli (19161988). Twórczoæ naukowa tych
historyków przypad³a na czas, kiedy to w wiatowej historiografii pe³noprawne miejsce w kulturowym kreowaniu przesz³oci zajê³a historiografia nieklasyczna3. Dzieli ich du¿o, ale tak¿e i wiele ³¹czy. Obaj zajmowali znacz¹ce
miejsce w historiografii polskiej i wiatowej, obaj bior¹ w okresie powojennym czynny udzia³ w dyskusji na temat kszta³tu historiografii w nowej rzeczywistoci, rysuj¹c w ten sposób podstawy dla póniej konkretyzowanego
stylu swojego pisarstwa i kszta³tu historiografii polskiej4, obaj w koñcu byli
historykami, którzy kszta³tuj¹c swój styl5, zwracali siê m.in. ku antropologii
kulturowej6.
Interpretacja rekonstrukcyjna pisarstwa Górskiego i Kuli, przeprowadzona w kontekcie zwi¹zków z antropologi¹, pozwala na ujêcie w mikroskali
drogi powojennej historiografii polskiej w zakresie zmiany kulturowej, jaka
mia³a miejsce w dwudziestowiecznej historiografii, a tak¿e uzyskanie wgl¹du
2 Idem, Osoba, czas i zachowanie na Bali, w: idem, Interpretacja kultur. Wybrane eseje,
Kraków 2005, s. 448449.
3 Na temat kszta³towania siê historiografii nieklasycznej zob. W. Wrzosek, Historia
 Kultura  Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wroc³aw 1995. W pracy tej autor
proponuje podzia³ historiografii, który stworzony zosta³a wprawdzie dla historiografii francuskiej, ale jak sam jej autor stwierdza, dotyczy tendencji rozwojowych historiografii wiatowej.
Trzonem tej systematyzacji jest wyodrêbnienie historiografii klasycznej i historiografii nieklasycznej, ta ostatnia dzieli siê za na dwa nurty: modernistyczny i antymodernistyczny,
tj. antropologiê historyczn¹. W. Wrzosek, op. cit., s. 128.
4 Zob.: R. Stobiecki, Historia pod nadzorem. Spór o nowy model historii w Polsce
(II po³owa lat czterdziestych  pocz¹tek lat piêædziesi¹tych), £ód 1993, s. 3598.
5 Pisz¹c o stylu i pisarstwie historycznym, nie identyfikujê dzia³alnoci historyka jedynie z rodzajem pisarstwa. Styl to nie tylko sposób ujêcia, ale i treæ, nie tylko jak siê pisze, ale
tak¿e, co siê o czym pisze. Zob. N. Goodman, Jak tworzymy wiat, Warszawa 1997. Moim
zdaniem treæ to system mo¿liwych do interpretacji znaków i ich znaczeñ, które tak jak
C. Geertz ignoruj¹c prowincjonalne zwyczaje jêzykowe, nazwa³bym symbolami wchodz¹cymi
w sk³ad wizji wiata i cz³owieka historyka. Takie postawienie sprawy pozwala na zachowanie
granicy miêdzy histori¹ a literatur¹ w sensie belles-lettres, poprzez oparcie siê na konstruktywistycznym modelu poznania (KMP) i potraktowanie symboli jako kulturowych konwencji umo¿liwiaj¹cych, ale i ograniczaj¹cych poznanie. O retorycznej i konceptualnej interpretacji pracy
historyka zob. J. Topolski, Jak siê pisze i rozumie historiê. Tajemnice narracji historycznej,
Warszawa 1996. Na temat KMP zob. A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nieklasycznej socjologii wiedzy, Toruñ 1995.
6 Opowiadam siê za szerokim rozumieniem antropologii historycznej. Jej to¿samoæ wyznaczana jest poprzez postrzeganie rzeczywistoci cz³owieka jako kultury w antropologicznym
znaczeniu. Zob.: A. Radomski, Kultura  Tekst  Historiografia, Lublin 1999, s. 58.
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w to, jakie znaczenie w tym kulturowym prze³omie mia³y zwi¹zki z antropologi¹. Jednoczenie prezentuj¹c pisarstwo Górskiego, które trudno zaliczyæ
do historiografii nieklasycznej w jej powszechnie przyjmowanym kszta³cie,
tak jak i historiografii klasycznej, mamy mo¿liwoæ zapoznania siê z odmienn¹ propozycj¹ zmiany w historiografii w ubieg³ym wieku. Analiza pisarstwa
Kuli, które odbiega od tego, jak postrzega siê jeden z nurtów historiografii
nieklasycznej  modernistyczn¹ historiografiê, ujawni odmienn¹ formê tej
zmiany, mieszcz¹c¹ siê jednak w ramach, jakie siê dla niej wyznacza.
Górski, okrelaj¹c podstawy swojej historiografii, stwierdza, i¿ nie bêd¹c
materialist¹, przyjmuje teologiczne rozumienie eschatonu dziejów ludzkoci.
Skoro jest Bóg, ludzkoæ zmierza do Niego, jak od Niego wysz³a7. ¯ycie
wewnêtrzne cz³owieka, rozwój i wzbogacanie osobowoci, która zakorzeniona
jest w Absolucie, s¹ jego zadaniem najwa¿niejszym. Pe³ni¹ rozwoju osobowoci jest wiêtoæ, a rozwój cz³owieka jest podstaw¹ oraz celem wszystkich
struktur ¿ycia spo³ecznego. Górski pisze:
Bóg w ludzkoci widzi tych nielicznych, którzy realizuj¹ w ¿yciu obraz
Chrystusa. Tych obsypuje ³ask¹ wiêtoci, dla nich równa cie¿ki, im daje wieciæ na wieczniku [ ]. To jest sens teologiczny dziejów. A reszta jest sceneri¹ dla
przygód ³aski. Tak dla pasjonuj¹cych przygód ³aski w duszach ludzkich, w pok¹tnych ich drogach wiod¹cych do celu, w za³omach, które od Boga ich oddalaj¹8.

Zadaj¹c sobie pytanie o to, jak zbadaæ tak rozumiane dzieje, odpowiada,
i¿ dzieje ³aski, to dzieje ¿ycia wewnêtrznego jako procesu, w którym wiêci
kanonizowani zajmuj¹ miejsca poczesne, ale nie s¹ wy³¹cznymi aktorami
wydarzeñ, a tak¿e dzieje
wiata ¿ycia spo³ecznego, w którym dla wolnoci owych wiêtych jawnych
i ukrytych toczy³a siê walka o wyzwolenie osobowoci ludzkiej. W ¿elaznych,
mo¿e raczej w o³owianych pêtach w³adzy ojca rodu, w niewolniczym ustroju,
w poddañstwie i przywi¹zaniu do gleby nie by³o miejsca na prawa osobowoci
ludzkiej. I problem [ ] oparcia ¿ycia na zrzeszeniu a nie na przymusie, to
problem pasjonuj¹cy w dziejach. To wiêcej ni¿ historia problemów moralnych
 to historia problemu jednego i podstawowego dla wszelkiej moralnoci: Dzieje
osoby ludzkiej w Klimatach, formacjach, epokach, Kulturach ludzkich9.

7 Biblioteka Uniwersytecka UMK, Spucizna Karola Górskiego (obecnie w trakcie porz¹dkowania, dalej BU UMK, SKG), niepublikowany rêkopis, s. 1. Na tym etapie badañ nie uda³o
siê zidentyfikowaæ charakteru tego tekstu.
8 Ibidem, s. 3.
9 Ibidem, s. 56. W wywiadzie, który ukaza³ siê na dwa lata przed mierci¹ Górski mówi:
Wierzy³em wraz z innymi, ¿e mo¿na zbudowaæ katolicki model spo³eczeñstwa podobnie jak
model liberalny czy socjalistyczny. Przekona³em siê jednak, ¿e jest to niemo¿liwe, ale nadal
interesuje mnie problematyka spo³eczna i socjologiczna, np. wykorzystanie metody filozoficznej
w socjologii. O rodzajach religijnoci. Rozm. K. Baronowski, Tygodnik Powszechny, R. 40,
1986, nr 43, s. 3.
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ród³em poznania dziejów ³aski maj¹ byæ zatem fakty historyczne, nie
dane Objawienia. Problematykê dziejów ³aski Boskiej Górski stara siê tak
ujmowaæ, by mog³a byæ rozwa¿ana na gruncie naukowym. Ca³oæ tych rozwa¿añ skupia siê wokó³ kultury. Do opracowania dziejów ³aski Boskiej zbli¿aæ
maj¹ badania kultury rozpisane na szereg konkretnych zagadnieñ oraz powiêcona jej refleksja teoretyczna10.
Zdaniem Górskiego historia jako nauka humanistyczna poznaje przy pomocy metody sensu stricte historycznej, tj. krytycznej tylko zjawiska jednostkowe11. Próba poznania przez historiê pojêæ ogólnych staje siê wykroczeniem
poza historiografiê ze wzglêdu na metodê oraz znajduje siê w sprzecznoci
z rzeczywistoci¹ historyczn¹12. Prawa mog¹ tworzyæ tylko te nauki, które
pos³uguj¹ siê metod¹ przyrodnicz¹, ujmuj¹ one jedynie czêæ rzeczywistoci
i uk³adaj¹ j¹ w system lub wzór matematyczny13. Istotê faktu redukuje siê
tu, jak pisze Górski, do pustych sk³adników, a¿ do jednej zasady, kieruj¹cej
rzecz¹14. Z faktu, i¿ historia jako nauka pos³uguje siê metod¹ historyczn¹,
co oznacza, ¿e krytyka róde³ i ustalenie prawdziwoci lub stopnia prawdopodobieñstwa przekazanych przez ród³a faktów przesz³oci jest jej dziedzin¹
w³aciw¹ [...]15, nie wynika, i¿ historyk w oparciu o metodê krytyczn¹ ustala
jedynie fakty pewne i prawdopodobne, ograniczaj¹c siê w ten sposób do opisu
przesz³oci. Górski stwierdza m.in., i¿ historia jest nauk¹, bowiem niew¹tpliwe poznaje przyczyny zjawisk16, a nie tylko je same. Metoda historyczna
zakrela naukowe mo¿liwoci tych wyjanieñ, okrelaj¹c kryteria, których
10 Ka¿da z prac Górskiego wpisuje siê w zrekonstruowany zasadniczy cel jego dzia³alnoci
historiograficznej, tj. zapis dziejów ³aski w poszczególnych kulturach i ludzkiej kulturze jako
ca³oci. Problematyka zakonu krzy¿ackiego od jego powstania, poprzez ró¿norodne zagadnienia
jego funkcjonowania, a¿ do upadku, badana jest w kontekcie ustroju korporacyjnego redniowiecza, którego pañstwo krzy¿ackie jest przeciwieñstwem. St¹d rozpatrywanie poszczególnych
zagadnieñ zwi¹zanych z jego dziejami pozwala Górskiemu na wydobycie zasad duchowych
i systemu wartoci, które s¹ fundamentem póniejszych form ustrojowych i które ostatecznie
sprowadzaj¹ cz³owieka na drogê moralnego nihilizmu. Badania kopernikañskie to kwestia roli
geniusza w kulturze i wp³ywu na jego dzie³o rodowiska spo³ecznego. Historia mistyki to opis
dziejów ¿ycia wewnêtrznego, historia prze¿ywania stosunku cz³owieka do Boga, takiego, jaki siê
przejawia w ramach Kocio³a, w oparciu o jego dogmaty, sakramenty i nauki o ³asce. Jednoczenie to tak¿e kwestia roli kontemplacji w ¿yciu cz³owieka i prze¿ycia mistycznego, mo¿liwoci
bezporedniego obcowania z Bogiem, ich jakoci i intensywnoci. Badania krajów nadba³tyckich
to sprawa determinant spo³eczno-geograficznych na rozwój jednostki, a w konsekwencji na
formê spo³eczn¹, której cz³owiek jest twórc¹.
11 K. Górski, O interpretacji i wartociowaniu w historii, TN KUL, Wyk³ady i przemówienia, 31, Lublin, 1948, s. 6. Szerzej piszê na temat metodologicznych przekonañ Górskiego: Metodologiczna refleksja Karola Górskiego, Zapiski Historyczne, 2004, T. 39, z. 4,
s. 123136.
12 K. Górski, O interpretacji, s.6.
13 Ibidem.
14 BU UMK, SKG: pojedyncza notatka.
15 K. Górski, O interpretacji, s. 5.
16 Ibidem, s. 6.
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spe³nienie jest nieodzowne dla uznania ich naukowego charakteru17. Metoda
krytyczna, dostarczaj¹ca materia³u do badañ historycznych jednostkowych
faktów, to fundament naukowej historii, wyznaczaj¹cy granice dla naukowych s¹dów historii, które Górski wi¹¿e w ramy interpretacji okrelanej:
immanentnie historyczn¹, cile historyczn¹18 czy te¿ wewnêtrzn¹19.
Koncentracja w naukach humanistycznych na tym, co jednostkowe nie
oznacza niemo¿noci tworzenia i wykorzystywania przez nie jakichkolwiek
uogólnieñ, odnosz¹cych siê do rzeczywistoci ludzkiej. Historia, zdaniem Górskiego, potrzebuje teorii ogólnej20, która da jej teoretyczne podstawy w zakresie badañ nad spo³eczno-kulturowym wymiarem rzeczywistoci cz³owieka21. Historyczne badania mog¹ staæ siê podstaw¹ do budowania takiej teorii22. Tak¹ interpretacjê historii Górski w przeciwieñstwie do tej, jaka ma
miejsce w poznaniu historycznym, nazywa interpretacj¹ transcendentn¹. Nie
mo¿e stanowiæ ona z wy¿ej przedstawionych przyczyn celu badañ historycznych. Równa³oby siê to rezygnacji z naukowego charakteru historii23. Powinna siê tym zaj¹æ inna dziedzina wiedzy ni¿ historia, operuj¹c¹ inn¹ ni¿ ona
metod¹. Niezbêdne przy tym jest uwzglêdnienie specyfiki rzeczywistoci cz³owieka, a wiêc zastosowanie metody odmiennej od metody nauk przyrodniczych. W zwi¹zku z tym nieodpowiednia jest do tego, zdaniem Górskiego,
socjologia, która pos³uguje siê metod¹ empiryczno-schematyczn¹, zbli¿on¹
do metod przyrodniczych, choæ bior¹c¹ za przedmiot badañ rzeczywistoæ
humanistyczn¹, ¿ycie spo³eczne24. Przeciwstawia jej naukê, która operuje
metod¹ filozoficzn¹ i bierze za przedmiot badañ ca³¹ rzeczywistoæ ¿ycia
spo³ecznego a nie jedynie jej wycinek. W³anie ona a nie socjologia sensu
stricte, któr¹ identyfikowa³ z socjologi¹ w ujêciu Znanieckiego, jest nieodzown¹ podbudow¹ dla historii25. W tym kontekcie nie budzi zdziwienia odwo³anie siê Górskiego do socjologii Maxa Webera, ze szczególnym typem pojêæ
 typów idealnych, s³u¿¹cych do poznania konkretnych zjawisk jako ród³a
jej inspiracji, jak i wypowied o znaczeniu tego socjologa dla jego twórczoci.
Pisze on: Podczas pobytu w niewoli dosta³em do r¹k francusk¹ ksi¹¿kê,
której autor ostro krytykowa³ socjologiê szko³y Durkheima jako nieprzydatn¹
17 Górski stwierdza: Materia³ ród³owy jest wynikiem cile naukowej metody eliminowania prawdy od b³êdu, który czyni z historii naukê, mo¿e z punktu widzenia innych nauk nie
najdoskonalsz¹, ale niew¹tpliwie stanowi tytu³ wystarczaj¹cy do uznania dziejopisarstwa za
naukê. [...] Ka¿de dzie³o naukowe, zas³uguj¹ce na to miano zawiera taki w³anie opracowany
krytycznie materia³. K. Górski, G³os w dyskusji, Czy historia jest dzie³em sztuki a nie nauki?
Trójg³os o historii: socjologa, historyka i nauczyciela, ¯ycie szko³y, 1948, nr 1, s. 11.
18 K. Górski, O interpretacji, s. 78.
19 Idem, G³os, s. 11.
20 Idem, O interpretacji, s. 6.
21 Ibidem, s. 7.
22 Ibidem, s. 6.
23 Ibidem, s. 7.
24 Ibidem.
25 Ibidem. Por.: F. Znaniecki, Wstêp do socjologii, Warszawa 1988, s. 192203.
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dla historyka. [...] By³y to myli podobne do moich w¹tpliwoci, gdy¿ socjologia, jak¹ tworzy³ Florian Znaniecki i jego uczniowie, nie dawa³a siê uzgodniæ
z metod¹ historyczn¹. Trzeba by³o wybieraæ albo jedno, albo drugie. Tymczasem Max Weber dawa³ teoretyczne za³o¿enia i metody zrozumia³e dla historyka, które mo¿na by³o stosowaæ do jego warsztatu. [...] Uwa¿am go nadal za
jednego z moich mistrzów i czêsto do niego powracam26.
Interpretacja transcendentna mo¿e, jak ju¿ wiemy, owocowaæ teori¹
i wtedy wi¹¿e siê z tworzeniem koinologii na podstawie materia³u historycznego, ale mo¿e tak¿e dotyczyæ poszczególnych wydarzeñ dziejowych czy te¿
wiêkszych ich zespo³ów [...]27. Ka¿da taka interpretacja jest transcendentna,
poniewa¿ wyrasta z teorii filozoficznej lub socjologicznej28. Nie jest interpretacj¹ wynikaj¹c¹ organicznie z gromadzonego materia³u empirycznego
i metody historycznej, jak to ma miejsce w interpretacji immanentnej.
Prowadz¹c refleksjê nad interpretacj¹ transcendentn¹ historii, Górski
zakrela jej obszar poprzez kategoriê kultury, która organizuje ca³oæ mylenia badacza o rzeczywistoci cz³owieka, jednak ze wzglêdu na poszukiwanie
to¿samoci historii jako nauki wyodrêbnia jej dwa wymiary: indywidualny
i spo³eczny. W ramach spo³ecznego wymiaru mamy do czynienia z siatk¹
pojêæ, obejmuj¹c¹ nastêpuj¹ce dziedziny kultury: system wartoci, struktury
kulturalne oraz klimat kulturalny. Te trzy dziedziny  twierdzi  nie dadz¹
siê sprowadziæ do jednej. System wartoci obejmuje przede wszystkim wiat
poznania, wartoci ustalone przez refleksjê. Struktury nale¿¹ do dziedziny
spo³ecznej i s¹ regulowane przez prawo. Klimat kulturalny to dziedzina
uczuæ, wiêc irracjonalna, która nie posiada struktury, ale ma »temperaturê«:
wszelki klimat to temperatura29.
W ocenie swojego dorobku nasz historyk wskazuje, i¿ swoj¹ koinologiê
opar³ nie tylko na wzorach socjologicznych, dotyczy to M. Webera, ale tak¿e,
jak pisze, na »antropologii kulturalnej«30.
Nie znajduj¹c zadawalaj¹cej go teorii w filozofii historii a tak¿e w socjologii zwróci³ siê do antropologii Franza Boasa31. Boas swoje pogl¹dy na
temat badañ antropologicznych formu³owa³ w opozycji do ewolucjonizmu,
26

K. Górski, Autobiografia, s. 9394.
Idem, O interpretacji, s. 11.
28 Ibidem.
29 BGUMK SKG: Naukowy pogl¹d na kulturê i jej dzieje, s. 1, (niepublikowany rêkopis).
Szerzej na temat klimatu kulturalnego piszê: Historia z treciami psychologicznymi  koncepcja klimatu kulturalnego Karola Górskiego, Zapiski Historyczne 2006, T. LXXI, 2.2-3, s. 145-153.
30 BGUMK SKG: Ocena dorobku naukowego prof. dr Karola Górskiego, s. 12c.
31 K. Górski, Metoda porównawcza a historia kultury, w: Szkice z dziejów kultury polskiej.
Ksiêga ku czci Tadeusza Manteuffla, Warszawa 1972, s. 200; Idem, Tworzenie kultury. Za³o¿enia
metodyczne, Summarium R. 7, 1978, s. 166. Szerzej piszê na temat antropologicznego wymiaru pisarstwa historycznego Górskiego: Antropologizowanie historiografii polskiej  przypadek
pisarstwa historycznego Karola Górskiego, w: red. G.A. Dominiak, J. Ostoja-Zagórski, W. Wrzosek, Gra i koniecznoæ. Zbiór rozpraw z historii historiografii i filozofii historii, Bydgoszcz 2005,
s. 219232.
27

Historiografia polska po drugiej wojnie wiatowej...

317

który zajmowa³ siê badaniem bardziej cech kulturowych ni¿ badaniem kultur
jako okrelonych ca³oci. Górski, odwo³uj¹c siê w swoich rozwa¿aniach odnonie koinologii do antropologii, przywo³uje tak¿e badaczy z krêgu Boasa:
Ruth Benedict i Alfreda L. Kroebera. Antropolodzy ci, zwi¹zani byli bezporednio z orientacj¹ w antropologii amerykañskiej nazywan¹ m.in.: psychokulturalizmem, szko³¹ kultury osobowoci czy te¿ kierunkiem osobowoci
kulturowej b¹d, jak Kroeber, pozostawali z ni¹ w dyskusji. Przedstawiciele
tej orientacji d¹¿yli do nawietlenia problemu, który stawia³ tak¿e Górski,
zajmuj¹c siê koinologi¹ i transcendetn¹ interpretacj¹ historii. Chodzi³o
o wykazanie zwi¹zku miêdzy kultur¹ i osobowoci¹, o charakter wyboru
dokonuj¹cego siê w ramach procesu historycznego, którego kultura jest produktem32. Boas we wstêpie do Wzorów kultury Benedict pisze:
Pragnienie uchwycenia znaczenia jakiej kultury jako ca³oci zmusza nas
do potraktowania opisów znormalizowanego zachowania jedynie jako odskoczni
prowadz¹cej do innych problemów. Musimy pojmowaæ jednostkê jako ¿yj¹c¹
w swej kulturze, kulturê za jako prze¿ywan¹ przez jednostkê. Zainteresowanie
tymi socjopsychologicznymi problemami absolutnie nie jest sprzeczne z podejciem historycznym. Przeciwnie, ods³ania procesy dynamiczne wp³ywaj¹ce na
zmiany kulturowe [...]33.

Ten psychologiczny wymiar, a tak¿e empiryzm i historyzm spowodowa³y,
i¿ Górski zainteresowa³ siê akurat tym kierunkiem w antropologii, przejmuj¹c ogóln¹ strukturê rzeczywistoci cz³owieka jako rzeczywistoci kulturowej
w antropologicznym znaczeniu34. Poprzez przyjêcie antropologicznej metody
do badañ spo³eczeñstw historycznych mamy do czynienia z odwo³aniem siê
do charakterystycznego dla antropologii rozumienia rzeczywistoci jako kultury, obejmuj¹cej wszystkie jej wymiary i postrzeganej poprzez wiele konkretnych, empirycznie istniej¹cych i niepowtarzalnych kontekstów  partykularnych kultur35. Jednoczenie Górski wiadomie nawi¹zuje do konkretnego nurtu w antropologii spo³eczno-kulturowej.
Wraz z wkroczeniem w obszar mylenia o wiecie charakterystyczny dla
antropologii spo³eczno-kulturowej, tomistyczne rozumienie kultury, od którego Górski wychodzi w konceptualizowaniu rzeczywistoci, nabiera kszta³tu,
który pozwala na naukowe opracowywanie nurtuj¹cych go problemów.
32 Zob.: Z. Mach, Kultura i osobowoæ w antropologii amerykañskiej, Warszawa 1989:
J. Szacki, Historia Myli socjologicznej, wyd. nowe, Warszawa 2002, s. 636651.
33 F. Boas, Wstêp w: R. Benedict, Wzory kultury, t³um. J. Prokopiuk, Warszawa 1999,
s. 67.
34 Krytykuj¹c teorie ewolucyjne w badaniach nad kultur¹, Górski wskazuje na ich wadê
wynikaj¹c¹ z odrzucenia w przypadku etnologów jednostkowych faktów historycznych, a tak¿e
nieuwzglêdnianie kulturowego kontekstu w wyjanianiu funkcjonowania psychiki cz³owieka.
Wraz z ich wprowadzeniem do badañ powsta³ w etnologii kierunek psychologiczny i historyczny. K. Górski, O interpretacji, s. 15.
35 Górski mówi: regionalne i czasowe odmiany kultur jako zjawisk ca³ociowych. Idem,
Tworzenie kultury. Myli na marginesie dyskusji o kulturze chrzecijañskiej, W Drodze, 1979,
R. 7, nr 12, s. 66.
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Ze wzglêdu na z³o¿onoæ kulturow¹ spo³eczeñstw historycznych Górski
w badaniach na pierwszym miejscu stawia zadanie szczegó³owych opracowañ. Swoj¹ ostro¿noci¹ w kwestii syntez w pracach nad kultur¹ zbli¿a siê
do pogl¹dów Boasa36. Z tego te¿ powodu krytycznie odnosi siê m.in. do
uogólnieñ, które czyni Kroeber:
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e teoretycy kultury, pisz¹cy czy to ze stanowiska
filozofii, czy te¿ socjologii, czyni¹ to w oderwaniu od badañ szczegó³owych, a
mimo wielu cennych spostrze¿eñ sama teoretycznoæ badañ skazuje je na brak
zwi¹zku z ¿yciem i tworzeniem siê kultur. Wiêcej nale¿y siê spodziewaæ po
wynikach badañ specjalistów, którzy wnosz¹ nieraz wiele cennych spostrze¿eñ.
Wygl¹da na to, ¿e sama z³o¿onoæ i wielorakoæ zjawisk kultury skazuje na
ja³owoæ syntetyczne o nich mylenie. [ ]. Na ogó³ jednak historycy wnosz¹
wiêcej spostrze¿eñ ni¿ przyrodnicy i antropologowie, którzy ³atwo ulegaj¹ pokusie popiesznych uogólnieñ. Tak np. Kroeber, badaj¹c metod¹ antropologii kultury zjawiska zachodz¹ce w dziejach kultury europejskiej, stwierdzi³ jedynie, ¿e
istnieje rdzeñ krajów wydaj¹cych wybitnych twórców i peryferie, gdzie pojawiaj¹
siê oni rzadziej37.

Przejmuj¹c antropologiczne rozumienie kultury, Górski podejmuje siê
szczegó³owego rozwi¹zania kwestii jej zmiennoci, które  jego zdaniem  nie
znalaz³y nale¿ytego opracowania: Antropolog kultury  pisze  nale¿¹ca do
amerykañskiej szko³y [...] Ruth Benedict wysuwa pojecie modeli kultury,
a wiêc statyki  trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e jest zjawisko dynamiki, którego
dot¹d, bez uwzglêdnienia klimatu kulturalnego nie uda³o siê do koñca wyjaniæ38. W rozwi¹zaniu problemu dynamiki kultury badacz nasz kieruje siê
równie¿ w stronê antropologii. Porednikiem w tych poszukiwaniach jest
duñski etnolog A. Steensberg. Za nim to stwierdza, ¿e statyka przyci¹ga
znacznie bardziej uwagê badaczy ni¿ dynamika39. Interesuj¹ce dla niego s¹
uwagi na temat dynamik Steensberga, który postawi³ pytanie, co decyduje
o tworzeniu i o zmiennoci kultury, skoro s¹ one dzie³em jednostki? [ ]40.
Górski zwraca równie¿ uwagê, co podkrela tak¿e Benedict41, na niemo¿noæ zastosowania antropologicznej metody badañ do spo³eczeñstw o z³o¿onej
strukturze spo³ecznej. Wynika to z trudnoci z wyznaczeniem wzoru kultury
w sytuacji du¿ej ró¿norodnoci i czêsto rozbie¿noci, jakie odnajdujemy
w kulturach historycznych42. Metoda ta  idealna do badania spo³eczeñstw
prostych  powinna byæ, zdaniem historyka, stosowana do badañ z³o¿onych
spo³ecznoci historycznych po wczeniejszym wyznaczeniu w ich ramach gra36 A. K. Paluch, Mistrzowie antropologii spo³ecznej. Rzecz o rozwoju teorii antropologicznej, Warszawa 1990, s. 99105.
37 K. Górski, Tworzenie kultury, s. 167.
38 BU UMK, SKG: Naukowy pogl¹d na kulturê i jej dzieje, s. 5.
39 K. Górski, Tworzenie kultury, s. 167.
40 Ibidem, s. 168.
41 R. Benedict, op. cit., s. 85.
42 K. Górski, Tworzenie kultury, s. 166.
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nic kulturowych. Ten problem stara siê rozwi¹zaæ poprzez odwo³anie do koncepcji systemów i supersystemów P. A. Sorokina oraz p³aszczyzn kulturowych A. Tenentiego43.
Kula na plan pierwszy, przy zaistnieniu jakichkolwiek zwi¹zków miêdzyludzkich, wysuwa dzia³alnoæ gospodarcz¹44. Zasadne jest zatem stwierdzenie, i¿ kultura i cz³owiek, którego jest atrybutem, wywodz¹ siê ze zorganizowanego sposobu zaspokajania potrzeb biologicznych poprzez pracê i dzia³alnoæ produkcyjn¹. D¹¿¹c do zaspokajania swoich potrzeb biologicznych, co
ma miejsce poprzez wymianê energetyczn¹ miêdzy rodowiskiem a organizmem, reaguj¹ca istota organiczna wytwarza nowe sztuczne rodowisko,
pomocne, by by³a ona maksymalnie korzystna45.
Potrzeby biologiczne, wynikaj¹ce z przyrodniczego aspektu cz³owieka,
nie stanowi¹ jedynej kategorii ludzkich potrzeb. Cz³owiek w swojej dzia³alnoci d¹¿y równie¿ do realizacji potrzeb o odmiennym statusie [...] spo³ecznie
niemniej wa¿nych, niemniej silnie przez cz³owieka, który przecie¿ »nie samym chlebem ¿yje«, odczuwanych46. Potrzeby te maj¹ charakter niew¹tpliwie ludzki i s¹ genetycznie z logicznego punktu widzenia wtórne wobec
potrzeb biologicznych, na kanwie których zaistnia³y. Stanowi¹ konsekwencjê,
jak mo¿na s¹dziæ, faktu zaistnienia kultury i zwi¹zanego z tym przekszta³cenia istoty organicznej w cz³owieka. Jednoczenie, co wa¿ne, nastêpuje modyfikacja potrzeb biologicznych, zostaje im nadane specyficzne zabarwienie,
wynikaj¹ce ze rodowiska, w którym s¹ zaspakajane, nabieraj¹ [...] spo³ecznie przymusowego charakteru [...]47.
W nowym rodowisku, stworzonym przez cz³owieka, jakim jest kultura
nie tylko dosz³o do wygenerowania nowych potrzeb, niemaj¹cych swego odpowiednika w wiecie przyrody, ale równie¿ przekszta³cenia mechanizmu ich
zaspakajania. Utraci³ on swój naturalny charakter odruchu bezwarunkowego
 z jednej strony potrzeby, z drugiej reakcje (zachowania) zaspokajaj¹ce potrzeby. Miejsce tego naturalnego zwi¹zku przyczynowego zaj¹³ zwi¹zek kul43

Ibidem, s. 168.
Twórczoæ Kuli podda³em analizie w pracy: Antropologizowanie historii. Studium metodologiczne twórczoci Witolda Kuli. Poznañ 2004.
45 Kategoria potrzeb biologicznych i koniecznoæ ich zaspokajania stanowi¹ centralny
punkt funkcjonalnej koncepcji kultury autorstwa B. Malinowskiego. Kula czêsto powo³uje siê
na niego jako badacza kultur pierwotnych, przede wszystkim jako tego, który podkrela jednoæ
kulturow¹ ludzkoci i jest rzecznikiem relatywizmu kulturowego  pogl¹du o równoci wszystkich kultur. Poza tym porednio w momencie, gdy odwo³uje siê do tradycji angielskiej antropologii. Na tej podstawie trudno jednoznacznie stwierdziæ o inspirowaniu siê Kuli myl¹ Malinowskiego w zakresie funkcjonalnej teorii kultury. Tym bardziej, i¿ w marksistowskiej teorii, która
niew¹tpliwie inspirowa³a Kulê, kategoria potrzeb biologicznych i ich zaspakajania podobnie
odgrywa ogromn¹ rolê. Zob.: A. Flis, Marksowska teoria historii. Rekonstrukcja i krytyka, Kraków 1990, s. 23-29. Sprawê dodatkowo komplikuje fakt wielu zbie¿noci funkcjonalizmu Malinowskiego z marksizmem. Zob.: K. J. Brozi, Antropologia funkcjonalna Bronis³awa Malinowskiego. Problemy metodologiczne. Lublin 1983, ss. 102-108, 125-127.
46 W. Kula, Problemy i metody historii gospodarczej,, wyd. 2, Warszawa 1983, s. 217.
47 Ibidem, s. 637.
44
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turowy. Cz³owiek zaspokajaj¹cy w jego ramach swoje potrzeby kieruje siê
wartociami. Potrzeby zostaj¹ zepchniête niejako na zewn¹trz cz³owieka,
zast¹pione przez wartoci, ich zaspokojenie wi¹¿e siê z realizacj¹ celów (wartoci), wchodz¹cych w sk³ad struktury motywacyjnej. Wartoci nadbudowuj¹
siê nad potrzebami i staj¹ siê celem kulturowej dzia³alnoci cz³owieka48.
Ponadto ich realizacja ma miejsce w oparciu o aktualn¹ kulturowo wiedzê
towarzysz¹c¹ kulturowej aktywnoci cz³owieka.
Postrzeganie przez naszego historyka kultury w instrumentalnej perspektywie, wi¹zanie jej zaistnienia z zaspokajaniem potrzeb biologicznych,
pozwala przypuszczaæ, i¿ przy okreleniu ród³a kultury jako generalnego
zjawiska w³aciwego ludzkiemu wiatu nie jest wskazane siêgaæ do transcendencji. Podstawê spo³eczno-kulturowej rzeczywistoci musi on widzieæ zatem
w naturze, do której cz³owiek nale¿y jako organizm, istota biologiczna. Pojawienie siê kultury by³oby w tej sytuacji zwi¹zane z ewolucj¹ natury, biologicznymi formami poprzedzaj¹cymi cz³owieka. Nie znajdujemy jednak ¿adnych konkretnych wypowiedzi na ten temat.
Kula w prowadzonych badaniach historycznych priorytetow¹ uczyni³
dzia³alnoæ teoretyczn¹. Dziêki pracy nad stworzeniem teorii rozwoju kultury
zbli¿amy siê do zrozumienia kultury: zapanowanie nad ni¹ [...]  to wed³ug
niego jedyna droga  by [...] twórca podniós³ siê na wysokoæ dzie³a, które
stworzy³49. Jest to równie¿ droga, pozwalaj¹ca na zrozumienie wieloci sposobów organizowania przez ni¹ ¿ycia, co, jak twierdzi, prosto wyra¿a myl,
jak bardzo ludzie mog¹ siê ró¿niæ, pozostaj¹c ludmi50.
W formu³owaniu problematyki badañ nad kultur¹ i jej rozwojem istotne
znaczenie wed³ug Kuli ma przyjêcie za punkt wyjcia zjawisk zachodz¹cych
w wiecie w aktualnym dla badacza czasie. Dla Kuli takim gor¹cym problemem jest,
[...] przyjêcie typu cywilizacji industrialnej w stanie sta³ego wzrostu jako
wzoru, do którego wszystkie spo³eczeñstwa d¹¿¹ [...]. Gwa³townemu upadkowi
politycznej dominacji Europy nad reszt¹ wiata towarzyszy przejêcie przez tê
resztê wzoru spo³ecznego, przez tê Europê wytworzonego [...]. Jeli fundamentalnym zagadnieniem naszych czasów jest unifikacja wiata w ramach cywilizacji
przemys³owej  to mo¿e w³anie zadaniem nauki humanistycznej naszych czasów
jest spojrzenie na przesz³oæ pod k¹tem tego co do tej jednoci prowadzi³o?51.
48

Ibidem, s. 189190.
W. Kula, Rozwa¿ania o historii, Warszawa 1958, s. 136.
50 Idem, Miejsce historii w kulturze wspó³czesnej, w: idem, Wokó³ historii, Warszawa 1988
s. 160.
51 Idem, Problemy i metody, s. 714-715. Problem genezy kapitalizmu znajduje swoje opracowanie w ca³ej twórczoci Kuli, zarówno w jej aspekcie teoretycznym, jak i konkretnych
analizach historycznych. W Studiach o manufakturach w Polsce XVIII w szuka³ w epoce, gdy
kapitalizm kszta³towa³ siê w Anglii, pocz¹tków tego procesu na ziemiach polskich, w Teorii
ekonomicznej ustroju feudalnego mamy zarysowany koherentny obraz polskiej gospodarki
przedrozbiorowej w kontekcie problemu przechodzenia od feudalizmu do kapitalizmu, w Miarach i Ludziach oraz Listach emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych ta sama kwestia
49
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Historia gospodarcza, bêd¹c integraln¹ czêci¹ ekonomii i historii, jest,
zdaniem Kuli, nauk¹ o gospodarczym aspekcie ¿ycia spo³ecznego w ró¿nych
spo³eczeñstwach i kulturach52. Wskazuj¹c na znaczenie antropologii dla
ekonomistów, Kula podpisuje siê pod s³owami francuskiego antropologa Mouricea Godeliera, i¿ antropologia ekonomiczna mo¿e daæ ekonomii perspektywê, która pozwoli jej okreliæ swój zakres i pole teoretycznej i historycznej
stosowalnoci swych twierdzeñ, a tak¿e zasugerowaæ przebadanie jej problematyki tak, jakby to uczyni³ etnolog53. Dla Kuli perspektywa ta sprowadza
siê do kulturowego patrzenia na cz³owieka, w tym na jego dzia³alnoæ gospodarcz¹, niezale¿nie od miejsca i czasu. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w wyrany sposób Kula rozgranicza antropologiczn¹ perspektywê od sposobu prowadzenia
badañ przez antropologa.
Przy braku zasadniczych ró¿nic miêdzy ekonomi¹ polityczn¹ a histori¹
gospodarcz¹, dla sensu jej istnienia decyduj¹cym jest akceptowany przez
naszego historyka pogl¹d na nauki historyczne jako te, które maj¹ mo¿liwoæ
samodzielnego formu³owania twierdzeñ ogólnych. Dziêki temu, bêd¹c integraln¹ czêci¹ tak nomologicznie i jednoczenie jako wszechogarniaj¹cej nauki o spo³eczeñstwach i kulturach54 pojmowanej historii, umo¿liwia ona
nadanie teorii ekonomicznej, wypracowanej przez ekonomiê szerszego charakteru tak, by by³a teori¹ ekonomii w ogóle, nie za teori¹ ekonomiki
wspó³czesnej55.
Kula zgadza siê z twierdzeniem, i¿ prowadzona w ramach ekonomii
analiza zjawisk gospodarczych wymaga uzupe³nienia przez co w rodzaju
antropologii historyczno-porównawczej, bêd¹cej wci¹¿ jeszcze w powijakach
jako nauka56. Dokonaæ tego mo¿e jedynie historyk. Przy wszystkich zasadniczych cechach, ³¹cz¹cych historyka i ekonomistê, nie mo¿na zapominaæ
o ró¿nicach w ich formacji naukowej, o ró¿nicy w materia³ach, na których
pracuj¹, w metodach, w stosunku do ród³a, w opanowanych technikach
pomocniczych57.
Komentuj¹c swoje postêpowanie badawcze odnonie badanych zjawisk
gospodarczych, Kula pisze, i¿ w ka¿dej ludzkiej imprezie, tkwi element
analizowana jest od strony ideacyjnego aspektu kultury i jego znaczenia w kszta³towaniu siê
porz¹dków ekonomicznych. W Problemach przedstawia koncepcje badañ nad zjawiskami gospodarczymi w ogóle, wychodz¹c od kwestii kulturowej ró¿norodnoci zachowañ gospodarczych,
czego przyk³adem jest gospodarka feudalna i kapitalistyczna.
52 W. Kula, Ekonomia a spo³eczeñstwo. (Antropologiczny punkt widzenia), w: O gospodarce
mieszanej w krajach trzeciego wiata, Warszawa 1967, s. 94.
53 Ibidem, s. 40.
54 W. Kula, Problemy i metody, s. 93.
55 Ibidem, s. 83.
56 Ibidem, s. 93. Kula, pisz¹c o sytuacji, jaka zaistnia³a w nauce w latach 19561961,
kiedy to tworzy³ Problemy i metody, po raz drugi wspomina, i¿ przy pierwszym jej pisaniu:
Etnologia, rozwija³a siê pod dominacj¹ wielkiej indywidualnoci Malinowskiego, zagadnieñ
gospodarki ludów pierwotnych niemal¿e nie dotyka³a. W ogóle uwa¿a, ¿e wp³yw antropologii
spo³ecznej na te badania: by³ i jest niezmiernie silny [ ]. Ibidem, s. 8.
57 Ibidem, s. 86.
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formalny  i tkwi element dramatyczny [...]. Oba musz¹ byæ ledzone przez
historyka58. Odnosi to stwierdzenie do badania ca³oci spo³eczno-kulturowej, na któr¹ sk³adaj¹ siê instytucje spo³eczne i zauwa¿a, i¿ mog¹ one byæ
badane z perspektywy dramatyzuj¹cej, bêd¹cej analiz¹ wzorów spo³ecznoobyczajowych i rozpoznaniem odnosz¹cych siê do nich wartoci spo³ecznych
b¹d formalizuj¹cej, bêd¹cej analiz¹ mechanizmów rz¹dz¹cych funkcjonowaniem instytucji59. Niemo¿liwe jest w pe³ni ich jednoczesne uwzglêdnienie.
Jedyne wyjcie daje kompromis, polegaj¹cy na przenoszeniu punktu ciê¿koci z jednego aspektu na drugi, uwzglêdniaj¹c w ten sposób za ka¿dym razem
fakt ludzkiego charakteru badanej rzeczywistoci.
Badanie aktów gospodarczego wyboru z formalizuj¹cej perspektywy, polega na ustaleniu mechanizmów rz¹dz¹cych funkcjonowaniem systemu, zestawu praw dzia³aj¹cych w jego obrêbie. Aktami tymi, wed³ug Kuli, rz¹dz¹
[...] liczne, daj¹ce siê stwierdziæ prawid³owoci60. Rozumienie spo³ecznych
regularnoci wyboru powinno odbywaæ siê wiêc poprzez teoriê, odnosz¹c¹ siê
do rzeczywistoci, w której zachodz¹61. Kula uwa¿a, ¿e formalizuj¹ca perspektywa badañ zjawisk gospodarczych nie jest w stanie uwzglêdniæ ca³ego
bogactwa rzeczywistoci, ma ona jednak si³ê tkwi¹c¹ w walorach eksplikatywnych62. Z tych¿e powodów wynika niew¹tpliwie priorytetowe traktowanie
tego ujêcia. Stanowi ono podstawê dla historii gospodarczej, rozumianej jako
historyczno-porównawcza antropologia gospodarcza.
Formalizuj¹ca perspektywa badañ nad aktami gospodarczego wyboru,
jak wskazywa³em, nie jest jednak jedyn¹, jak¹ Kula akceptuje. Obok niej
pojawia siê tak¿e perspektywa dramatyzuj¹ca. Wymusza ona porzucenie modelowego ujêcia spo³ecznych regularnoci wyborów. W analizie tej, podobnie
jak w formalizuj¹cej perspektywie, bohaterami s¹ dzia³ania. Tym razem
jednak nie odsy³aj¹ do niczego wiêcej ni¿ do samych siebie i swoich kreatorów  ludzi. Postrzegane s¹ wiêc jako to, czym s¹, czyli wzory spo³ecznoobyczajowe a nie regularnoci, bêd¹ce swoistymi wskanikami, a w trakcie
analizy niezbêdne staje siê uwzglêdnienie ich aspektu wiadomociowego.
Mimo odmiennego ujêcia problemu istota prowadzonej analizy jest ta sama:
zrozumieæ, jak ludzie gospodarowali w ró¿nych sytuacjach spo³eczno-kulturowych. Mo¿liwe to jest poprzez powi¹zanie dzia³añ z ca³oci¹ spo³eczno-gospodarcz¹, w ramach której maj¹ one miejsce, co pozwala zrozumieæ ich spo³ecz58 W. Kula, Rozdzia³ki, do druku podali N. Assorodobraj-Kula i M. Kula, opr. oraz wstêp
i przypisy M. Kula, Warszawa 1996, s. 195, (dat. 27 II 1966, Idê pod pr¹d).
59 W kontekcie tego podzia³u pisze o swojej naukowej twórczoci: Jak widaæ, traktuj¹c
o metrologii historycznej  staram siê j¹ dramatyzowaæ. Natomiast traktuj¹c o funkcjonowaniu
gospodarki narodowej, staram siê to formalizowaæ. W. Kula, Rozdzia³ki, s. 195.
60 Idem, Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, wyd. 2, rozszerzone, Warszawa 1983,
s. 190.
61 W. Kula, Typologia systemów ekonomicznych, w: idem, Historia, zacofanie, rozwój, Warszawa 1983, s. 298.
62 Ibidem.
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ny, ludzki sens. Koncentracja na dzia³aniach ludzi, jednoznaczna z odtwarzaniem ich wiadomoci zgodnie z przekonaniami Kuli, nie eliminuje warunków spo³ecznych, w których maj¹ one miejsce  obiektywnego aspektu kultury. Stanowi¹ one t³o g³ównej analizy, na którym mamy do czynienia
z analizowaniem dzia³añ w obiektywizuj¹cej perspektywie. W ten sposób
jednoczenie nastêpuje rekonstrukcja obiektywnej strony rzeczywistoci, która stanowi uk³ad generuj¹cy ludzkie dzia³ania i towarzysz¹c¹ im wiadomoæ. Mentalnoæ spo³eczeñstw badana jest zawsze jako subiektywny aspekt
rzeczywistoci, który powinien wpisywaæ siê w jej zintegrowany obraz wraz
z aspektem obiektywnym.
Proponuj¹c za punkt wyjcia badañ nad jakimkolwiek zjawiskiem ludzkim tezê o kulturowym ich charakterze, Kula godzi siê, by wnioski uniwersalne, a wiêc ogólnokulturowe, uzyskiwane by³y poprzez miêdzykulturowe
porównania63. Metoda porównawcza musi stanowiæ i stanowi dla naszego
historyka podstawê formu³owania uogólnieñ o takim zasiêgu. Podstaw¹ porównañ, zdaniem Kuli, musz¹ byæ konkretne kultury, maj¹ce okrelone miejsce w czasie i przestrzeni64. Przeciwstawia on metodzie ewolucyjno-porównawczej metodê historyczno-porównawcz¹, gdzie ogólny proces przemian kultury konstruowany ma byæ w oparciu o zestawienie ró¿nych procesów przemian, zachodz¹cych w konkretnym miejscu i czasie w konkretnych kulturach. Nieodzowne w tej sytuacji staje siê zajmowanie siê poszczególnymi
kulturami, posiadaj¹cymi w³asne dzieje, daj¹ce siê jednak podporz¹dkowaæ
pod uniwersalne prawa rozwoju, uwzglêdniaj¹ce tê ró¿norodnoæ. Badania
ich s¹ nastawione na analizê diachroniczno-synchroniczn¹. Poszczególne kultury jako ca³ociowe konstrukty synchroniczne widziane s¹ jako sekwencje
ogólnego procesu rozwojowego.
Najlepsz¹ teoretyczn¹ ram¹ wszelkich porównañ, zdaniem Kuli, jest materialistyczna teoria rozwoju spo³ecznego, która u samych podstaw zak³ada
ró¿norodnoæ sposobów organizowania ¿ycia gospodarczego. Teoria materializmu historycznego (formacji spo³eczno-ekonomicznych) w sposób maksymalny, jak tylko jest to mo¿liwe, respektuje ró¿norodnoæ spo³eczno-kulturow¹,
nie rezygnuj¹c z teoretycznych ambicji poznawczych65.
Konfrontuj¹c tak rozumiane badania historyczne z badaniami, które prowadzi w jego rozumieniu antropolog, Kula stwierdza, i¿ ten ostatni zajmuje
siê kulturami pozbawionymi cechy historycznoci, co determinuje podzia³
kompetencji66. W przeciwieñstwie do antropologa, który prowadzi badania
63 Metoda porównawcza jest niezbêdn¹ procedur¹ w antropologii, w jej scjentystycznym
stylu. Pozwala na wykrywanie uniwersalnych cech kulturowych, a tak¿e na rekonstrukcjê
dziejów kulturowych ludzkoci. Zob.: Z. Bia³y, Metoda porównawcza, w: S³ownik etnologiczny.
Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa 1987, s. 238242; E. Nowicka, wiat cz³owieka
 wiat kultury. Systematyczny wyk³ad problemów antropologii kulturowej, s. 131136.
64 W. Kula, Problemy i metody, s. 715716.
65 Idem, Typologia systemów, ss. 262, 264.
66 Zob.: J. Topolski, wiat bez historii, Poznañ 1998, s. 1739.
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w perspektywie synchronicznej, historyk zanurzony jest w czasie. Oznacza to
zainteresowanie siê zmiennoci¹ i jej teoretycznym ujêciem67.
Powo³anie siê przez Kulê na antropologiê wi¹¿e siê zatem jedynie
z widzeniem w niej depozytariusza pewnej postawy, której istot¹ jest nadawanie konfrontowanym zjawiskom statusu odmiennoci i kulturowe widzenie wiata. Nasuwa siê pytanie o intencjonalnoæ zwi¹zku miêdzy antropologicznym widzeniem rzeczywistoci ludzkiej i jej badaniem a tym prezentowanym przez Kulê. Wskazuj¹c na koniecznoæ spojrzenia na rzeczywistoæ ludzk¹ jako rzeczywistoæ kulturow¹, powo³uje siê on na socjologiê w szerokim
rozumieniu tego s³owa, wraz z etnologi¹ [...], wymieniaj¹c francusk¹ szko³ê
socjologiczn¹ i angielskich etnologów68. W obu tradycjach antropologia postrzegana by³a jako czêæ socjologii, zajmuj¹ca siê badaniem spo³eczeñstw
pierwotnych. Znany jest tak¿e wp³yw tej ostatniej na brytyjsk¹ antropologiê69. Socjologiê pojmuje Kula zatem w sposób specyficzny. Inspiruj¹c siê
powy¿szymi tradycjami, nadaje jej kulturalistyczny charakter. Pojêcie kultury staje siê kluczowym w konceptualizowaniu spo³eczeñstwa, w konsekwencji
podobna jest jego rola w prowadzonych badaniach. Zaciera siê tu, jak widaæ,
ró¿nica miêdzy antropologi¹ i socjologi¹70.
Kula nie poszukuj¹c w antropologii jakich teoretycznych inspiracji
przejmuje jednak¿e scientystyczny styl badañ nad kultur¹ i w du¿ej mierze
w swoim najogólniejszym wymiarze powiela schemat funkcjonalistycznego
nurtu mylenia w antropologii71. Pos³uguje siê on, podobnie jak ma to miejsce w funkcjonalizmie, dwoma pojêciami kultury. Pierwsze odnosi siê do
konkretnego organizmu spo³ecznego. Drugie to obiekt teoretyczny, który
mo¿na uto¿samiaæ z pojêciem kultury w ogóle, stanowi bowiem ilustracjê
mechanizmów ogólnokulturowych. W obrêbie obu pojêæ kultury mieci siê
ca³okszta³t dzia³alnoci naukowej zarówno Kuli, jak i antropologów funkcjonalistów. Rezultatem tak ufundowanych badañ ma byæ uchwycenie tubylczego pogl¹du na wiat, podmiotowa analiza kultury oraz teoria kultury  wynik
analizy przedmiotowej.
Wykorzystuj¹c do zaklasyfikowania twórczoci Górskiego koncepcjê podzia³u historiografii autora Historii  Kultury  Metafory, która w planie
ogólnym chwyta stan historiografii XX w., napotykamy na zasadnicze trudnoci. Bezdyskusyjnie nie nale¿y on do historiografii nieklasycznej w jej
modernistycznym rozumieniu. Nie ma tu miejsca na procesualne analizy,
67

W. Kula, Problemy i metody, s. 365.
Idem, Rozwa¿ania., s. 101102.
69 Na temat relacji miêdzy socjologi¹ a antropologi¹ w tych tradycjach zob.: E. Tarkowska,
Ci¹g³oæ i zmiana socjologii francuskiej. Durkheim  Mauss  Lévi-Strauss, Warszawa 1974;
A. Kuper, Miêdzy charyzm¹ i rutyn¹. Antropologia brytyjska 19221982, t³um. K. Kaniowska,
£ód 1987, s. 1011.
70 O kulturalistycznym ujêciu socjologii zob.: A. K³oskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981 s. 68.
71 Odwo³ujê siê do ustaleñ Burszty rekonstruuj¹cego ten schemat. W. J. Burszta, Wymiary antropologicznego poznania, Poznañ 1992, s. 4447.
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teoretyczne wnioski. Pozostaje kwestia jego zwi¹zków z antropologi¹ historyczn¹. Jeli przyjmiemy, i¿ kszta³tuje siê ona jako przeciwstawienie historiografii klasycznej, to chocia¿by z tego powodu trudno by³oby znaleæ w niej
miejsce dla Górskiego, który nie zerwa³ z ni¹, lecz dokonuje jej reinterpretacji. Jednoczenie jednak czyni to przecie¿ m.in. w oparciu o antropologiê
kulturow¹, co powinno sk³aniaæ do umieszczenia go jednak w ramach antropologii historycznej.
Podobnie trudnoci mamy, wykorzystuj¹c podzia³ historiografii Wrzoska,
z zaklasyfikowaniem twórczoci Kuli. Niew¹tpliwie znajduje swoje miejsce
w ramach, jakie wyznacza historiografia nieklasyczna. Bli¿sza analiza ujawnia jednak, ¿e Kula nie mieci siê w pe³ni w ¿adnym z jej nurtów. U podstaw
jego wizji historii mamy z jednej strony spo³eczeñstwo i rzeczywistoæ spo³eczn¹, mechanizmy i procesy spo³eczne, co pozwala nam zaliczyæ jego twórczoæ do historiografii nieklasycznej w wersji modernistycznej, z drugiej jednak pojmowanie ich w cis³ym zwi¹zku z kultur¹ w jej antropologicznym
znaczeniu uniemo¿liwia to. Sytuacja ta zmusza do zastanowienia siê, czy
jego myl nie wiedzie raczej ku tej wersji nieklasycznej historii, która zwana
jest antropologi¹ historyczn¹. Jednak, gdy dostrze¿emy silne sk³onnoci autora Teorii ekonomicznej do mikro i makro teorii socjologiczno-historycznej,
to sk³aniamy siê ku pierwszemu rozwi¹zaniu.
D¹¿¹c do rozwi¹zania problemu ze zdiagnozowaniem twórczoci Górskiego i Kuli w ramach historiografii nieklasycznej, id¹c tropem ustaleñ Wrzoska, i¿ historiografia ta jest wynikiem dwóch procesów: ekonomizowania
historii i jej antropologizowania na sposób niescjentystyczny72, spójrzmy
z jednej strony na mo¿liwoci ukszta³towania siê pisarstwa, które bior¹c pod
uwagê krytykê klasycznej historiografii, opiera siê w jej przezwyciê¿eniu na
innych fundamentach ni¿ nieklasyczna historiografia w obydwu jej nurtach,
z drugiej za jakby na przekór temu, co pisze Wrzosek, na mo¿liwoci antropologizowania historii na sposób scjentystyczny.
W dziejach antropologii jako dyscypliny naukowej jej historycy wyodrêbniaj¹ pod k¹tem wystêpowania w niej wiadomoci teoretycznej dwa podejcia. Mowa jest o podejciu partykularystycznym, historycznym, relatywistycznym oraz scjentystycznym, uogólniaj¹cym, procesualnym lub mechanistycznym73. Styl partykularystyczny uwa¿a siê za dominuj¹cy w antropologii. Wiêkszoæ rozwa¿añ dotyczy konkretnych kultur b¹d zjawisk w obrêbie
wybranej kultury. Nie wyklucza siê tu, poza pogl¹dami skrajnych relatywistów, mo¿liwoci uogólnieñ, które jednak odk³ada siê na czas po szczegó³o72 Opisuj¹c zwi¹zki antropologii z histori¹, autor wskazuje na proces zwany antropologizowaniem historii, który zapocz¹tkowany zosta³ ju¿ w okresie miêdzywojennym. Z procesem
tym ³¹czy twórczoæ Blocha, Febvra, Huizingi i Eliasa. Autorzy ci przyczynili siê do antropologizowania historii w duchu niescjentystycznym, staj¹c siê klasykami antropologii historycznej.
W. Wrzosek, op. cit., s. 129-131. Opisuj¹c za zwi¹zki historii z ekonomi¹, wskazuje na proces
ekonomizowania historii i uhistoryczniania ekonomii. Ibidem, s. 5670.
73 E. Nowicka, op. cit., s. 114.
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wych badaniach, te za, wykazuj¹c nieskoñczon¹ ró¿norodnoæ wiata, przyczyniaj¹ siê do powstania w¹tpliwoci, czy kiedykolwiek czas ten nadejdzie.
W stylu scjentystycznym badacze zajmuj¹ w tej kwestii postawê zdecydowan¹, zak³adaj¹, ¿e wszystkie wysi³ki powinny zmierzaæ do celu nadrzêdnego,
jakim ich zdaniem jest tworzenie praw ogólnych w oparciu o metodê porównawcz¹74.
U pocz¹tków stylu scjentystycznego znajduje siê klasyczny ewolucjonizm
ze schematami dotycz¹cymi rozwoju spo³ecznego i kulturowego ca³ej ludzkoci75. Ze sprzeciwu wobec procedur badawczych ewolucjonizmu zrodzi³ siê
styl partykularystyczny, a tak¿e nowe oblicze uzyska³ styl scjentystyczny.
Tym nowym obliczem sta³ siê funkcjonalizm, za miejsce antropologii historyczno-porównawczej zajê³a antropologia funkcjonalna, gdzie problem teorii
kultury nabra³ innego wymiaru, w miejsce diachronii pojawi³a siê synchronia. Strategiê poszukiwania praw nastêpstwa zast¹pi³ Malinowski strategi¹
poszukiwania praw wspó³wystêpowania. W odmiennym kierunku posz³a krytyka ewolucjonizmu przez Boasa, który posiadaj¹c wykszta³cenie przyrodoznawcze, jednoczenie zetkn¹³ siê  zanim opuci³ Niemcy  z dyskusj¹ krytykuj¹c¹ dotychczasowy sposób uprawiany nauk o cz³owieku. W pogl¹dach
Boasa bardzo wa¿ne s¹ nawi¹zania do Dilteya, jego koncepcji Geisteswissenschaften oraz neokantystów76. W jednej z jego publikacji czytamy w odniesieniu do antropologii, i¿ koncentruje siê na d¹¿eniu raczej do zrozumienia
indywidualnego zjawiska ni¿ do ustalania praw ogólnych, które ze wzglêdu
na z³o¿onoæ materia³u by³yby z koniecznoci niejasne, moglibymy prawie
powiedzieæ: tak oczywiste, ¿e niewiele przyczyni³yby siê do rzeczywistego zrozumienia77. Ten fanatyk indukcji78 ewentualn¹ kwestiê uogólnieñ odsuwa³ na
plan dalszy.
Mo¿liwoæ scjentystycznego antropologizowania historii pozwala na
stwierdzenie, i¿ Kula przyczyni³ siê do rozwoju modernistycznej historiografii w ogóle, wypracowa³ styl pisarstwa cechuj¹cy siê indywidualnoci¹, wynikaj¹c¹ ze scjentystyczno-antropologicznego jego charakteru. Podkreliæ przy
tym trzeba, i¿ nie siêga on do antropologii po to, by wypracowaæ styl pisarstwa odmienny od klasycznego. Szed³ drog¹ wyznaczon¹ przez proces ekonomizowania historii, prace historyków zaliczanych do szko³y Annales, Marksa
oraz inspiracje za porednictwem S. Czarnowskiego Durkheimem. Pytanie,
sk¹d zatem antropologicznie rozumiana kultura organizuj¹ca jego twórczoæ?
Odpowied tkwi w poszukiwaniu przez Kulê narzêdzia dla naukowego
cz³owieko-centrystycznego wiatopogl¹du, w którym wiat jest tworem cz³o74

Ibidem, ss. 118, 124.
Na temat ewolucjonizmu w antropologii wypowiada siê: P. Chmielewski, Kultura
i ewolucja, Warszawa 1988, s. 142215.
76 A. K. Paluch, op. cit., s. 101.
77 F. Boas, The Aims of Antropological Research, w: idem, Race, Language and Culture,
s. 258. Cyt za: A. K. Paluch, op. cit., s. 101.
78 J. Szacki, op. cit., s. 636.
75
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wieka, który zmieniaj¹c, zmienia siebie79. Podstawowym problemem kultury
 pisze Kula  jest cz³owiek jako kultury tej twórca i wytwór80.
Górski zaproponowa³ przeciwstawn¹ drogê odejcia od klasycznej historiografii, odmienn¹ zarówno od modernistycznego stylu pisarstwa historycznego, jak i antropologii historycznej. W przypadku Górskiego mamy do czynienia ze stylem bêd¹cym autorsk¹ reinterpretacj¹ historiografii klasycznej,
nieposzukuj¹c¹ inspiracji w ramach ró¿nych odmian scjentyzmu, a tak¿e
niescjentystycznych aspektów twórczoci Durkheima, jak to ma miejsce przynajmniej we wczesnej antropologii historycznej. Górski wspiera siê na fundamentach historiografii klasycznej zreinterpretowanych przez W. Diltheya
oraz przedstawicieli neokantowskiej badeñskiej szko³y filozoficznej, na tomizmie, socjologii M. Webera i antropologii kultury, do której zwraca siê po
metodê badañ. Przygl¹daj¹c siê antropologii historycznej w odpowiednim
kontekcie, wynikaj¹cym z chronologii jej rozwoju i pisarstwu Górskiego,
okazuje siê, i¿ w jej ukszta³towaniu za porednictwem Durkheima istotn¹
rolê odegra³o mylenie o kulturze, które da siê uzgodniæ z procesualnym
ujêciem rzeczywistoci, czego przyk³adem jest Kula81. Wed³ug tego ujêcia
kultura jest bytem sui generis, nie mo¿e byæ postrzegana jako suma zachowañ jednostkowych, a tak¿e do nich redukowana. Ma swoje prawa ca³kowicie
odmienne od tych kieruj¹cych zachowaniem jednostki. Jest ona nadrzêdna
wobec jednostek ludzkich82. W antropologii Boasa, do której siêga nasz historyk ujêcie kultury ma odmienny, nominalistyczny charakter, kultura nie jest
rozumiana jako nadrzêdny, ponadjednostkowy byt, rzeczywistoæ zewnêtrzna
wobec cz³owieka. Nie wp³ywa ona na jednostkê bezporednio, nie jest nadrzêdn¹ i zewnêtrzn¹ si³¹, zostaje zaadaptowana i przystosowana przez jednostkê poprzez osobowoæ83. Pisarstwo Górskiego, nie mieszcz¹c siê zasadniczo w ramach historiografii nieklasycznej, projektuj¹c indywidualn¹ drogê
odejcia od klasycznej historiografii, wykazuje jednak ostatecznie zbie¿noæ
z szeroko rozumian¹ antropologi¹ historyczn¹.
79

W. Kula, Uwagi o popularyzacji nauk spo³ecznych, w: Wokó³ historii, s 170.
Idem, Rozwa¿ania, s. 136. Skierowanie siê w stronê antropologicznej koncepcji kultury,
jak s¹dzê, nale¿y zwi¹zaæ z ogromn¹ fascynacj¹ i bezporednim kontaktem ze S. Czarnowskim.
Wspominaj¹c swoj¹ edukacjê, pisze: nie sposób te¿ nie wspomnieæ rewelacyjnego zafascynowania Stefanem Czarnowskim, te¿ nigdy nie zapomnianym. G¹siorowska z Czarnowskim za³o¿yli
[...] sekcjê historii spo³ecznej i gospodarczej w Towarzystwie Mi³oników Historii.
W Zarz¹dzie tej sekcji byli, poza nimi, Alexy Bachulski, ¯ana Kormanowa i ja. Po zebraniach
na Rynku Zarz¹d szed³ [...] na kawê. Na takiej kawie uczy³em siê wiêcej ni¿ na seminarium.
W. Kula, Moja edukacja sentymentalna, w: idem, Wokó³ historii, s. 456.
81 Szacki pisze o socjologii Durkheima jako o odmianie socjologii pozytywistycznej, której
pozytywizm by³ umiarkowany i wyrafinowany. J. Szacki, op. cit., s. 393. Ritzer za wskazuje na
dwa aspekty jego twórczoci. Wczesne prace maj¹ charakter strukturalny i scjentystyczny, a w
póniejszych pracach Durkheim powiêca wiêcej uwagi kulturze ni¿ strukturze. G. Ritzer,
Klasyczna teoria socjologiczna, t³um. H. Janowska, Poznañ 2004, s. 149.
82 Na temat realistycznej i nominalistycznej ogólnej koncepcji kultury zob.: Z. Mach, op.
cit., s. 1011.
83 Ibidem, s. 13.
80
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Zaprezentowana powy¿ej analiza dwóch przypadków, nale¿¹cych do ró¿nych wspólnot interpretacyjnych, funkcjonuj¹cych w powojennej historiografii polskiej, wzbogaca, jak sadzê, nie tylko jej opis, ale pozwala tak¿e na
pog³êbienie obrazu historiograficzno-metodologicznego historiografii w ogóle.
Ma to oczywicie miejsce jedynie po przyjêciu za³o¿enia, i¿ mylenie jest
kwesti¹ wymiany form symbolicznych, a analiza takich form stanowi fundament, a nie element dodatkowy ich interpretacji, tak¿e w zakresie dzia³alnoci naukowej84.

84

s. 158.

Zob.: C. Geertz, Jak dzi mylimy. Ku etnografii myli wspó³czesnej, w: Wiedza lokalna,
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W polskim pimiennictwie historycznym problematyka antropologizowania historycznego ogl¹du przesz³oci jest niemal nieobecna1. Poza nielicznymi analizami dokonañ historyków obcojêzycznych zaprezentowanymi ostatnio przez rodowisko rodzimych metodologów oraz próbami zbli¿enia historii
i antropologii podejmowanymi przez etnologów brak jest w zasadzie ladów
szerszej recepcji tego typu inicjatyw poznawczych na gruncie wspó³czesnej
nauki polskiej2. Nik³e rozpoznanie antropologii historycznej w miejscowej
tradycji badawczej skutkuje niekiedy nieporozumieniami w sferze nie tylko
problemowej, ale nawet dyscyplinowej jej lokalizacji. Maj¹c ów fakt na uwa1 Pierwotna wersja niniejszego tekstu zaprezentowana zosta³a 18 maja 2006 r. na wyk³adzie
zorganizowanym Przez Orodek Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego i Towarzystwo
Naukowe im. W. Kêtrzyñskiego w Olsztynie w ramach Olsztyñskich Spotkañ Naukowych.
2 W. Wrzosek, Historia-kultura-metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wroc³aw
1995, s. 127142; E. Domañska, Historiografia czasu postmodernizmu po postmodernizmie
(retrospekcja), £ódzkie Studia Etnograficzne, 1996, t. 35, s. 111129; Idem, Mikrohistorie.
Spotkania w miêdzywiatach, Poznañ 1999; M. Klebs, Idea dialogu z przesz³oci¹ w antropologii
historycznej, Przegl¹d Bydgoski, 2004, R. 15, s. 1729; zob. te¿ A. Radomski, Kultura-teksthistoriografia, Lublin 1999. Tematyczne tomy czasopism powiêcone antropologii historycznej
oraz zwi¹zkom miêdzy etnologi¹ a histori¹, zob. Res Historica 1998, z. 3; Konteksty. Polska
Sztuka Ludowa, 1997, R. 51, nr 12. Wród polskich historyków do grona badaczy uwzglêdniaj¹cych w swych studiach optykê kulturow¹ zaliczyæ mo¿na Witolda Kulê i Karola Górskiego. W
perspektywie stosowanych poni¿ej dystynkcji twórczoæ tych autorów trudno jednak zaliczyæ do
interesuj¹cego nas kanonicznego nurtu antropologii historycznej. Por. W. Piasek, Antropologizowanie historii. Studium metodologiczne twórczoci Witolda Kuli, Poznañ 2004; idem, Cz³owiek
 Kultura  Absolut. Pisarstwo historyczne Karola Górsskiego [wprowadzenie], [w:] K. Górski,
Spo³eczne podstawy kultury. Zbiór prac, pod red. W. Piasek, Toruñ 2006, s. 976; idem, Historia
z treci¹ psychologiczn¹  koncepcja klimatu kulturalnego Karola Górskiego, Zapiski Historyczne, 2006, t. 71, z. 23, s. 145153.
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dze na wstêpie niniejszego wyst¹pienia koniecznym wydaje siê byæ przedstawienie strukturalnego i przedmiotowego osadzenia wymienionego wy¿ej nurtu badañ w uogólnionym ca³okszta³cie wspó³czesnych sposobów historycznego
obrazowania przesz³oci. Na tak przygotowanym tle w dalszej czêci przeprowadzona zostanie analiza wybranego fragmentu rozleg³ej twórczoci pisarskiej
anglosaskiego historiografa Roberta Darntona. Uwaga nasza skupiona zostanie przy tym na konceptualnych podstawach wydanej ponad dwadziecia lat
temu ksi¹¿ce The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural
History3. Mimo swego stosunkowo krótkiego obiegu, powy¿sza praca w rodowisku historyków zachodnich uzyska³a ju¿ status klasycznego dzie³a antropologii historycznej. Dowodem tego mog¹ byæ nie tylko wielokrotne jej wznowienia, ale równie¿ obecnoæ tej ksi¹¿ki na listach obowi¹zkowych lektur uniwersyteckich programów nauczania historii. Szczególne miejsce dzie³o zawdziêcza
nowatorskiemu sposobowi wykorzystania przez jej autora inspiracji p³yn¹cych
z rozwijanej intensywnie od lat siedemdziesi¹tych szko³y antropologii interpretatywnej. W niniejszym szkicu fakt ten traktujê jako uzasadnienie wyboru
przedmiotu prowadzonej analizy przy równoczesnym podkreleniu wiadomoci, i¿ popularyzacja antropologii historycznej na gruncie rodzimej historiografii wymaga odwo³ywania siê do dzie³ i dyskusji, których treci ze z³o¿onych
przyczyn nie zosta³y dotychczas recypowane w rodowisku rodzimych badaczy.
Podjêta z powodzeniem przez Roberta Darntona próba hybrydycznego
powi¹zania nowoczesnej optyki antropologicznej z historiografi¹ sta³a siê
ród³em d³ugotrwa³ej dyskusji, która w drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych
rozgorza³a nie tylko pomiêdzy zawodowymi historykami, ale i przedstawicielami szeroko pojêtych nauk humanistycznych4. Chc¹c unikn¹æ wik³ania siê
w sk¹din¹d zajmuj¹ce szczegó³y wspomnianej dysputy, maj¹c te¿ na uwadze
fakt, i¿ ogólna charakterystyka omawianej pracy by³y ju¿ prezentowana na
kartach polskiej literatury metodologicznej, w niniejszym wyst¹pieniu g³ówny ciê¿ar rozpoznania chcia³bym skierowaæ na problem relacji ³¹cz¹cych strategiê badawcz¹ Roberta Darntona z optyk¹ oferowan¹ przez interpretatywny
nurt antropologii kulturowej5. Uwzglêdniaj¹c popularyzatorski charakter ni3 R. Darnton, The Great Cat Massacre and the Other Episodes in French Cultural History,
New York 1984. Polski przek³ad fragmentu tej ksi¹¿ki, zob. R. Darnton, Wielka rze kotów,
Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 2002, R. 56, nr 34, s. 8397.
4 Zob. Ph. Benedict, G. Levi, Robert Darnton e il massacro dei gatti, Quadreni Storici,
1985, nr 58, s. 257277; P. Bourdieu, R. Chartier, R. Darnton, Dialogue à propos de lhistoire
culturelle, Actes de la recherche en sciences sociales, 1985, nr 59, s. 8693; R. Chartier, Text,
Symbols, and Frenchness, Journal of Modern History, 1985, t. 57, nr 4, s. 682-695; R. Darnton,
The Symbolic Element in History, Journal of Modern History, 1986, t. 58, nr 1, s. 218234;
D. LaCapra, Chartier, Darnton, and the Great Symbol Massacre, Journal of Modern History,
1988, t. 60, s. 95112; J. Fernandez, Historians Tell Tales: Of Cartesian Cats and Gallic
Cockfights, Journal of Modern History, 1988, t. 60, nr 1, s. 113127.
5 W polskiej literaturze twórczoæ Roberta Darntona najszerzej omawia Ewa Domañska,
Historiografia..., op. cit., s. 116118; Idem, Mikrohistorie..., op. cit., s. 160175; zob. te¿ J. Topolski, Jak siê pisze i rozumie historiê. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996, s. 93, 104;
Idem, Od Achillesa do Béatrice de Planissolles. Zarys historii historiografii, Warszawa 1998,
s. 150; M. Kurkowska-Budzan, Historia zwyk³ych ludzi. Wspó³czesna angielska historiografia
dziejów spo³ecznych, Kraków 2003, s. 160, 164.
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niejszego szkicu powinienem równie¿ dodaæ, i¿ decyzja o wyborze konkretnej
postaci operuj¹cej na polu antropologii historycznej podyktowana by³a faktem niezwyk³ej ró¿norodnoci podejæ reprezentowanych przez badaczy zajmuj¹cych siê kulturowo ukierunkowanym namys³em historiograficznym.
Owo zró¿nicowanie, nie stanowi¹ce w ¿adnej mierze wiadectwa s³aboci teoretycznej omawianego nurtu, z pewnoci¹ nie u³atwia prób dokonania jego
opisu na zadowalaj¹cym poziomie ogólnoci w³aciwym dla prac upowszechniaj¹cych okrelone perspektywy badawcze. Sytuacja powy¿sza sk³ania raczej do
wyboru strategii mikroanalizy typu case study, która, jak w niniejszym przypadku, koncentruje siê na wiadomym wyborze elementów teoretycznych mog¹cych stanowiæ ród³o inspiracji dla badaczy zainteresowanych mo¿liwociami
poszerzenia przestrzeni historiograficznych form reprezentacji przesz³oci.
* * *
Rozpatruj¹c praktykê wspó³czesnej historiografii z punktu widzenia metodologii historii mo¿na dostrzec generalne jej podporz¹dkowanie dwóm odmiennym, wspó³istniej¹cym ze sob¹ paradygmatom badawczym6. Pierwszy,
okrelany mianem historiografii klasycznej, realizuje wzorzec wypracowany
w nauce historycznej ju¿ w XIX wieku. Przedmiotem poznania historycznego
jest tu warstwa zdarzeniowo-polityczna dziejów koncentruj¹ca siê na zjawiskach bêd¹cych na ogó³ rezultatem dzia³ania wybitnych  w sensie dziejotwórczym  jednostek ludzkich (np. królowie, wodzowie, politycy, artyci,
itd.) lub antropomorfizowanych bytów abstrakcyjnych (np. Koció³, pañstwo,
itd.). Przedstawiciele wymienionego nurtu, za którego ikonê uznaje siê Leopolda von Ranke, na poziomie podstaw teoretycznych operuj¹ linearn¹ koncepcj¹ czasu oraz preferuj¹ model determinacji genetycznej. Strategia opisu
historycznych zasz³oci przyjmuje kszta³t poznania od do³u. Historyk klasyczny zaanga¿owany jest wiêc w procedurê badawcz¹ wiod¹c¹ do poszukiwania wprost sensu przesz³ych dzia³añ ludzkich, który lokowany jest w jednostkowych motywacjach i subiektywnych intencjach ¿ywionych przez podmioty sprawcze wydarzeñ historycznych. Dociekaj¹c subiektywno-racjonalnych intencji dzia³aj¹cych w przesz³oci ludzi, reprezentant historiografii
klasycznej dopisuje zatem aspekty wiadomociowe do znanych sobie skutków, przy czym podstaw¹ czynionych w tej materii orzeczeñ jest na ogó³
uniwersalizowana, zakotwiczona w kulturze badacza potoczna wiedza o wiecie ludzkich norm i wartoci. W ten sposób historiografia klasyczna niewia6 Zob. W. Wrzosek, op. cit. Model tego autora stosujê jako porêczne narzêdzie porz¹dkowania lokalnego ogl¹du historiograficznych sposobów reprezentacji przesz³oci. Zdajê sobie zatem sprawê, i¿ indywidualne ekspresje wizji historiograficznych wpasowywane do akceptowanych schematów klasyfikacyjnych mog¹ ró¿niæ siê znacznie miêdzy sob¹. W ró¿ny sposób mog¹
one równie¿ wykraczaæ poza ramy stosowanej klasyfikacji (zob. W. Piasek, op. cit.; idem,
Historiografia polska po drugiej wojnie wiatowej  lokalne znaczenia. Pisarstwo historyczne
Karola Górskiego i Witolda Kuli, w niniejszym tomie). Nie zmienia to wszak walorów komunikatywnej porêcznoci stosowanej siatki systematyzacyjnej.
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domie wik³a siê w antropologiczny problem imputacji kulturowej daj¹cy siê
uj¹æ w pojêciowych kategoriach ahistoryzmu czy anachronizmu.
Drugi z wymienionych paradygmatów, okrelany mianem historiografii
nieklasycznej, rozpada siê na dwa zasadnicze nurty: modernistyczny (nurt
procesualno-ilociowy) i antymodernistyczny (nurt kulturowy). Ikon¹ modernistycznego od³amu historiografii nieklasycznej jest postaæ Fernanda Braudela, przywódcy wp³ywowego, zw³aszcza w historiografii zachodniej, drugiego pokolenia francuskiej szko³y Annales. W przeciwieñstwie do historyków
klasycznych modernici stosuj¹ strategiê poznania cz³owieka od góry. Historia zatem to dzieje spo³ecznoci ukazywane w formie procesualnych
i strukturalnych zjawisk historycznych, w których zanurzony by³ cz³owiek
z przesz³oci. St¹d optyka procesualna pos³uguje siê wielowymiarow¹ koncepcj¹ czasu, a w swych wyjanieniach odwo³uje siê do determinacji funkcjonalnej. Obraz historii cz³owieka osi¹gany ma byæ poprzez wyjanienie otaczaj¹cego go obiektywnie wiata spo³ecznego. W przeciwieñstwie do historiografii klasycznej modernista nie jest zatem zainteresowany ustalaniem intencji
dzia³aj¹cego w przesz³oci podmiotu, bowiem podmiot ów nie jest obiektem
rozpoznania naukowej historii. Zmierzaj¹c ku poznawczemu idea³owi nauk
przyrodniczych modernistycznie ukierunkowany historyk ogranicza swe zainteresowania do analizy tak zwanych obiektywnych skutków dzia³ania grup
ludzkich. Badacz reprezentuj¹cy social science history nie wik³a siê wiêc
w rzeczywistoæ zdarzeniow¹ i odchodzi od optyki cz³owieka-jednostki.
Odst¹pienie przez historiografiê modernistyczn¹ od pytania o to, co jednostkowe i indywidualne spowodowa³o zarzucenie dociekañ nad tym, co
zwi¹zane jest ze wiadomoci¹ i subiektywnoci¹. Badacze operuj¹cy w obiektywistycznym paradygmacie modernistycznego nurtu historiografii nieklasycznej, wbrew g³oszonym przez siebie idea³om badañ zjawisk zbiorowych,
ca³kowicie pominêli jednak pytanie o motywacje grup ludzkich  a wiêc pytanie o historycznie zmienne, intersubiektywne systemy wartoci, mentalnoæ
kolektywn¹, przestrzeñ kulturowo konstruowanych zbiorowych wyobra¿eñ
kszta³tuj¹cych ludzk¹ rzeczywistoæ. Zadania wype³nienia tej luki podjêli siê
badacze reprezentuj¹cy antymodernistyczny nurt historiografii nieklasycznej, w którego ramy wpisuje siê antropologia historyczna. Do ikon osobowych
rozwijanego od koñca lat 60-tych antropologicznego zwrotu kulturowego
zaliczyæ mo¿na historyków tej miary co Jacques Le Goff, Emanuell Le Roy
Ladurie, Daniel Roche, Aron Guriewicz, Peter Burke, Natalie Zimon Davis,
Carlo Ginzburg, Giovanii Levi, czy tytu³owy bohater niniejszego szkicu
 Robert Darnton7.
Zasadniczy cel stawiany przed reprezentantami antropologicznego nurtu
pisarstwa historycznego mo¿na lapidarnie scharakteryzowaæ nastêpuj¹co:
podjêcie próby zachowania tradycji historii humanistycznej przy jednocze7 E. Domañska, Mikrohistorie , op. cit., s. 6375; por. M.L. Pallares-Burke, The New
History. Confessions and Conversations, Cambridge 2002; P. Burke, What is Cultural History?,
Cambridge 2004, s. 3048.
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snym jej unowoczenieniu. To ostatnie polegaæ ma na przesuniêciu uwagi
historyka od jednostki ku zbiorowoci, od wiadomoci subiektywnej do kulturowo konstytuowanej wiadomoci zbiorowej. Przestrzeñ tak zakrelonych
zainteresowañ wynika z aplikacji do badañ historycznych perspektywy antropologicznej, której wyk³adni¹ jest dominuj¹ca wspó³czenie ideacyjna koncepcja kultury. Historyczne pytanie o kszta³t dziejowych zasz³oci rozwi¹zywane jest wiêc w perspektywie zmiennej w czasie i przestrzeni kultury, systemu norm i wartoci stanowi¹cego ludzki, mylowy model wiata oraz model
ludzkiego dzia³ania w wiecie  kultury bêd¹cej ród³em sensów, wyobra¿eñ
nadaj¹cych kszta³t obiektywnoci ludzkiej rzeczywistoci. Antropologizowanie historiografii nie sprowadza siê zatem wy³¹cznie do prostego wch³oniêcia
przez dyscyplinê historyczn¹ metod badawczych antropologii kulturowej.
Sens zwrotu kulturowego w historiografii zamyka siê w nowym podejciu do
przesz³oci. W szkicowanym przedsiêwziêciu chodzi o spojrzenie nañ poprzez
pryzmat Kultury (kultur), w przestrzeni której spe³niaj¹ siê Dzieje (dzieje).
Rangê odkrycia przez historyków optyki antropologicznej trafnie ujmuje wypowied Natalie Z. Davies, jednej z nestorek omawianego nurtu badawczego:
Antropologia mo¿e pomóc nam zdj¹æ z oczu zas³ony i daæ now¹ perspektywê
na przesz³oæ, pozwalaj¹c¹ odkryæ dziwne i zaskakuj¹ce w dobrze znanym,
rodzinnym pejza¿u tekstów historycznych8. Wtóruje jej Ronald Walters, który,
omawiaj¹c wp³yw antropologii na wspó³czesn¹ historiografiê, celnie zauwa¿y³, i¿ historyczne wyjanianie staje siê dzi bardziej kwesti¹ po³¹czenia
dzia³añ z ich sensem, ni¿ zachowañ z ich determinantami9.
* * *
Robert Darnton nale¿y do grupy najciekawszych anglosaskich badaczy
reprezentuj¹cych tak zwan¹ now¹ historiê kulturow¹. Urodzony w 1939 r.,
zatrudniony na sta³ym kontrakcie profesorskim w Princeton University (od
1968 r.) oraz w Oxford All Suols Collage, uwa¿any jest dzi za jednego
z najwa¿niejszych zachodnich ekspertów w zakresie historii nowo¿ytnej frankofoñskiego krêgu kulturowego. Oryginalne pisarstwo Darntona umieciæ
mo¿na miêdzy dwoma podstawowymi nurtami badawczymi wspó³czesnej historiografii angloamerykañskiej: histori¹ polityczno-spo³eczn¹ oraz tak zwan¹ intellectual history. W rodowisku historyków zachodnich badacz znany jest
g³ównie z licznych prac z zakresu historii lektury i dzia³alnoci wydawniczej
(the history of reading)10. wiatowy rozg³os przynios³a mu jednak wspomnia8 N.Z. Davies, Anthropology and history in the 1980s. Towards a Repprochement. Journal of Interdisciplinary History, 1980, t. 12, s. 275.
9 R. Walters, Signs of the Times: Clifford Geertz and Historians, Social Research, 1980,
t. 47, nr 3, s. 537556.
10 Wród najbardziej znanych w tej materii prac R. Darntona wymieniæ mo¿na, m.in.: The
Business of Enlighment (1979), The Literary Underground of the Old Regime (1982), The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France (1995); zob. te¿ R. Darnton, The History of
Reading, w: New Perspectives on Historical Writing, red. P. Burke, Cambridge 2001, s. 157186.
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na na wstêpie ksi¹¿ka The Great Cat Massacre..., która  obok mniej znanej
pracy Mesmerism and the End of the Enlightenment in France (1968)  stanowi autorsk¹ próbê zmierzenia siê z problemem historycznych badañ nad
wyobra¿eniami podmiotów kultur historycznych. Pod¹¿aj¹c w zbli¿onym kierunku co francuscy historycy tacy jak Roger Chartier czy Daniel Roche,
Robert Darnton wspó³tworzy nurt badañ okrelany mianem spo³ecznej historii wyobra¿eñ (the social history of ideas) lub historii zbiorowej mentalnoci
(the history of collective mentalities)11.
Zajmuj¹ca nas bezporednio ksi¹¿ka pomylana zosta³a jako zbiór esejów, które spaja wspólnym cel. Jest nim próba dotarcia do mentalnych wiatów ch³opów, rzemielników i mieszczan przedrewolucyjnej Francji. Zasadnicze pytanie nurtuj¹ce autora dotyka tego, jak zwykli ludzie nadawali wiatu
znaczenie i w jaki sposób rozwijali oni strategie kulturowego oswajania rzeczywistoci pozwalaj¹ce odnaleæ drogê w trudach otaczaj¹cych ich okolicznoci historycznych. Podkreliæ nale¿y, i¿ w swym przedsiêwziêciu Darnton nie
podejmuje wy³¹cznie próby uchwycenia tego, co ludzie myleli, ale równie¿
jak myleli, jak t³umaczyli sobie wiat, jak nadawali mu znaczenie i wype³niali go uczuciem. Trudnoci w realizacji tak zakrelonego projektu potêguj¹
siê jeli zwa¿ymy, i¿ wyznaczana przez autora przestrzeñ zainteresowania
wykracza poza domenê historii idei. Nowoczesny historyk kultury, za jakiego
uznaæ nale¿y Roberta Darntona, nie zajmuje siê bowiem wy³¹cznie sposobami formowania i przenikania siê intelektualistycznych koncepcji elitarnej
grupy filozofów. Zasadniczym obiektem poznania historycznego s¹ zwykli
ludzie i sposób w jaki nadaj¹ oni sens w³asnemu wiatu. Pytanie badawcze
dotyka wiêc kosmologii przeciêtnego cz³owieka, sposobu w jaki organizuje on
rzeczywistoæ i jak wyra¿a w swym dzia³aniu intersubiektywnie podzielan¹
mentaln¹ mapê swego wiata. Darnton próbuje dociec jak w kontekcie panuj¹cych okolicznoci sludzie myleli poprzez rzeczy, opowieci, czy obrzêdy,
a wiêc poprzez to, co oferowa³a im w³asna kultura12.
Podkreliæ nale¿y, i¿ The Great Cat Massacre... stanowi rzadki na gruncie historiografii przyk³ad konsekwentnie przeprowadzonego projektu wdro¿enia do badañ nad przesz³oci¹ spójnego, antropologicznego ogl¹du ludzkiej
rzeczywistoci. Cecha ta bez w¹tpienia czyni z omawianej pracy swoiste
wyzwanie dla francuskiej historii mentalnoci wpisuj¹cej siê w starszy nurtu
antropologii historycznej spod znaku szko³y Annales. Dodajmy, ¿e nie chodzi
tylko o krytykê kwantytatywnej strategii badañ nad mentalnoci¹ autorstwa
Pierra Chaunu13. Ró¿nica miêdzy stanowiskiem Darntona a innymi badaczami polega g³ównie na konsekwentnym operowaniu przez tego pierwszego
antropologiczn¹ koncepcj¹ kultury, w której nacisk k³adziony jest na mecha11

M.L. Pallares-Burke, op. cit., s. 158.
R. Darnton, Wielka rze , op. cit., s. 83.
13 P. Chaunu, Un nouveau champ pour lhistoire sérielle: Le quantitatif au troisième niveau, w: Mélanges en lhonneur de Fernand Braudel, t. 1, Toulouse 1973, s. 105125.
12
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nizmy spo³ecznego konstruowania sensów bêd¹cych obiektem zainteresowania najm³odszych nurtów wspó³czesnej historiografii. Autor The Great Cat
Massacre... zajmuje siê wiêc nie tylko statycznie pojmowanymi strukturami
historycznych znaczeñ, ale znaczeniami konstytuowanymi w dzia³aniu  dynamiczn¹ relacj¹ miêdzy sensem, a praktyk¹ spo³eczn¹.
Rzutuj¹cym na kszta³t dzie³a Roberta Darntona ród³em konceptualnym
by³y idee Clifforda Geertza, twórcy aktywnie rozwijaj¹cego siê dzi interpretatywnego (symbolicznego) nurtu antropologii kulturowej14. Zwi¹zki badaczy,
co warto odnotowaæ, nie ogranicza³y siê wy³¹cznie do jednostronnej inspiracji
opartej na lekturze. Obydwaj przez wiele lat prowadzili wspólnie w Princeton University wspólne seminarium zatytu³owane Antropologia i historia15.
Ze spotkañ tych Darnton wyniós³ przekonanie, i¿ choæ historyk nie jest w stanie
przeprowadziæ antropologicznego wywiadu z przodkami-tubylcami, to mo¿e
jednak odzyskaæ znaczn¹ czêæ ich mentalnego wiata. Warunkiem powodzenia tego przedsiêwziêcia jest wszak¿e przyjêcie okrelonej optyki teoretycznej oraz zadanie materia³om archiwalnym w³aciwych pytañ, których kszta³t
formowany by³by przez antropologiczny w istocie aksjomat g³osz¹cy, i¿ przesz³oæ mo¿e byæ tak obca dla nas, jak obcy s¹ dla antropologa Jawajczycy,
Marokañczycy czy mieszkañcy Bali16.
W projekcie konceptualnym antropologii symbolicznej istota i cel wysi³ku
poznawczego sprowadzone s¹ do interpretatywnego poszukiwania kulturowych znaczeñ funkcjonuj¹cych w spo³ecznej przestrzeni kultur rozumianych
jako wyodrêbnione formy bycia w wiecie17. Antropologia jest wiêc postrzegana jako aktywnoæ poznawcza zmierzaj¹ca do rozumienia odmiennych lokalnoci w rekonstruowanych interpretacyjnie kategoriach danej kultury.
W przedstawianym projekcie nie chodzi wiêc o dostarczenie, sk¹din¹d mo¿liwej do skonstruowania, wiedzy niejako zewnêtrznej wobec podmiotów kultur pozaeuropejskich. Przes³anie humanistyki Geertzowskiej sprowadza siê
do postulatu rozumiej¹cego zbli¿enia do wiata badanej zbiorowoci, do konstruowania w procesie poznawczym efektu, tzw. bliskiego dowiadczenia18.
Humanista nie musi, jak pisze Geertz, udawaæ fizyka. Powinien natomiast
d¹¿yæ do rozwik³ania wiatów pojêciowych bêd¹cych istot¹ ludzkiego bycia
w wiecie. cie¿k¹ t¹ udaje siê Robert Darnton, który za Geertzem, w miej14 W Polsce z powa¿nym opónieniem ukaza³y siê przek³ady sztandarowych prac Clifforda
Geertza: C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005; idem, Wiedza lokalna.
Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Kraków 2005; zob. te¿ idem, Dzie³o i ¿ycie,
Warszawa 2000; idem, Zastane wiat³o. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Kraków
2003. Wród podstawowych prac polskojêzycznych omawiaj¹cych koncepcje amerykañskiego
antropologia wymieniæ mo¿na miêdzy innymi: W.J. Burszta, Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznañ 1992; Clifford Geertz  lokalna lektura, pod red. D. Wolskiej, M. Brockiego,
Kraków 2003, zob. te¿ A. Kuper, Kultura. Model antropologiczny, Kraków 2005, s. 65-104.
15 R. Chartier, op. cit., s. 683.
16 M.L. Pallares-Burke, op. cit., s. 159.
17 W.J. Burszta, Clifford Geertz albo wiernoæ sobie, w: Clifford Geertz..., op. cit., s. 94.
18 D. Wolska, Badacz kultury jako wiadek, w: Clifford Geertz..., op. cit., s. 114.
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sce pytania o tradycyjne fakty historyczne, stawia pytanie o dyskurs kultury bêd¹cej przedmiotem humanistycznego rozpoznania.
£atwo dostrzec, i¿ w projekcie antropologii interpretatywnej kultura
traktowana jest na wzór semiotyczny. Odwo³uj¹c siê do inspiracji p³yn¹cych
z prac Maxa Webera, Geertz pisa³: [...] cz³owiek jest zwierzêciem zawieszonym
w sieciach znaczenia, które sam utka³, kulturê postrzegam w³anie jako owe
sieci [...]19. Tak zdefiniowana kultura jest tworzywem pozwalaj¹cym ludziom
interpretowaæ w³asne dowiadczenia oraz kierowaæ ich dzia³aniami20. Warto
raz jeszcze podkreliæ fakt odrzucenia w omawianym podejciu modelu epistemologii empirycystycznej, w który wbudowane jest przekonanie, i¿ rzeczywistoæ spo³eczn¹ daje siê analitycznie roz³o¿yæ na obiektywnie obserwowaln¹ sferê dzia³añ ludzkich oraz subiektywn¹ sferê przekonañ i wartoci.
W projekcie konceptualnym Clifforda Geertza, przyjêtym równie¿ przez Roberta Darntona, wiat spo³eczny pojmowany jest jako nierozk³adalna na czêci sfera aktywnoci intersubiektywnych, publicznych znaczeñ, kategorii
wspó³konstytuuj¹cych spo³eczny wymiar wiata21. Kulturê traktowan¹ jako
sieæ znaczeñ spo³ecznych, mo¿na przy tym ujmowaæ dwuaspektowo: jest ona
okrelon¹ form¹ pojêciow¹ rzeczywistoci przyrodniczo-spo³ecznej oraz równoczenie zespo³em wzorów, które umo¿liwiaj¹ jednostkom w³aciwe poruszanie siê w owej rzeczywistoci22.
Znaczenia s³u¿¹ce do utrwalania i przekazywania wiedzy oraz ukazywania ludzkiego stosunku do wiata, ucieleniaj¹ siê w szeroko pojmowanych
symbolach. Omawiaj¹c stanowisko amerykañskiego antropologa, Wojciech J.
Burszta stwierdza, i¿ kultura: [...] jest zakumulowan¹ totalnoci¹ systemów
symbolicznych przybieraj¹cych postaæ religii, sztuki, ideologii, potocznoci,
ekonomiki, sportu. [...] Cz³onkowie danej kultury u¿ywaj¹ swoich symboli 
krucyfiksów, pi³ek futbolowych, kotów, naszyjników, jedzenia, fotografii czy
s³ów jako jêzyka, dziêki któremu odczytuj¹ i interpretuj¹, wyra¿aj¹
i podzielaj¹ wspólne znaczenia23. Proces symbolicznej konceptualizacji wiata rozgrywany jest przy tym dynamicznie w ramach istniej¹cych zasad kojarzenia pojêæ i dostêpnych kulturowych rodków figuratywnych. Kultura
 o któr¹ pyta zarówno antropolog, jak i historyk  jest zatem sieci¹ komunikacyjn¹, w której ramach operuje siê tak znakami werbalnymi, jak i niewerbalnymi, empirycznymi i nieempirycznymi, czerpanymi z ró¿norodnych aspektów i dziedzin ¿ycia ludzkiego. Geertz przekonuje: Istot¹ ludzkiego mylenia
jest dostrzeganie strukturalnych podobieñstw miêdzy zespo³ami procesów,
dzia³añ, reakcji jednostek a innymi ich zespo³ami, którym te pierwsze s³u¿¹
19
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jako program; program, który mo¿e byæ ujêty jako ich przedstawienie, pojêciowe wyobra¿enie  symbol24.
Fundamentalne zarówno dla Geertzowskiej antropologii, jak i Darntonowskiej historii kultury, jest  przyjête z teorii jêzyka Ludwiga Wittgensteina
 przekonanie, ¿e znaczenia nie s¹ prywatne, to znaczy nie daj¹ siê sprowadziæ do fenomenów mentalnych czy psychicznych struktur kieruj¹cych ludzkim dzia³aniem25. Geertz pisze, i¿ kultura choæ ma charakter ideacyjny, nie
istnieje w ludzkich g³owach, a chocia¿ nie ma materialnego charakteru, nie
jest bytem nadprzyrodzonym26. Sw¹ artykulacjê znajduje ona w dzia³aniach
spo³ecznych, artefaktach i stanach wiadomoci, bêd¹cych form¹ ekspresji
zinstytucjonalizowanych porz¹dków symbolicznych27. Zauwa¿my, ¿e za³o¿enie o publicznoci jêzyka kultury wyzwala badaczy z problemu subiektywizmu. By operowaæ w sferze kulturowych znaczeñ nie trzeba poznawaæ niedostêpnych umys³ów jednostek, ani empatycznie wchodziæ w sytuacjê badanej
zbiorowoci. Zasady i sensy konkretnych gier jêzykowych mo¿liwe s¹ do
rozumiej¹cego rozwik³ania poprzez analizê ich publicznego u¿ycia. Antropolodzy przekonuj¹, ¿e wystarczy jedynie pochyliæ siê i ws³uchaæ w to, co
w danym kontekcie kulturowym, poprzez s³owa, dzia³ania i obrazy ludzie
mówi¹ o w³asnym ¿yciu28. W ledzeniu ekspresji kultury nie chodzi jednak
o poszukiwanie konstrukcji idealnych, strukturalistycznych kodów kulturowych, trwa³ych gramatyk ukrytych za konkretnymi ich realizacjami. Clifford
Geertz, a zanim Robert Darnton, pragnie zbli¿yæ siê do wiata codziennego,
prze¿ywanego, do nie skrywaj¹cego poza sob¹ nic dyskursu potocznego, nieformalnej logiki rzeczywistego ¿ycia. W optyce antropologii symbolicznej
¿ywa tkanka kultury nie daje siê wiêc sprowadziæ do abstrakcyjnie uporz¹dkowanego systemu opartego na daj¹cym siê rozpoznaæ, a nastêpnie prognostycznie zastosowaæ schemacie strukturalnym.
W praktyce interpretacja znaczenia tekstu kulturowego ma byæ osi¹gana
za porednictwem hermeneutycznej metody opisu zagêszczonego (tzw. thick
description). Jest on przeciwieñstwem obserwacji fenomenalnej, powierzchownej, rozrzedzonej, ignoruj¹cej pytanie o jak w konstrukcji obrazu
danego dzia³ania. W celu podjêcia próby uchwycenia g³êbszych warstw znaczeniowych danej sytuacji spo³ecznej, antropolog, jak i historyk, musi wykraczaæ poza prost¹ analizê danych obserwacyjnych. Dlatego opis zagêszczony
stanowi zapis kontekstu, w ramach którego zdarzenia, zachowania, instytu24
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(t³umaczenie za D. Wolsk¹; Idem, Badacz..., op. cit., s. 109). W polskim wydaniu pracy C. Geertza
cytowane zdanie brzmi nieco inaczej: Choæ jest ona [tj. kultura  J.K.] tworem ideacyjnym, nie
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cje zyskuj¹ swoje znaczenie dla uczestników [danej] sytuacji w wietle wiedzy
(i kunsztu) opisuj¹cego je interpretatora29.
Procedurê konstruowania opisu zagêszczonego mo¿na analitycznie roz³o¿yæ na trzy etapy30. Pierwszy wype³nia siê w opisie badanego zjawiska,
wydarzenia, dzia³ania ujmowanego w subiektywnych kategoriach informatora  podmiotu badanej kultury oraz w kategoriach badacza-obserwatora.
W analizie relacji podmiotowych szczególnej uwadze poddany jest jêzyk kulturowej ekspresji, bowiem jego kszta³t kryje liczne tropy re-konstruowanego
dowiadczenia. Rozpoznawany jest tu równie¿ rodzaj sytuacji w jakiej dzia³anie mia³o miejsce oraz wy³o¿one explicite intencje podmiotów dzia³ania.
Etap drugi procedury polega na nakreleniu przez obserwatora niezwerbalizowanego podmiotowo kontekstu tworz¹cego kulturowe zaplecze czy scenê
analizowanych dzia³añ. Uzyskana t¹ drog¹ wiedza s³u¿y nastêpnie za podstawê formu³owania rozumiej¹cych orzeczeñ na temat znaczenia rozpatrywanych dzia³añ spo³ecznych. Docieranie do sensów kulturowych polega zatem
na nieustannej dwukierunkowej wêdrówce miêdzy tekstem a kontekstem,
które dopiero w swym wspólnym wietle nabieraj¹ stosownego znaczenia.
Strategiê tego typu analizy znaleæ mo¿na bez w¹tpienia w pracy Roberta
Darntona31. Historyczne ród³o pisane stanowi wszak dla niego odpowiednik
kulturowego opisu danej praktyki czynionego w kategoriach historycznego
informatora-tubylca. Na kontekstualnym poziomie kreowania opisu gêstego
Darnton czerpie z kolei z w³asnego profesjonalnego rozpoznania przesz³oci32. Kontaminacja uzyskanych w ten sposób elementów wiedzie w ostatecznoci do re-konstrukcji potencjalnych znaczeñ kulturowych wpisanych
w dane wydarzenie z przesz³oci.
Optyka oferowana historii przez antropologiê interpretatywn¹ wpisuje
siê we wspó³czesny nurt antymodernistyczny szeroko pojêtej humanistyki.
W miejsce globalnego projektu antropologii naukowej Geertz oferuje podejcie, które okrela mianem etnografii, rozumianej jako domena tekstowej
reprezentacji ró¿nych fragmentów rzeczywistoci kulturowej. St¹d równie¿ u
Roberta Darntona, podobnie jak w najwa¿niejszych dzie³ach Geertza, miast
koherentnej narracyjnie, uniwersalizuj¹cej opowieci historycznej pojawia siê
sk³onnoæ do kreowania impresjonistycznych obrazów przesz³oci, które
przybieraj¹ kszta³t mniej lub bardziej powi¹zanych ze sob¹ tematycznie esejów. O jednolitoci pracy decyduje spójny sposób teoretycznego spojrzenia na
29
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rzeczywistoæ kulturow¹ oraz id¹ca za tym metoda jej interpretacji. Pos³uguj¹c siê terminem etnografia, Geertz zmienia wiêc jego pierwotne znaczenie.
Etnografia nie jest technik¹ badañ empirycznych w³aciwych dla antropologii, ale odnosi siê raczej do specjalnego, fragmentarycznego sposobu widzenia
rzeczywistoci. Przejmuj¹c ten ogl¹d, Robert Darnton nazywa siebie etnografem historycznym (a historical ethnographer), co oznacza, i¿ wpisuje siê w
nurt antropologii historycznej realizuj¹cej strategiê poznania antropologii
interpretatywnej.
* * *
Podstawowym punktem wyjcia antropologicznego rozpoznania przesz³oci jest dla Darntona trywialne, choæ zapominane czêsto stwierdzenie, ¿e inni
ludzie s¹ inni, ¿e inni ludzie nie myl¹ jak my. Jeli chcemy zrozumieæ tê
innoæ musimy otworzyæ siê na mechanizm poetyckiego kojarzenia tropów
pojêciowych przesz³ej kultury. W polemice z Rogerem Chartierem Darnton
pisze: Historycy bardziej komfortowo czuj¹ siê w prozie. Ustawiaj¹ wydarzenia sekwencyjnie i postêpuj¹ w swym badaniu od skutku do przyczyny. Ale
zwyczajni ludzie w ¿yciu codziennym musz¹ znaleæ sw¹ drogê przez las symboli. Czy próbuj¹ osi¹gn¹æ zysk, przenieæ szalupê, podnieæ belê, manipuluj¹
metaforami. Nie oznacza to, ¿e nie istniej¹ niezale¿ne relacje gospodarcze czy
relacje w³adzy, ale ¿e s¹ one zaporedniczone przez znaki. Pieni¹dz sam
w sobie jest znakiem i nie mo¿e byæ zdobyty przez kogo, kto nie potrafi czytaæ
kodów swej kultury. Kiedy stajemy w obliczu fundamentalnych zasad ludzkiej
kondycji, sprzecznoci¹ miêdzy ¿yciem a mierci¹, tajemnic¹ cierpienia i mi³oci, zanurzamy siê w wieloznacznych symbolach33. £atwo dostrzec i¿ Darnton
nie traktuje symboli i metafor jako czego na kszta³t podmiotowo uwiadamianego dodatku do niezale¿nie istniej¹cej i daj¹cej siê rozpoznawaæ podmiotowo rzeczywistoci. Metafory, o których mówi stanowi¹ raczej ród³o
ontologicznej trwa³oci ludzkiego wiata.
Punktem rozpoczêcia historycznej interpretacji  punktem uruchomienia
hermeneutycznego ko³a  jest zetkniêcie siê w archiwaliach z czym, co jest
dla badacza zupe³nie niezrozumia³e. Jak pisze rozwa¿any autor: Kiedy nie
mo¿emy zrozumieæ przys³owia, ¿artu, rytua³u, czy wiersza, znaczy to, ¿e trafilimy na co ciekawego. Dobieraj¹c siê do dokumentu w miejscu, gdzie jest on
najbardziej mêtny, jestemy w stanie rozwik³aæ obcy system znaczeñ. Taka niæ
mo¿e zaprowadziæ nawet do niezwyk³ej i zadziwiaj¹cej wizji wiata34. Ksi¹¿ka
The Great Cat Massacre... zbudowana jest na wykorzystanych niespodziankach. Zgodnie z klasyczn¹ zasad¹ antropologii historycznej, badacz poszukuj¹cy w przesz³oci Innego siêga do dokumentów, które nie mog³yby pos³u¿yæ
do konstruowania uniwersalnego modelu przesz³ej spo³ecznoci. Archiwalia
33
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wykorzystywane przez Darntona nie pozwalaj¹ te¿ wprost odpowiedzieæ, jak
kultura XVIII-wiecznej Francji by³a zbudowana. Poprzez technikê opisu
zagêszczonego, ród³a owe stanowi¹ raczej drogê dojcia do tej wiedzy. St¹d
w omawianym zbiorze esejów poddawane s¹ kontekstualnemu odczytaniu
takie tropy historyczne, jak pierwotne, ludowe wersje bajek, zaskakuj¹ca
relacja o masakrze kotów dokonanej w paryskiej drukarni oko³o 1730 r.,
kuriozalny opis Montpellier sporz¹dzony przez jednego z jego mieszkañców,
dziwne akta inspektora policji kontroluj¹cego autorów oraz francuski rynek
ksi¹¿ek, itd. Dla wêdruj¹cego tropami Clifforda Geertza, Darntona tego typu
archiwalne odpady stanowi¹ zbiór indywidualnych ekspresji bêd¹cych kluczem do drzwi obcej kultury. Omawiany autor pisze tak: [...] wychodzimy
z za³o¿enia, ¿e indywidualne ekspresje maj¹ miejsce w ogólnym idiomie, ¿e
uczymy siê klasyfikowaæ dowiadczenia i nadawaæ rzeczom znaczenie, myl¹c
schematami narzucanymi przez kulturê. Historyk powinien zatem byæ w stanie odkryæ spo³eczny wymiar myli i wy³uskaæ sensy z dokumentów poprzez
odniesienie ich do otaczaj¹cego wiata sensu, przechodz¹c od tekstu do kontekstu i z powrotem tak d³ugo, a¿ utoruje drogê do innego wiata mentalnoci35. Poszukuj¹c sensu niezwyk³ych wydarzeñ na jakie natkn¹³ siê historyk w dokumentach, musi on zak³adaæ, ¿e czêci¹ sk³adow¹ owych wydarzeñ  wydarzeñ ujêtych w scenariusze ekspresywne  s¹ symbole i znaki. Te
ostatnie s¹ za zakotwiczone i regulowane przez niezwerbalizowane, implicytne przeds¹dy. Zrozumienie zdeponowanego w tekcie archiwalnym scenariusza ekspresywnego wymaga uprzedniego zdefiniowania owych tropów tematycznych.
I tak, chc¹c poj¹æ co w istocie wydarzy³o siê w zak³adzie drukarskim
w Pary¿u oko³o 1730 roku, dlaczego dla ówczesnych ludzi mieszna wydawa³a siê byæ przybieraj¹ca rytualn¹ inscenizacjê masakra kotów  Darnton
musi skontekstualizowaæ treæ narracji, do której dotar³ w swych archiwalnych peregrynacjach. Dokonuje wiêc rozleg³ej analizy znaczenia podstawowych manipulatrów przedmiotowych, jakie pojawiaj¹ siê w wydarzeniu opisywanym przez Contata. Chodzi nie tylko o uchwycenie znaczenia kota
w kulturze XVIII-wiecznej Francji, ale równie¿ o rozszyfrowanie genezy scenariusza zdarzeñ zrealizowanego w drukarni podczas mordowania zwierz¹t
(wykazuje powi¹zania z obrzêdami karnawa³owymi i po³ajankowymi). Podstawow¹ siatkê klasyfikacyjn¹ pozwalaj¹c¹ wy³owiæ znaczenie symboli tworzy jêzyk. St¹d, poszukuj¹c znaczenia kota w kulturze ludowej, Darnton
odwo³uje siê do analizy XVIII-wiecznych przys³ów (wykazuje na aspekty czarownicze, seksualne, demonologiczne tych zwierz¹t). Bada równoczenie konteksty, w jakich koty pojawia³y siê w ówczesnych praktykach spo³ecznych
(ukazuje ich zwi¹zek z polowaniem na czarownice i obrzêdami wiêtojañskimi). Warto podkreliæ, ¿e niewerbalne symbole czynnociowe (gesty)
i przedmiotowe (koty) maj¹ w narracji Darntona wymiar wieloznaczny, p³yn35
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ny i kompleksowy. Polisemiczny charakter symboli, rytualna wartoæ zwierz¹t i ramy kulturowe czyni¹ce zwierzêta i inne symbole znacz¹cymi, pomaga  jak przekonuje autor  nadaæ sens dziwnemu, niezrozumia³emu epizodowi odkrytemu we francuskiej tekstowej spucinie XVIII wieku36.
Poza rekonstruowanym kontekstem zewnêtrznym archiwalnej narracji
pozwalaj¹cym zwerbalizowaæ hipotetyczny sens symboli pojawiaj¹cych siê
w opowieci ród³owej, szczegó³owej analizie podlega równie¿ forma i struktura wypowiedzi tworz¹ca sam dokument. Pracuj¹c w archiwach francuskich
Darnton doszed³ do wniosku, i¿ znajduj¹ siê w nich liczne opowieci, fikcje
(stories), to znaczy zapisy nie tyle tego, co siê wydarzy³o, ale tego, jak dany
ci¹g zdarzeñ zosta³ usensowniony przez autorów rozpatrywanych przekazów.
Jak podkrela: Ten narratywistyczny aspekt sprawozdania jest czym, co nigdy nie zosta³o adekwatnie przestudiowane [przez historyków  J.K.]37.
W myli tej znaleæ mo¿na lady koncepcji rozwijanych w amerykañskiej
antropologii dowiadczenia (anthropology of experience)38. Archiwalny tekst
historyczny nie jest tu poddawany analizie pod k¹tem jego rzekomej zgodnoci z obiektywizowan¹ rzeczywistoci¹, ale pod k¹tem sensu zamykanego w
nim przez autora, rozpoznania ekspresji kulturowo ukszta³towanego intersubiektywnego prze¿ycia danego wydarzenia39.
Autor podkrela, ¿e przebieg wydarzenia w paryskiej drukarni znamy
wy³¹cznie z napisanej wiele lat póniej relacji Nicolasa Contata, jednego z
jego organizatorów i wspó³uczestników. Choæ w niezale¿ny sposób mo¿na
potwierdziæ jego obecnoæ w drukarni, podobnie jak zgodnoæ wielu innych
opisywanych przez niego szczegó³ów, to nie mo¿emy byæ pewni, ¿e sama
masakra kotów przebiega³a tak, jak zosta³o to ukazane. Tekst Contata nosi
bowiem cechy stylizacji w³aciwej dla XVIII-wiecznych autobiografii robotniczych wymieszanych z elementami innych form literackich, takich jak
misère, burleskowe lamenty nad ciê¿kim ¿yciem pracowników, czy popularne
wród ówczesnych drukarzy typy podrêczników technicznych. Poniewa¿ Contant pisa³ swoj¹ relacjê bêd¹c skrêpowanym tymi stylizacjami, historyk
 przekonuje Darnton  nie mo¿e traktowaæ jego opisu tak, jak gdyby by³ on
oknem pozwalaj¹cym wejrzeæ w niezak³ócone dowiadczenie jego informatora40. Dalej mówi jednak: Jeli historycy chc¹ zrozumieæ co wydarzenie
w rzeczywistoci znaczy³o, mog¹ wykorzystaæ przewagê elementów, które zniekszta³caj¹ tekst jako sprawozdanie. Sytuuj¹c sw¹ opowieæ w standardowych
ramach, rysuj¹c za pomoc¹ konwencjonalnych obrazów, mieszaj¹c gatunki,
pisz¹cy wyra¿a znaczenie bez czynienia tego explicite. Wbudowuje znaczenie
do swej opowieci poprzez sposób jej opowiadania. [...] Dlatego mo¿emy przeczytaæ tekst Contata nie tak by przygwodziæ wszystkie kto, co, gdzie i kiedy
36
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odnonie wydarzenia, ale raczej tak by zobaczyæ co wydarzenie znaczy³o dla
ludzi, którzy w nim uczestniczyli. Wypracowawszy próbn¹, tymczasow¹ interpretacjê mo¿emy przejæ do innych dokumentów  wspó³czesnych wydarzeniu
zbiorów przys³ów, folkloru, autobiografii, podrêczników drukarskich i misère
 by j¹ przetestowaæ. Przez poruszanie siê tam i z powrotem pomiêdzy narracj¹ a otaczaj¹c¹ j¹ dokumentacj¹ powinnimy byæ zdolni do naszkicowania
spo³ecznego wymiaru znaczenia [kociej masakry  J.K.]41.
Robert Darnton zdaje sobie sprawê, i¿ proponowana przez niego niedokoñczona, otwarta interpretacja mo¿e sprawiaæ czytelnikom wiele k³opotu.
Zdaje te¿ sobie sprawê z tego, i¿ proponowana przez niego optyka mo¿e
prowadziæ do zarzutów o nadinterpretacjê. Uprzedzaj¹c tego typu opinie
przekonuje, ¿e rekonstruowane przez niego pola potencjalnych sensów przypisywanych analizowanemu zdarzeniu nie musia³y byæ podzielane i uwiadamiane przez wszystkich uczestników danego zajcia historycznego. Czêci
z nich  jak pisa³ o uczestnikach wydarzeñ w paryskiej drukarni  wystarczy³o prawdopodobnie tylko obicie kotów i na tym poprzestali, podczas gdy
inni odczytali wszystkie mo¿liwe znaczenia zamkniête w tym zdarzeniu42.
Darnton s¹dzi zatem, i¿ masakra kotów dzia³a³a jak uliczny preformance
 by³a to gra, której sens móg³ byæ konstruowany na ró¿ne sposoby przez
ró¿ne osoby  zarówno aktorów, jak i widzów. Mimo postulowanej wielog³osowoci znaczenia dzia³añ ludzkich zawieraj¹ jednak wbudowane ograniczenia.
Zanurzone s¹ one w ustalonych wzorach zachowañ i ustalonym zasiêgu znaczeñ kulturowych. Historyk mo¿e badaæ w³anie ten zasiêg i sporz¹dzaæ
z pewn¹ precyzj¹ jego mapê. Mo¿e to czyniæ z korzyci¹ poznawcz¹, nawet
jeli nie mo¿e dok³adnie okreliæ, jak ka¿dy z uczestników danego wydarzenia robi³ z tego u¿ytek43.

41 Ibidem, s. 227. Warto wskazaæ na podobieñstwo stanowiska R. Darntona do koncepcji
H. Whitea, zob. H. White, Tekst historiograficzny jako artefakt literacki, w: idem, Poetyka
pisarstwa historycznego, Kraków 2000, s. 78109.
42 R. Darnton, The Symbolic Element , op. cit., s. 231.
43 Ibidem, s. 231.
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Z momentem uzyskania w roku 1991, po raz pierwszy w dziejach Bia³orusinów, warunków dla powstania suwerennej pañstwowoci, bia³oruscy
dzia³acze odrodzeniowi wyartyku³owali szereg aksjomatów, które wed³ug
nich mia³y ukszta³towaæ zsowietyzowan¹ i zdeetnizowan¹ wiadomoæ bia³oruskiego spo³eczeñstwa w formule w³aciwej dla wiadomego narodu, decyduj¹cego o swych politycznych i kulturowych losach poprzez instrument polityczny, jakim winno byæ suwerenne, nowoczesne, bia³oruskie z ducha i kultury, pañstwo Bia³orusinów. Za szczególnie wa¿ne w tym zakresie wiadomi
Bia³orusini1 uznali dwa, ich zadaniem niezbêdne elementy odbudowy i budowy nacji. Zaliczyli do nich jêzyk oraz samowiedzê historyczn¹ dotycz¹c¹
dziejów (historii) Bia³orusinów i Bia³orusi.
Kwestia pierwsza, w okresie umownie nazywanym przed³ukaszenkowskim albo rz¹dów Szuszkiewicza, gdy w ówczesnym parlamencie (wówczas
Radzie Najwy¿szej) ju¿ suwerennej BSSR, a nastêpnie Republiki Bia³oru
(dalej: RB), mimo znikomej liczebnoci, ton powy¿szej sprawie nadawa³a
narodowa opozycja z Bia³oruskim Frontem Ludowym (BNF) na czele, sta³a
siê przedmiotem intensywnych przedsiêwziêæ tak legislacyjnych, jak i politycznych. Nale¿a³y do nich takie jak powo³anie specjalnych komisji Rady
Najwy¿szej (do spraw np. Owiaty, Kultury i Ochrony Zabytków2), przyjêcie
ustawy o jêzyku (pañstwowym), utworzenie Towarzystwa Mowy Bia³oruskiej
1 Pojêcie stosowane do tych bia³oruskich obywateli wieloetnicznej Bia³orusi oraz Bia³orusinów w diasporze, którzy cechuj¹ siê wiadom¹ identyfikacj¹ z bia³oruskoci¹ rozumian¹ jako
cecha narodowa, a nie terytorialna czy folklorystyczna.
2 Kierowa³ ni¹ jeden z autorów hase³ do opracowania, które stanowi podstawê dalszej
analizy w niniejszym szkicu : Alieh Trusau (Oleg Trusow).
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im. Franciska Skaryny (Franciszka Skoryny), przyznanie specjalnych dodatków dla nauczycieli przechodz¹cych z nauczania w jêzyku rosyjskim na bia³oruski, próba przystosowania regulaminów wojskowych do jêzykowej wersji
bia³oruskiej, powszechne wprowadzanie nazewnictwa ulic i miejscowoci
w ich bia³oruskiej formie jêzykowej, zwiêkszanie iloci audycji radiowych
i telewizyjnych nadawanych po bia³orusku oraz szereg innych przedsiêwziêæ
publicznych o podobnym charakterze. Uwa¿ano bowiem, ¿e jak to okrela³a
preambu³a do ustawy o jêzyku (daj¹ca tak¿e publiczne prawo jêzyków mniejszoci narodowych); ¿yje jêzyk, ¿yje naród. Przedsiêwziêcia powy¿sze przypomina³y swym charakterem formalnym element podobnej akcji jak¹
w przedwojennej BSSR pod nazw¹ bia³orusizacja, prowadzili ówczeni bia³orusko-sowieccy inteligenci widz¹cy w bia³oruskiej formule kulturowej BSSR
 integralnej czêci ZSSR, ukoronowanie d¹¿eñ bia³oruskich odrodzicieli
z okresu prze³omu XIX i XX w. Jêzykowi bia³oruskiemu, zasadniczo zarzuconemu w powszechnym komunikowaniu siê (i ladowo wystêpuj¹cemu
w szkolnictwie BSSR i RB w momencie jej powstania), patrioci Bia³orusi
przeznaczyli rolê wiod¹c¹ w odrodzeniu nacji uwa¿aj¹c, i¿ przez jego upowszechnienie i formalne obowi¹zkowe upañstwowienie nast¹pi narodowe odrodzenie zrusyfikowanego spo³eczeñstwa bia³oruskiego. Zamys³ uda³ siê zaledwie cz¹stkowo gdy¿ miñska ulica nadal (jak za caratu i ZSSR) powszechnie
mówi po rosyjsku, a bia³oruski telewidz preferuje stacje rosyjskojêzyczne.
Sieæ szkolnictwa nadal jest w wiêkszoci jêzykowo rosyjska. Forsowna bia³orusizacja jêzykowa Bia³orusi z lat 90. XX w. nie powiod³a siê, zw³aszcza gdy
zarz¹dzone przez pierwszego (i jedynego jak na razie prezydenta RB) referendum powszechne (wyniki co do ich autentycznoci zasadniczo nie s¹ kwestionowane) w roku 1995 nada³o (przywróci³o) równorzêdn¹ rolê publiczn¹
jêzykowi rosyjskiemu, co natychmiast zahamowa³o dotychczasowe publiczne
przywracanie bia³oruskiego. Z tym problemem, bia³oruscy odrodzeniowcy
obecnie, jako konsekwentna opozycja nie tylko kulturowa, ale przede wszystkim polityczna, zmagaj¹ siê nadal.
To wszystko nie oznacza, ¿e jêzyk bia³oruski jest dyskryminowany, czy
jak to prezentuj¹ np. niezorientowani dziennikarze polscy, wrêcz przeladowany. Ukazuj¹ siê podrêczniki szkolne i akademickie w tym jêzyku i jest to
zjawisko narastaj¹ce. Wyk³ady na konferencjach naukowych w Miñsku wyg³aszane s¹ w jêzyku wybranym przez prelegenta. Gorzej ze stosowaniem
w praktyce publicznej, o czym wiadcz¹ rosyjskie napisy lub instrukcje nawet na obiektach bia³oruskiej stra¿y granicznej. Zatem jak skonstatowa³a to
nawet czêæ bia³oruskich odrodzeniowców, powolny rozwój narodowej samowiadomoci nastêpuje. Wyartyku³owano w zwi¹zku z tym tezê, ¿e lepsza
wiadomoæ [narodowa] bez jêzyka, ni¿ jêzyk bez wiadomoci3. To ostatnie
odnosi siê do najbardziej zsowietyzowanej i zdenacjonalizowanej, a zarazem
najni¿ej wykszta³conej, a jednoczenie relatywnie najliczniejszej grupy spo3

U³. Krukouski, Jak dyletant dyletantu... Narodnaja Wola Nr 213 (1277) z 15.11.2001 r., s. 3.
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³eczno-zawodowej w RB, wiejskich ko³choników, na co dzieñ, miêdzy sob¹
pos³uguj¹cych siê gwarami bia³oruskimi, za publicznie po rosyjsku lub tzw.
trasiank¹, stanowi¹c¹ mieszankê jêzyków rosyjskiego z lokaln¹ odmian¹
gwary bia³oruskiej. Gdy skonstatujemy, ¿e niemal 100% mieszkañców bia³oruskich miast to przybysze ze wsi w pierwszym lub drugim (rzadziej) pokoleniu, otrzymamy sytuacjê socjologicznie i kulturowo skomplikowan¹, charakteryzuj¹c¹ siê tym, i¿ mieszczuch mówi w jêzyku awansu cywilizacyjnego
(rosyjskim), za wieniak w zetkniêciu z otoczeniem miasta przechodzi tak¿e na ten jêzyk traktowany jako wy¿szy.
Co zatem wp³ywa na postêp bia³oruskiej wiadomoci narodowej, skoro
jej nonikiem i rozsadnikiem nie okaza³ siê jêzyk do czego tak ogromn¹ rolê
przywi¹zywali patrioci powsta³ego w 1991 r. suwerennego pañstwa?
Czynnikami owego postêpu okaza³y siê: a) utrwalenie siê w publicznej
wiadomoci tego, ¿e bia³oruska pañstwowoæ RB ma charakter trwa³y i nie
jest fantomem b) intensywne kszta³towanie wiadomoci poprzez doktrynalny efekt jaki nastêpuje wskutek przyjêcia za powszechn¹ metodê owiatow¹
tzw. narodowej koncepcji historii Bia³orusi. Czynnik pierwszy nale¿y do
kategorii zjawisk obiektywnych, drugi  subiektywnych.
W obrêbie pierwszego zaistnia³ fakt uwierzenia Bia³orusinów, ¿e bia³oruska suwerenna pañstwowoæ  RB to trwa³a polityczna realnoæ a nie
kolejny eksperyment (bia³orusizuj¹ca, a nastêpnie sowiecko rusyfikuj¹ca ideologiczna formu³a sowieckiej BSSR okresu miêdzywojennego czy wczeniejsza efemerydalna Bia³oruska Republika Ludowa (BNR) z lat 19181919, albo
kolaboracyjny autonomizm kulturalno-samorz¹dowy z czasów hitlerowskiego
Komisariatu Rzeszy Weissrussland4. Wspó³czesna pañstwowoæ sta³a siê faktem i Bia³orusini s¹ (niezale¿nie od pogl¹dów na aktualny system polityczny)
z niej dumni. Poszukuj¹ ponadto utwierdzenia podobnego dla innych narodów
pañstwowych, a zatem uzasadnienia historycznego  genezy ich pañstwowoci.
Obiektywne i utrwalone istnienie wspó³czesnego pañstwa, nieudane próby formalno-faktyczne integracji z Rosj¹  Republiki Bia³oru  sprzyjaj¹
warunkom powolnego przeorientowywania siê bia³oruskiej wiadomoci politycznej w kierunku narodowego odrodzenia, co z kolei sprzyja stworzeniu
podstaw dla nabycia podmiotowoci obywatelskiej  spo³eczeñstwa obywatelskiego5. To z kolei w bli¿ej nieprzewidywalnym okresie zapewne spowoduje
przemiany ustrojowe w kierunku demokratyzacji politycznej. Nie mniej pytanie, czy pójdzie to w kierunku znanym z praktyki demokratycznego Zachodu,
4

Por. np. J. Turonak, Bie³aru pad niamieckaj akupacyjaj, Minsk 1993, passim.
Tak uwa¿a m.in. Barbara Tonkwist-Plewa upatruj¹ca w utrwalaniu siê pañstwowoci
RB podstawowego czynnika kszta³towania siê wspó³czesnej bia³oruskiej wiadomoci narodowej
i pañstwowej zarazem. Tezy swoje autorka przeciwstawia dot¹d nieudanej próbie kszta³towania
wspomnianej wiadomoci w oparciu o powszechne odrodzenie jêzyka bia³oruskiego na co stawiali przede wszystkim dzia³acze bia³oruskiego ruchu odrodzeniowego (Bia³oruski Front Ludowy) w pierwszej dekadzie niepodleg³oci RB  por. B. Tonkwist-Plewa Dylemy nacyjanalnaj
identycznaci u Bie³arusi Kraj  Kraj Polonica  Albaruthenica  Lithuanica Nr 12 (45),
Minsk 2002, s. 1120.
5
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czy bliskiego i znacznie lepiej znanemu na Bia³orusi modelowi rosyjskiemu
 pozostaje otwarte. Byæ mo¿e na tym tle, zdezorientowanemu obserwatorowi
z Zachodu, janiejsza czy w ogóle bardziej zrozumia³a stanie siê lansowana
przez centralne w³adze RB idea tzw. ideologii pañstwowej Republiki Bia³oru6. Nam z kolei wydaje siê, ¿e wspomniana koncepcja w³adz jest (mniejsza
czy s³uszna czy nie) odpowiedzi¹ na realny, na Bia³orusi fakt spo³eczny
i kulturowy charakterystyczny dla tzw. pañstwa  spo³eczeñstwa (cywilizacyjnie) rozszczepionego, poprzez które jak niewidoczny po³udnik przebiega huntigtonowska linia uskoku cywilizacyjnego7). Rzecz w tym, ¿e po wschodniej
stronie uskoku istnieje bezporednie oddzia³ywanie potê¿nego pañstwa
orodka cywilizacji, jakim jest Rosja. Ze strony zachodniej uskoku z kolei
w sposób naturalny, lecz zupe³nie niesformalizowany oddzia³ywuje Polska
(tylko na czêæ spo³eczeñstwa Bia³orusi), a porednio, ale za to jako byt
porównywalny tutaj z potencj¹ Rosji  Unia Europejska.
Nadmienione wy¿ej poszukiwanie i samoutwierdzenie to z kolei wa¿ki
czynnik subiektywny w procesie nabywania bia³oruskiej wiadomoci narodowej. Jego pocz¹tek da³a powszechnie przyjêta w metodyce wspó³czesnej
bia³oruskiej historiografii sygnalizowana ju¿ tzw. narodowa koncepcja historii Bia³orusi8. Koncepcja ta i jej efekty pozostaj¹ z niewiadomych przyczyn
poza zainteresowaniem badawczym historyków w Polsce. Jest to tym bardziej niezrozumia³e, ¿e na wspó³czesnej Bia³orusi ma miejsce historyczna
reorientacja sprowadzaj¹ca siê do faktycznego bia³orusocentryzmu, który
mo¿na okreliæ jako przyjêcie niepodwa¿alnego (na Bia³orusi) dogmatu, który
my nazywamy dogmatem ziemi i dogmatem urodzenia. Jego skutkiem
jest przyjêcie za³o¿enia, i¿ ca³y proces dziejowy w tym kulturowy, ekonomiczny i polityczny na Ziemiach Bia³oruskich9, a obecnie  na wspó³czesnym
6

Por. na ten temat Z. J. Winnicki Polsza  Bie³aru: ciwilizacjonnyj razryw i kulturnyje
proniknowienije  (zamieczjaninija k diskusii) Bie³aru  Polszcza: szliach da supracounictwa.
Materyja³y mi¿narodnaj nawukowaj kanfierencyii  Minsk 11 listapada 2004 hod  Zeszyty
Naukowe Fundacji Europejskiej DIALOG, Z. 2. Miñsk 2005, s. 1034., por. te¿ ten¿e Ustrój
polityczno-administracyjny Republiki Bia³oru  zarys problematyki [w:] Europa Wschodnia. Dekada Transformacji. Bia³oru, red. Bernard J. Albin, Walenty Baluk, Wroc³aw 2004, s. 1777.
7 Tezê tê powtarzamy za S. Huntingtonem, jest ona zawarta w jego dziele o zderzeniu
cywilizacji. Bia³oru, podobnie jak wspó³czesna Ukraina dzieli siê kulturowo a zatem i cywilizacyjnie na okcydentalny zachód i promoskiewsko-bizantyñski wschód. To z kolei przek³ada
siê wprost na postawy spo³eczne, najdobitniej ilustrowane wynikami wyborów parlamentarnych. Na wspó³czesnej Bia³orusi zachód to w znacznej mierze katolicka, polska mniejszoæ
narodowa i silne wp³ywy narodowej opozycji bia³oruskiej. Wschód to z kolei postsowieckie,
g³ównie rosyjskojêzyczne rodowisko postprawos³awne. Post  gdy¿ praktycznie zateizowany
wschód Bia³orusi charakteryzuje siê postaw¹, jak¹ z grubsza mo¿na okreliæ pojêciem wyartyku³owanym przez A. £ukaszenkê ja, prawos³awnyj ateist.
8 Z. J. Winnicki Narodowa koncepcja historii jako doktrynalne za³o¿enie metodologiczne
wspó³czesnej historiografii bia³oruskiej [w:] Nadzieje, z³udzenia, rzeczywistoæ. Studia z historii
Polski XX wieku. Ksiêga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie  pod redakcj¹ Wies³awa
H³adkiewicza i Marka Szczerbiñskiego, Gorzów Wielkopolski., 2004, s. 469489.
9 Pojêcia tego, odnosz¹cego siê do wspó³czesnego kszta³tu terytorialnego RB, u¿ywamy za
Piotrem Eberhardtem (Przemiany narodowociowe na Bia³orusi, Warszawa 1994).
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obszarze pañstwowym RB  mia³ wy³¹cznie narodowo-bia³oruski charakter,
przy czym, co wynika z takiego za³o¿enia, wszystkie postaci zwi¹zane z tymi
dziejami niezale¿nie od okresu i samowiadomoci zainteresowanych, by³y
Bia³orusinami w dzisiejszym etno-politycznym tego pojêcia znaczeniu10. Najdobitniejszym wyrazem takiego powszechnego pogl¹du wspó³czesnej nauki
bia³oruskiej jest (opublikowana tak¿e po polsku) teza Zachara Szybieki, która brzmi [...] Bior¹c pod uwagê obecn¹ [2002r.  Z. J.W.] sytuacjê Bia³orusi
nie nale¿y d¹¿yæ do kulturowego modelu (etniczno-jêzykowego, substancjalnego), ale do modelu funkcjonalnego (pañstwowo-politycznego). Wszystko, co
znajduje siê na Bia³orusi, jest bia³oruskie. Wszyscy obywatele Bia³orusi s¹
Bia³orusinami11. Rodzi to natychmiastowy rozziew pogl¹dów ukszta³towanych na przyk³ad w wiekowym dorobku historiografii polskiej. St¹d nasze
zdziwienie obojêtnoci¹ historyków polskich wobec tego powszechnego na
wspó³czesnej Bia³orusi zjawiska doktrynalnego. Zdziwienie tym wiêksze, ¿e
na efekty metodyki historyków bia³oruskich zwrócili uwagê badacze niemieccy. Rainer Lindner12 z uniwersytetu w Tybindze stwierdza w tej materii, ¿e
wspó³czesna historiografia bia³oruska  podobnie jak wczeniej sowiecka
 dzia³a w izolacji, nie wykorzystuje innych ustaleñ badawczych ani¿eli
w³asne (zachodnich, praktycznie wcale)  za pos³uguje siê czêsto bezkrytycznie wieloma dotychczasowymi ustaleniami nauki sowieckiej. Wskazuje
jako przyk³ad opracowanie Narodowej Akademii Nauk Bia³orusi, podrêcznik
pt. Narysy gistoryi Bie³arusi, i poza innymi uwagami podkrela przyjêt¹
w tej ksi¹¿ce systematykê, w której nadal za datê prze³omow¹ uznawany jest
rok 1917  rok rewolucji bolszewickiej, i to bez zasadniczego wskazania na
rolê tego wydarzenia dla historii Bia³orusi i Bia³orusinów. Podkrela tak¿e,
¿e powszechnie wystêpuj¹cy we wspó³czesnej bia³oruskiej historiografii bia³orusocentryzm prowadzi do jej oczywistej polityzacji. Lindner nazywa to
przyjêciem narodowej koncepcji, która prowadzi do wspomnianej izolacji
i w³anie polityzacji. Zwraca tak¿e uwagê (co my tak¿e podkrelamy), ¿e
10 Oznacza to, ¿e np. na Bia³orusi nie ma i nigdy nie by³o autochtonicznych Polaków,
a ci, którzy obecnie tak siebie okrelaj¹, s¹ w rzeczywistoci spolonizowanymi lub skatolicyzowanymi Bia³orusinami lub co najwy¿ej tzw. kocielnymi Polakami. Decyduje zatem proste
kryterium miejsca urodzenia. Obok wielu innych na ten temat publikacji, ostatnio zwrócilimy
uwagê na uznanie za etnicznych Bia³orusinów wszystkich urodzonych na Bia³orusi,
tj. w pó³nocno-wschodnich województwach II RP, ¿o³nierzy II Korpusu Wojska Polskiego (Armia Andersa) przez dwu badaczy bia³oruskich m³odego pokolenia  por. Z. J. Winnicki, ¯o³nierze Wojska Polskiego z pó³nocno-wschodnich województw II RP zmarli na Bliskim Wschodzie i
polegli w walkach na Zachodzie Europy wed³ug wspó³czesnej historiografii bia³oruskiej, [w:]
Studia politologiczne i historyczne. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronis³awowi
Pasierbowi (red. nauk. Czes³aw Osêkowski, Jaros³aw Maca³a), Zielona Góra 2005,
s. 515533.
11 Z. Szybieka, Historia Bia³orusi 17952000, Lublin 2002, s. 505.
12 R. Lindner, Niazmiennaæ i zmieny u postsawieckaj gistaryjagrafii Bie³arusi [w:] Bie³aru pami¿ uschodam i zachadam. Prablemy mi¿narodnaha, mi¿religijnynaha uzajemadziejañnia,
dyja³ogu i sintezu, Albarusica 6. (czastka 1.) Minsk 19971998, s. 113119.
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potok [sic] czasopism, wydawnictw encyklopedycznych, monografii i reprintów, charakterystyczny dla pierwszej dekady suwerennoci RB  wiadczy
[wprawdzie] o odrodzeniu narodowej historii, ale nie o nowych badaniach
konceptualnych i, ¿e jest to raczej odpowied na potrzeby rynku. Lindner
okrela to jako osi¹gniêcie iloci bez nowej jakoci. W posumowaniu
stwierdza, ¿e historiografia bia³oruska nie poprawia [zmienia] swego
warsztatu, nie pos³uguje siê metod¹ porównawcz¹ ani interdyscyplinarn¹. Stwierdza wrêcz jej heterogenicznoæ, abstrahuj¹c¹ od faktów obecnych w historiografii powszechnej. Tak¿e to, ¿e z takiego ujêcia wynika,
jakoby na opisywanym terytorium istnia³a i istnieje nie tylko historia
Bia³orusinów abstrahuj¹ca od  [...] innych kultur, religii, narodowoci,
jêzyków i ideologii13.
Uwagi krytyczno-metodologiczne Lidnera w szczegó³ach odnosz¹ siê ponadto do stosowanej terminologii o charakterze raczej moralnym i ideologicznym, ani¿eli naukowym, takiej jak np. spo³eczeñstwo klasowe, sytuacja rewolucyjna, masowy ruch, ciê¿ka dola ludu bia³oruskiego, pe³ny
tragizm historii, ciê¿ki los i m¹droæ ludu. Odnonie interpretacji zdarzeñ,
Lindner zarzuca bia³oruskiej historiografii wadê szczególn¹, a mianowicie
wspomnian¹ narodow¹ koncepcjê historii [podkr. Z.J.W.], w wyniku
której nastêpuje odciêcie siê od historii innych narodów oraz w efekcie
ukazywanie historii Bia³orusinów jako indywidualne kroczenie jakby chrystusowym szlakiem cierpienia. Konkluduje, oceniaj¹c krytycznie, ¿e dopóki
taka metoda szlaku cierpienia na wzór tekstów religijnych z zastosowaniem
uzasadnieñ moralnych bêdzie stosowana w historiografii, pozostanie ona raczej opisem narodowej moralnoci i »losu« a nie metodologi¹ naukow¹14.
Oceny R. Lindnera zosta³y oparte na stanie jego badañ w roku 1997, a wiêc
zaledwie w szeæ lat od momentu gdy naukowcy bia³oruscy wyzwolili siê od
gorsetu ideowego obowi¹zuj¹cej ich sowieckiej metodologii materializmu dialektycznego, ukierunkowanej na opisywanie wszelkich zjawisk spo³ecznych
sowieck¹ wersj¹ materializmu historycznego z wszystkimi tego uwarunkowaniami politycznymi i spo³ecznymi.
Rozziew pomiêdzy prezentacj¹ historiografii bia³oruskiej i w lad za tym
kszta³towanymi postawami oraz ocenami stosunków polsko-bia³oruskich w dawnej i niedawnej przesz³oci, a ustaleniami nauki polskiej jest tak wielki, ¿e
poddaje w w¹tpliwoæ propolskie intencje wspó³czesnej bia³oruskiej opozycji,
bez wyj¹tku przyjmuj¹cej za pewnik w³anie metodê narodowej koncepcji
historii. Rodzi to bowiem stereotypowe pogl¹dy na ocenê stosunków z Polsk¹ i Polakami w przesz³oci oraz wspó³czenie. Rzutuje tak¿e na bia³oruski
stosunek do licznej (ok. 1 mln) polskiej mniejszoci na wspó³czesnej Bia³orusi. Pogl¹dy te i stosunek s¹ generalnie polskoci niechêtne. Wobec wspomina13
14

Ibidem, s. 117.
Ibidem, s. 119.
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nego ju¿ braku reakcji historyków polskich na efekty bia³oruskiej reinterpretacji historii ziem bia³oruskich15, w roku 2003 po wieloletnich uprzednich
badaniach problematyki ów, w istocie doktrynalny problem, poddalimy analizie politologicznej16 uwa¿aj¹c, ¿e skutki tak kszta³towanej wiedzy maj¹ bez
w¹tpienia tak¿e charakter spo³eczno-polityczny. Dodajmy w tym miejscu, ¿e
efekty prac tzw. komisji podrêcznikowej polsko-bia³oruskiej nie s¹ publicznie
znane. Taki sam charakter (politologiczny) maj¹ ustalenia prezentowane
w niniejszym szkicu.
W niniejszym szkicu sygnalizujemy stan zagadnienia, a wiêc doktrynalnego znaczenia dominuj¹cych pogl¹dów wyra¿onych w formie najpopularniejszej, a jednoczenie bêd¹cych wyrazem opinii znanych (tak¿e z kontaktów naukowych w Polsce) uczonych bia³oruskich i skierowanych do najszerszego krêgu czytelniczego, zatem oddzia³uj¹cych bezporednio na kszta³towanie historycznej, politycznej (w tym pañstwowej) wiadomoci narodowej
wspó³czesnych Bia³orusinów. Prezentacja dotyczy dwu opracowañ wydanych
w bardzo rozpowszechnionej na wspó³czesnej Bia³orusi formie; pytañ i odpowiedzi. Forma ta ma w za³o¿eniu sprzyjaæ poznawaniu wa¿kich kwestii podanych w popularnej formie przez profesjonalnych specjalistów, przez najszerszy kr¹g czytelniczy. Ma zatem s³u¿yæ powszechnej edukacji i kszta³towaæ
wiadomoæ. W danym przypadku narodow¹ wiadomoæ pañstwowo-historyczn¹ wspó³czesnych obywateli RB. Pytania sugeruj¹ w wielu przypadkach odpowied. Taki charakter ma np. karta tytu³owa pierwszej z prezentowanych tu publikacji. Pytania brzmi¹ nastêpuj¹co: Czy to prawda, ¿e
Litwini zawojowali Bia³oru?, Jaki jêzyk by³ mow¹ pañstwow¹ w Wielkim
Ksiêstwie Litewskim?, Kiedy stworzono pierwsz¹ bia³orusk¹ konstytucjê?,
Czy by³ »z³oty wiek« w historii pañstwa bia³oruskiego?, Jak dzielili Bia³oru w Brzeciu, Moskwie i Rydze?.
15 Wyj¹tki stanowi³y przyczynki takie jak tekst cytowanego poni¿ej (przypis 21) szkicu
R. Radzika, a tak¿e niewielkie opracowania K. Jab³onki: (recenzja pracy) M. Jerma³owicz,
Bie³aruskaja dziar¿awa Kniastwa Litouskaje (Minsk 2000) [w:] Wroc³awskie Studia Wschodnie 5 (2001), s. 269272, lub A. Dobroñskiego. Ten ostatni wskazuj¹c jako przyk³ad opracowanie Jury Hrybouski, Monte-Kasina: niewiadomyja staronki bie³aruskaj gistoryi [w:] Bia³oruskie
Zeszyty Historyczne, t. 17, Bia³ystok 2002 s. 186191) wyra¿a m.in. zdziwienie twierdzeniem
Hrybouskaha, i¿ co pi¹ty ¿o³nierz w 2 Korpusie Polskim by³ Bia³orusinem. Dobroñski przedstawia powy¿szy przyk³ad jako powszechne we wspó³czesnym pimiennictwie bia³oruskim uto¿samianie miejsca urodzenia (lub obywatelstwa) z narodowoci¹. W tym przypadku bia³orusk¹
we wspó³czesnym, wiadomym, rozumieniu tego pojêcia. Ukazuj¹c sygnalnie rozbie¿ne oceny
tych samych zjawisk w pimiennictwie polskim i bia³oruskim Dobroñski, s³usznie, za najpilniejsz¹ sprawê w tym zakresie uzna³ wznowienie pracy wspólnej komisji polsko-bia³oruskiej
nad podrêcznikami historii. Dobroñski przywo³a³ przy tym (tylko poprzez wskazanie w przypisie) tekst J. J. Milewskiego, Polsko-bia³oruskie komisje podrêcznikowe [w:] Zeszyty Historyczne, z. 123, Pary¿ 1998, s. 215219. Por. A. Dobroñski, Recepcja II wojny wiatowej wród
Polaków i Bia³orusinów, [w:] Tematy polsko-bia³oruskie. Historia, literatura, edukacja, red.
R. Traba, Olsztyn 2003, s. 149150.
16 Z. J. Winnicki Wspó³czesna doktryna i historiografia bia³oruska (po roku 1989) wobec
Polski i polskoci, Wroc³aw 2003.
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Pytania te pochodz¹ z niezwykle popularnego w 1993 r. cyklu tekstów
zamieszczonych w popularnej gazecie codziennej Zwiazda pod ogólnym tytu³em 100 pytañniau i adkazau z gistoryi Bie³arusi (100 pytañ i odpowiedzi z historii Bia³orusi. Cykl okaza³ siê tak popularny, ¿e Zwiazda zaraz po
jego zakoñczeniu, wyda³a w formie zwartej broszury (80 stron formatu A 4)
publikacjê o tym samym zbiorczym tytule17. Przypominamy i podkrelamy,
¿e autorami pytañ i odpowiedzi s¹ znani bia³oruscy naukowcy, w tym autorzy
podrêczników szkolnych i akademickich.
Wydanie sta³o siê prawdziwym elementarzem i nieomal objawieniem dla
znaj¹cych jedynie sowieck¹ wersjê historii (miejscowej i powszechnej) Bia³orusinów. Podobnie jak zupe³nie, w tym duchu nowatorskie, poprzedzaj¹ce
100 pytañ opracowanie Miko³y Jerma³owicza Pa sliadach adnaho mifa,
100 pytañ znalaz³o siê w domu praktycznie ka¿dego bia³oruskiego inteligenta, na którym wywar³o ogromne wra¿enie18 oraz poczê³o kszta³towaæ narodow¹ samowiadomoæ w aspekcie pojmowania historii w³asnego narodu,
a tak¿e  jak siê mia³o okazaæ  historii bia³oruskiego pañstwa. Przywo³any
M. Jerma³owicz (te¿ autor niektórych pytañ) wyda³ bowiem dwa lata wczeniej wspomniane opracowanie, w którym dowodzi³, ¿e to nie Litwini,
a w³anie Bia³orusini (sic) w XIII w. (sic) podporz¹dkowali sobie Litwê, która
w dodatku tak naprawdê by³a ¯mudzi¹ a sama jako ruski (tu bia³oruski)
element ówczesnej Rusi (tutaj Bia³orusi) znajdowa³a siê miêdzy Miñskiem
a Nowogródkiem19. S¹dziæ nale¿y, i¿ niebywa³¹ popularnoæ opracowania
Jerma³owicza (w jednym 1991 r. ukaza³y siê i znik³y b³yskawicznie dwa
wydania Mifa) sk³oni³a wydawców gazety do pozyskania autorów i wydania
100 pytañ. Ten sam M. Jerma³owicz, siedem lat po opublikowaniu Mifa,
opublikowa³ drug¹ ze swych podstawowych prac (tu¿ przed sw¹ mierci¹),
w której postawi³ kwestiê genezy pañstwowoci bia³oruskiej w sposób jedno17 100 patañniau i adkazau z gistoryi Bie³arusi. S³adalniki I. Sawierczanka, Z. Sañko.
U afarmleñni wok³adki wykarystany maliunak U. £ukaszyka, Zwiazda, Minsk 2003. Zwyczajem praktycznie wszystkich wydawnictw na Bia³orusi, wydawcy na stronie tytu³owej scharakteryzowali ksi¹¿kê jako Pierwsze wydanie ksi¹¿ki popularno-owiatowej o historii naszej Ojczyzny w formie pytañ i odpowiedzi, przeznaczone dla szerokiego krêgu czytelniczego. Mo¿e byæ
wykorzystana jako materia³ pomocniczy w nauczaniu historii Bia³orusi w instytucjach edukacyjnych kraju.
18 Jak podkrela w Pos³owiu do przywo³ywanej pozycji Anatol Hryckiewicz, Jerma³owicz
pracowa³ nad nim 20 lat. O znaczeniu, jakie wywo³a³a, Hackiewicz napisa³ [...] niemal od razu
po wyjciu w wiat doczeka³a siê wznowienia wydania. Ksi¹¿ka ukaza³a siê w 1989 roku,
w niema³ym jak na wydawnictwo naukowe nak³adzie, i w mgnieniu oka znik³a z pó³ek ksiêgarskich przekszta³caj¹c siê od razu w bibliofilski unikat. Por. A. Hryckiewicz, Z lichtarom praudy. Pas³ouje nawukowaha redaktara [w:] M. I. Jerma³owicz, Pa sliadach adnaho mifa, 4-e
wydañnie, Minsk 2002, s. 85.
19 Por. na ten temat Z. J. Winnicki, Wspó³czesne bia³oruskie koncepcje genezy Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego. Studia z nauk spo³ecznych i humanistycznych. Ksiêga pami¹tkowa ku czci
Profesora Bernarda Janusza Albina w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, pod redakcj¹ Mariana
S. Wolañskiego i Walentego Baluka, Wroc³aw 2006, s. 397423.
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znaczny, na co wskazywa³ tytu³ opracowania Bie³aruskaja dziar¿awa Kniastwa Litouskaje20. W pracy podtrzyma³ nie tylko wszystkie swoje poprzednie
wywody ale tak¿e, podobnie jak w roku 1910 W. £astouski (Wac³aw £astowski, autor pierwszej w dziejach historiografii bia³oruskiej, minisyntezy dziejów Bia³orusi i Bia³orusinów w duchu narodowej koncepcji21) odniós³ siê do
relacji polsko-bia³oruskich przyznaj¹c tym jednoznacznie szkodliwy wp³yw
na interesy Bia³orusinów i Bia³orusi (jako bia³oruskiego pañstwa Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego). W pimiennictwie polskim przeciwpolskie tezy Jerma³owicza zauwa¿y³ jedynie przywo³ywany ju¿ Krzysztof Jab³onka22. Tezy te
w szczególnoci brzmi¹ nastêpuj¹co:
 unia horodelska stanowi³a celowe wzmocnienie katolicyzmu i by³a przebieg³ym dzia³aniem kurii rzymskiej, która po klêsce grunwaldzkiej przenios³a
swoje poparcie z zakonu krzy¿ackiego na Królestwo Polskie, maj¹ce odt¹d
rozszerzaæ wiarê rzymsk¹ na wschodzie [...] nowa unia ods³ania w sobie
dalsze zrastanie siê polskiej w³adzy pañstwowej z katolicyzmem i umo¿liwia
ich wspólne stopniowe przenikanie w g³¹b Wielkiego Ksiêstwa ruguj¹c prawos³awie i rodzim¹ (tu: bia³orusk¹) kulturê bizantyjsko-rusk¹,
 Polacy parli na Wschód [...] przeladuj¹c niemi³osiernie bia³orusk¹
mowê i wiarê i zastêpuj¹c j¹ swoj¹ mow¹ i wiar¹ katolick¹,
 konstytucja 3 Maja by³a zamachem na bia³orusk¹ pañstwowoæ Wielkiego Ksiêstwa,
 skutkiem unii lubelskiej by³a ...ostra polonizacja Bia³orusi, ci¹gn¹ca
siê tak¿e po rozbiorach Rzeczypospolitej, a zatrzymana dopiero st³umieniem
powstania 18301831 przez w³adze carskie i zamieniona na nie mniej niebezpieczn¹ rusyfikacjê a ch³opi bia³oruscy popadli w podwójn¹ niewolê polskich
i rosyjskich obszarników.
Jab³onka komentuje ca³oæ opracowania nastêpuj¹co: Ogromna popularnoæ tej ksi¹¿ki [podobnie jak poprzedniej  Z.J.W.] wród inteligencji bia³oruskiej wiadczy o wielkim zapotrzebowaniu na odrêbne dzieje. Szkoda tylko,
¿e przy ich wyodrêbnianiu nie ustrzeg³ siê autor skrajnoci, tak charakterystycznej dla mitotwórczego prezentowania w³asnych dziejów. Choæ, zastrzega
siê, ¿e czas mitów min¹³, trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e mamy oto nowy mit
bia³oruskiej odrêbnoci. Niew¹tpliwe s³uszne jest podkrelenie i dowartociowanie roli Bia³orusinów w Wielkim Ksiêstwie, ale mo¿e siê to przecie¿ odbyæ
bez odbierania Litwinom ich nazwy i Polakom dobrego imienia, za to, ¿e
20

Wyd. Bie³litfond [Fundacja Bia³orusko-Litewska], Minsk 2000.
Referat na temat Wizja Polski i Rosji w krótkiej historii Bia³orusi Wac³awa £astowskiego wyg³osi³ sesji na III Miêdzynarodowego Kongresu Bia³orutenistów (Miñsk 2125.05.2000 r.)
wybitny polski bia³orutenista Ryszard Radzik. Tekst nastêpnie zosta³ opublikowany w jego
pracy Kim s¹ Bia³orusini, Toruñ 2002 na stronach 3140. Wielostronnej analizy dzie³a £astowskiego dokona³ autor niniejszego studium w pracy opublikowanej w 2003 r. por. Z. J. Winnicki
Wspó³czesna doktryna..., passim.
22 K. Jab³onka (recenzja pracy) M. Jerma³owicz..., s. 269272.
21
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tworzyli jedyn¹, jaka na owe czasy by³a mo¿liwa, wspólnotê polityczn¹
z Litw¹ i Bia³orusi¹23.
Przedstawione wy¿ej pogl¹dy (koncepcje) sta³y siê centralnym punktem odniesienia, w kolejnym na ziemiach bia³oruskich, procesie poszukiwania róde³ wszechstronnie pojmowanej bia³oruskoci w celu utwierdzenia
wspó³czesnych Bia³orusinów w ich w³asnym poczuci narodowym.
Do pogl¹dów Jerma³owicza odwo³uj¹ siê wszyscy tamtejsi badacze, a politycy opcji narodowej przyjmuj¹ je jako doktrynalne.
100 pytañ ukaza³o siê w roku 1993, a wiêc niejako na pocz¹tku drogi
narodowo-pañstwowego odrodzenia Bia³orusi i Bia³orusinów w XX w. W niespe³na 10 lat póniej, a wiêc po okresie niezwykle intensywnego o¿ywienia
doktrynalno-badawczego podjêtego przez nowych, niemarksistowskich historyków w RB, pomys³odawca wydania zwartego Z. Sañko (dziennikarz, publicysta) wraz z Iwanem Sawierczank¹ (historyk) opublikowali kolejn¹ wersjê
tym razem jako 150 pytañniau i adkazau z historyji Bie³arusi24. Ksi¹¿ka
w twardej oprawie z bardzo licznymi ilustracjami (reprodukcje i tzw. rekonstrukcje czyli wspó³czesne artystyczne wizje np. wygl¹du pomieszczeñ, strojów, broni u¿ywanych przez Bia³orusinów np. w XIV w.) licz¹ca 24025 stron
formatu A 4 zosta³a sfinansowana w znacznej mierze przez sponsorów prywatnych (wydawcy dziêkuj¹ w szczególnoci p.p. Winakurawym i A. ¯wirowi), w tym Bia³oruskiej Fundacji Dobroczynnoci z Wielkiej Brytanii26. Potwierdzaj¹c niejako (R. Lindnera i nasze27) tezy o tym, ¿e w pierwszych 57
latach od pocz¹tku gorbaczowowskiej g³astnosti i pieriestrojki na rynku wydawniczym w BSSR  RB nast¹pi³ potok i zalew ró¿nej wartoci opracowañ
dotycz¹cych historii Bia³orusi. Uzasadniaj¹c potrzebê publikacji 150 pytañ,
o minionym od poprzedniej publikacji okresie wydawcy napisali [...] w ostatnim dziesiêcioleciu wydano u nas bardzo wiele literatury popularno-naukowej
i edukacyjnej. Jak s³usznie zauwa¿y³ nasz kolega Micha28 Czarniauski
[w wersji polskojêzycznej brzmia³oby to Micha³ Czerniawski29], tyle jej nie
opublikowano przez ca³y okres naszej historii. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e
II wersja (150 pytañ) uwzglêdniaj¹ca zarówno dorobek badaczy krajowych
23

Ibidem.
Wydane w Wilnie: Wilnia Nasza Buduczynia [Nasza Przysz³oæ], 2002.
25 Pozycja dostêpna pod tym samym tytu³em w sieci internetowej.
26 Organizacja zwi¹zana z utworzonym w Londynie przez Bia³orusinów by³ych ¿o³nierzy II
Korpusu Wojska Polskiego Zhurtawañniem Bia³aruskim w Wielikobrytañni, co zaznaczy³o siê w
omawianym tekcie zwiêkszeniem w porównaniu do 100 pytañ informacji o bia³oruskiej diasporze a tak¿e wyrazi³o w ikonografii.
27 Por. Z. J. Winnicki, Wspó³czesna doktryna i historiografia bia³oruska (po roku 1989)... .
28 W klasycznej bia³oruszczynie, nawi¹zuj¹c przez to do ch³opskiej tradycji, imiona mêskie wystêpuj¹ w podstawowej dla nich formie zdrobnia³ej np. Micha³  Micha, Wincenty
 Wikientij  Wincuk, Jerzy  Jury (Jurij)  Jura, Iwan (Jan)  Janka, Piotr  Piatru, Aleksander  Ale, Konstanty  Kastu itd. Praktyka ta jest jednak stosowana niekonsekwentnie.
29 Na temat bia³orutenizowania nazwisk polskich por. np. Z.J. Winnicki, ¯o³nierze Wojska
Polskiego z pó³nocno-wschodnich województw II RP... .
24
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jak i pochodz¹cych z bia³oruskiej diaspory, to najaktualniejszy i podany
w popularnej formie zbiorczy pogl¹d (dominuj¹cy, a zatem o charakterze
doktrynalnym) bia³oruski na dzieje pañstwowoci i dzieje narodu bia³oruskiego.
* * *
Z obu prezentowanych opracowañ przedstawimy zasadniczo tylko te pogl¹dy (tezy, ustalenia specjalistów bia³oruskich zaproszonych do opracowania
konkretnego tematu30 ), jakie odnosz¹ siê do kwestii zwi¹zanych z dziejami
Polski i polskoci¹ lub wspólnymi (bliskimi) relacjami Korony i Litwy. Nie
zwi¹zane bezporednio, prezentujemy dla uzmys³owienie aktualnego bia³oruskiego pogl¹du (np. odmiennego od tez i pogl¹dów historiografii litewskiej,
ukraiñskiej i rosyjskiej). Prezentacji dokonamy w oparciu o wydanie drugie
(150), jako ¿e jest ono kontynuacj¹ 100 pytañ i jak wskazywalimy, w zamierzeniu autorów syntetyzuje pogl¹dy wynikaj¹ce z efektów drugiej dekady
intensywnej pracy wspó³czesnej bia³oruskiej historiografii. 150 pytañ poszerzy³a kr¹g autorów. Z kilku (bez podania uzasadnieñ) zrezygnowa³a. Nie
mniej zasadniczy kr¹g autorów poszczególnych hase³, pozosta³31. Tekst
w porównaniu z 100-k¹ wzbogacono o liczniejsz¹ ni¿ w poprzednim wydaniu
ikonografiê (reprodukcje fotografii, ilustracji, map i tzw. rekonstrukcji w³¹cznie
z elementem ok³adki, to¿samym w 100-tce: rysunkiem  rekonstrukcj¹ wed³ug
U³adzimira £ukaszyka przedstawiaj¹c¹ jego wizjê XIII-wiecznego ciê¿kozbrojnego kawalerzystê bia³oruskiego  cia¿kazbrojnyj bie³aruski konnik XIII stahodzia). Czêæ z nich to reprodukcja z podrêczników i pimiennictwa pol30 Autorami poszczególnych hase³ pytañ i odpowiedzi 100-tki, s¹, jak to okrelili wydawcy [...] naukowcy rozmaitych specjalnoci. Wszystkich jednoczy d¹¿enie do przekazania prawdziwej historii, z punktu widzenia interesów Bia³orusi oraz pragnienie przekazania ludowi,
mo¿liwoci spojrzenia na przesz³oæ nie cudzymi [obcymi], do czego by³ tak d³ugo przymuszony,
lecz w³asnymi oczyma. Owi autorzy - naukowcy to : Micha Czarniauski* (Czerniawskij),
Edward Zajkouski (Zajkowskij), Siarhiej Tarasau (Tarasow), U³adzimir Ar³ou (Or³ow), Aliaksiej
Mielnikau (Mielnikow), Hienad Sahanowicz, Miko³a Jerma³owicz, Witaut Czaropka, Miko³a
Martynczyk, Jazep Jucho, Ibrahim Kanapacki, Emanui³ Jofe (Joffe), Pawie³ £ojka, Wiaczas³au
Czamarycki, Ale ¯³utka, Iwan Sawierczanka, Wolha (Olga) Babkowa, Lieanid £ycz, Alieh
£ojka, Wincuk Wiaczorka (aktualny prezes najwiêkszej partii opozycyjnej  BNF), Micha
Tkaczou (Tkaczow), Alieh Trusau (Trusow), Kastu Tarasau (Tarasow), Jazep Januszkiewicz,
Ale Kraucewicz (w pimiennictwie polskim jako Krawcewicz), Jura Ka³aczynski, Micha Bicz,
Anatol Sidarewicz (Sidorowicz), U³adzimir Kazbiaruk, Taæciana (Tatiana) Proæka, Hanna Surmacz, Janka (Jan, Iwan) Wojnicz, Leu (Lew) Miraczycki, Adam Maldzis. Wiêkszoæ autorów
100-tki, to autorzy niesowieckich podrêczników historii  szkolnych i akademickich jakie wspó³czenie obowi¹zuj¹ w bia³oruskich szko³ach rednich i uczelniach (np. P. £ojka, M.W. Bicz,
H. Sahanowicz). Z uwagi na to, ¿e autorzy ci, jak dot¹d w Polsce bardziej znani s¹ z pimiennictwa w jêzyku rosyjskim, gdzie nazwisko ma inn¹ pisowniê i brzmienie (bardziej ni¿ bia³oruskie,
zbli¿one do polskiego), w nawiasie podajemy pisowniê nazwisk (tam gdzie jest inna) w pisowni
rosyjskiej.
31 W zestawie autorów 150-ki znaleli siê : Micha Czarniauski, Edward Zajkouski (Zajkowski), Siarhiej Trusau.
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skiego32 (np. znane zdjêcie z ataku granatami dokonywanego przez ¿o³nierzy
II Korpusu WP pod Monte Cassino  z ksi¹¿ki Melchiora Wañkowicza).
Tezy  pogl¹dy (podkrelamy, ¿e dla autorów bia³oruskich pojêcie pañstwo  ziemia Bia³oru istnieje niejako od zawsze, to jest od ka¿dorazowego
historycznego zdarzenia, jakie mia³o miejsce na terenie okrelanym tym mianem wspó³czenie); Tezy  pogl¹dy na podstawie treci 150-tki prezentujemy
syntetyzuj¹co. Nie komentujemy ich pozostawiaj¹c ocenê Czytelnikowi. Niektóre wa¿ne, a mniej znane w polskim obiegu naukowym kwestie, wyjaniamy w przypisach. Prezentacji poddalimy g³ównie te tezy, które odnosz¹ siê
do wspólnych, stosunków polsko-litewsko-bia³oruskich. Czynimy to przede
wszystkim ze wzglêdu na to, ¿e jak wspomnielimy wy¿ej, wspó³czesna
bia³oruska doktryna w tej mierze nie jest znana w Polsce. Bywa, ¿e jest
lekcewa¿ona lub ze wzglêdów na poprawnoæ polityczn¹ nie jest ujawniana.
Tezy pogl¹dy przedstawiamy w kolejnoci ujêtej w 150-tce. Numer przy
ka¿dej tezie oznacza taki sam numer pytania i odpowiedzi w prezentowanym opracowaniu.
533. Kim byli Rogwold i Ragneda?  Rowold (Ragwo³d) to pierwszy
bia³oruski ksi¹¿ê, którego wskazuj¹ starodawne (stara¿ytnyja) letopisy,
7. Czy istnia³ staroruski naród (narod)  Nie by³o takiego narodu [Rusinów, Ruskich]. Zosta³ wymylony przez historyków rosyjskich. Do pojêcia naród staroruski jednolity naród ruski historycy ci odnosili siê ka¿dorazowo
po to by uzasadniæ imperialno-okupacyjn¹ politykê Moskwy staraj¹c siê wszelkimi sposobami dowodziæ swych praw do Bia³orusi i Ukrainy,
13. Czy Bia³oru by³a pod niewol¹ mongo³o-tatarsk¹?  Bia³oru nie
zosta³a zniewolona przez mongo³o-tatarów34, Bia³oru ma s³awn¹ stronniczkê
historii dot¹d przemilczan¹. Na d³ugo przed znan¹ bitw¹ na Kulikowym
Polu, w 1362 roku wojska Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego [dalej: WXL] pod
dowództwem Olgierda, zdoby³y przewagê nad Tatarami poprzez pobicie nad
Sinymi Wodami wojska trzech tatarskich chanów, w wyniku czego ziemie
ukraiñskie zosta³y wyzwolone,
14. Czy to prawda, ¿e Litwini zawojowali Bia³oru?  Mit o litewskim
podboju Bia³orusi ma sw¹ d³ug¹ historiê, staro¿ytna litwa [sic] znajdowa³a
siê na Bia³orusi w rejonie górnego Poniemnia35, pomiêdzy Miñskiem a Nowo32

Uwaga: zawsze bez podania ród³a, z którego reprodukowano ilustracjê lub fotografiê.
Cyfra oznacza numer pytania i odpowiedzi zamieszczone w 150-tce.
34 Tekst opatrzony znan¹ litografi¹ obrazuj¹c¹ oblê¿enie Legnicy.
35 Poniemnie (Paniamoñnie)  tak okrelana w bia³oruskiej nauce kraina geograficzna [...]
obejmuj¹ca górny basen Niemna wraz z jego dop³ywami. Graniczy na po³udniu z Zachodnim
Polesiem, na wschodzie i pó³nocnym wschodzie z Bia³orusi¹ Centraln¹ i Pojezierzem (na zachód
od Baranowicz do Puszczy Nalibockiej)  £. K. Citowa, W. S. Citou Etnagrafija i literatura.
Eksperymientalny dapamo¿nik na wybar dla wuczniau 1112 k³asau ustanou, jakija zabiaspieczwajuæ atrymañnie ahulnaj siaredniaj adukacyi, z bie³aruskaj i ruskaj mowami nawuczañnia
z 12 hadowym terminam nawuczañnia. Rekamendawana nawukowa-metadycznaj ustanowaj Nacyjanalny Instytut adukacyi Ministerstwa Adukacyi Respubliki Bia³aru, Minsk, 2004, s. 7879.
33
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gródkiem oraz S³onimem a Mo³odecznem, utworzenie WXL by³o w interesie
bia³oruskich feuda³ów a pañstwowoæ ta by³a bia³orusk¹, za dalsze zbli¿anie
siê ziem bia³oruskich [jednoczenie] w procesie powstawania WXL nastêpowa³o
drog¹ pokojow¹, zatem: nie by³o ¿adnego ,podboju litewskiego Bia³orusi,
a nasi przodkowie [Bia³orusini] do³¹czywszy starodawn¹ Litwê do Nowogródka utworzyli podstawy dla swojego [sic] pañstwa  WXL36,
25. Kim by³ Jagie³³o [Jahaj³a] ?  spór o etniczn¹ przynale¿noæ Jagie³³y
rozwiewa jego pisemne owiadczenie z 1387 roku, w którym on sam zaznacza,
i¿ tradycja obrony naszej ziemi litewskiej wed³ug podañ ludowych nazywa siê
pogoni¹, co oznacza, i¿ zaliczy³ siebie do redniowiecznego etnosu bia³oruskiego  liæwinów37,
26. Co to by³a unia krewska?  wed³ug ustaleñ tej unii, wygodnych dla
naszego pañstwa, Polska wstêpowa³a z nim w sojusz a monarch¹ [haspadarom] stawa³ siê nasz [WXL = Bia³oru] wielki ksi¹¿ê, do takich uk³adów
zmusi³a Polaków ciê¿ka sytuacja charakteryzuj¹ca siê niemieck¹ kolonizacj¹
ich kraju. By nie straciæ swej pañstwowoci i ca³kowicie nie zgin¹æ Polacy
zmuszeni zostali do wejcia w sojusz z WXL, Jagie³³o zgodzi³ siê na objêcie
tronu polskiego wyznaczaj¹c swym namiestnikiem w WXL Skirgie³³ê (Iwana),
nale¿y podkreliæ, i¿ póniej w wiekach XVXVII na podstawie dokumentów
sfabrykowanych przez Polaków, którzy przedstawiali jako orygina³ unii krewskiej, w literaturze historycznej (oczywicie polskiej) zapanowa³a przeciwstawna koncepcja twierdz¹ca jakoby WXL wchodzi³o w sk³ad Polski. Sfa³szowany
dokument jest niedorzeczny, np. suma jak¹ mia³ zap³aciæ Jagie³³o Wilhelmowi
Austriackiemu jako odszkodowanie za zerwanie zarêczyn Jadwigi mia³a wynosiæ 200 tysiêcy florenów  a to by³a kwota za jak¹ mo¿na by³o wówczas kupiæ
ca³e pañstwo! Na sejmie lubelskim 1569 roku nasi pos³owie podkrelali fa³szerstwo aktu, poniewa¿ Polacy wykorzystywali ów historyczny dokument dla uzasadnienia swych zaborczych praw, tak¿e w okresie póniejszym,
29. Czym wyró¿nili siê Bia³orusini w bitwie pod Dubrown¹ [Grunwaldem]?  w bitwie tej najwiêksz¹ czêæ wojsk WXL stanowili Bia³orusini,
dawna oficjalna wersja o ucieczce chor¹gwi WXL wed³ug nowych badañ by³a
w rzeczywistoci zaplanowanym dzia³anie taktycznym Wito³da, podstawowe
znaczenie dla historycznego zwyciêstwa pod Dubrown¹ mia³y: pomys³owy manewr b³yskawicznie przeprowadzony przez Wielkiego Ksiêcia oraz mêstwo naszych przodków, z których po³owa leg³a w tej bitwie,
31. Jaki udzia³ w wojnach husyckich wziêli Bia³orusini?  Witold, nasz
monarcha, ze wzglêdów taktycznych odmówiwszy przyjêcia korony czeskiej,
wys³a³ do pomocy husytom piêciotysiêczne wojska bia³oruskie na czele ze
swym krewnym Zygmuntem Korybutowiczem, którego nastêpnie Sejm Czeski
36 Por. na ten temat przyczynek: Z.J. Winnicki, Wspó³czesne bia³oruskie koncepcje genezy
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego... .
37 Pimiennictwo bia³oruskie przyjmuje jako pewnik, ¿e pojêcie Liæwin  bia³oruska
wymowa Litwina (odmiennie od rosyjskiego: litowiec) w odró¿nieniu od ¯mudzina (¯amojt)
oznacza redniowiecznego Bia³orusina.
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og³osi³ namiestnikiem królewskim, a nastêpnie królem czeskim, za bia³oruscy
¿o³nierze w czêci przyj¹wszy wiarê husyck¹ wojowali jeszcze 10 lat, skutkiem
husytyzmu by³o wprowadzenie w 1436 roku inkwizycji, jednak¿e ta, w naszym
cierpi¹cym wyznaniowo pañstwie funkcjonowa³a zaledwie 43 lata,
35. Co to jest szlachta?  Tak nazywano wojskowy stan na Bia³orusi od
XV wieku, s³owo pochodzi od niemieckiego pojêcia szlacht co oznacza³o bitwê,
poprzednikami szlachty byli bojarzy - pancerni, piesi i konni, niemal wszystko
w naszej historii co wi¹¿e siê z wojskowoci¹, dyplomacj¹, nauk¹, owiat¹
i kultur¹ wi¹¿e siê z osi¹gniêciami szlachty. Po zaborze Bia³orusi przez Rosjê,
prowadzona by³a akcja odszlachcenia naszego narodu, gdy¿ nieustannie
trwa³y bunty przeciwko rosyjskiemu panowaniu, które organizowali szlachcice
(Kociuszko, Jakub Jasiñski, Stefan Grabowski [Hrabouski], Tamasz Waurzecki [Wawrzecki], Kastu Kalinouski [Konstanty Kalinowski], Walier Urublieuski [W. Wróblewski] i inni . Niemal wszyscy nasi wybitni dzia³acze kultury (Mickiwicz, Ihnat Damejka [Domeyko], U³adzis³au Syrakomla, Iwan
Czerski, Bieniadykt Dybouski [Dybowski] pochodzili ze starozytnej szlachty
bia³oruskiej. Po unii horodelskiej, gdzie nast¹pi³a wymiana [sic] herbów jakiej
dokona³a nawzajem szlachta WXL i Królestwa Polskiego, heraldyczna kultura
Bia³orusi zosta³a w³¹czona do tradycji europejskiej. Szlachecki stan na Bia³orusi zlikwidowa³a Rewolucja Padziernikowa38,
36. Czym wyró¿nia³o siê panowanie [knia¿eñnie] Aleksandra?39  tron
wielkokosi¹¿êcy zaj¹³ w 1492 roku po mierci swego ojca wielkiego ksiêcia
Kazimierza, za jego panowania WXL toczy³o ciê¿kie wojny obronne z Moskw¹
i straci³o Czernihów, Homel, Briañsk, Starodub i Mceñsk, Aleksander lubi³
ksi¹zki, muzykê i piew, a ¿ycie kulturalne za jego panowania têtni³o na
wileñskim dworze,
37. Kim by³ Kastu40 Astro¿ski [Konstanty Ostrogski]?  jeden z najs³awniejszych bohaterów historii bia³oruskiej, wielki obroñca ojczyzny. Ostrogski w wyniku zwyciêstwa pod Orsz¹ uratowa³ kraj oraz sta³ siê s³awny
w Europie41 ,
38

Podkrelamy zupe³ny brak odniesienia do polskoci szlachty w Wielkim Ksiêstwie,
póniejszych Kresach i jej roli w walce o niepodleg³oæ Polski.
39 Bardzo mocno podkrelamy prezentacjê dziejów WXL = Bia³orusi, w tym osoby
i dzia³alnoæ monarchów WXL w zupe³nym oderwaniu od ca³oci Rzeczypospolitej  Polski.
Monarcha to w tym znaczeniu przede wszystkim (jedynie) Wielki Ksi¹¿ê, który rz¹dzi samodzielnym pañstwem litewskim (bia³oruskim). Zwi¹zków politycznych i cywilizacyjnych
z Koron¹ nie ma. Instytucje ustrojowe: herby, szlachectwo, prawo magdeburskie, ustrój wojewódzki, samorz¹d szlachecki w powy¿szym ujêciu wprowadzany jest na Bia³orusi w abstrakcji
od wzorca ustrojowego Polski. Monarcha, taki wniosek wywieæ musi czytelnik, funkcjonuje
tylko i dla WXL = Bia³orusi.
40 Zwracamy na prezentystyczne nadanie ch³opskiej wersji brzmienia imienia hetmana.
Redakcja 150-ki zamieszcza znan¹ podobiznê (reprodukcja obrazu) Konstantego Ostrogskiego
w otoczeniu opisu bohatera na reprodukcji w jêzyku polskim (imiê i nazwisko).
41 O roli wojsk koronnych w bitwie nie ma ani s³owa. Bia³oruscy niepodleg³ociowcy
uznaj¹ datê bitwy (8.09.1514 r.) za Dzieñ Wojska Bia³oruskiego.
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42. Kim by³ Miko³a Gusouski [Miko³aj Husowski]?  wybitny bia³oruski
pisarz epoki Odrodzenia, napisa³ po ³acinie Pieñ o ¿ubrze, nie by³o wykszta³conego Liæwina  Bia³orusina, który w owym czasie nie zna³by ³aciny, ³acina
by³a jêzykiem wiatowym i dlatego chc¹c utrwaliæ wielkoæ i mocarstwowoæ
swojej ojczyzny, pisa³ po ³acinie. Miko³ê Gusowskiego czasami bezpodstawnie
do swojej literatury w³¹czaj¹ Litwini [oryg. ¯amojty], Ukraiñcy lub Polacy nie
zwa¿aj¹cy na jego widoczne bia³oruskie pochodzenie ukazane w samym poemacie. ¯ubr na, którego w m³odoci polowa³ poeta nie wystêpowa³ na stepach
Ukrainy, a rzeka m³odoci poety  Dniepr jak wiadomo nie p³ynie w Polsce ani
na ¯mudzi. Ponato, co wa¿niejsze  utwór przesi¹kniêty jest mentalnoci¹
bia³orusk¹
43. Kiedy zosta³o zapocz¹tkowane bia³oruskie prawo konstytucyjne?
 opracowanie prawa konstytucyjnego rozpoczê³o siê na Bia³orusi ju¿ w XVI
wieku na bazie przywilejów ziemskich, pocz¹tkiem by³ przywilej wielkiego
ksiêcia Kazimierza z 1447 roku, a nastêpnie w. ksiêcia Aleksandra z 1492 r.
nazywany przez historyków prawa kart¹ wolnoci. Za najwa¿niejsze normy
konstytucyjne zawiera³y Statuty Litewskie (1529, 1566, 1588 r.). Charakterystyczne, ¿e statut z roku 1588 faktycznie ignorowa³ akt unii lubelskiej z 1569
roku przez prawne okrelenie i utrwalenie suwerennoci Pañstwa Bia³oruskiego [sic],
44. Kim byli Panowie  Rada?  Panowie  Rada (w dokumentach
pisanych ³acin¹; Senat) najwy¿szy organ kierowniczy WXL, w sk³ad rady
wchodzili: marsza³ek ziemski [oryg. marsza³ak ziemski], marsza³ek nadworny, najwy¿szy hetman, kanclerz [kanclier], podskarbi ziemski [ziemski padskarbi], wojewodowie [wajawody], kasztelanowie [kasztaliany]42, od koñca XV
wieku rola Rady wzrasta³a ograniczaj¹c w³adzê wielkiego ksiêcia, a¿ do przywileju [sic] w. ksiêcia Aleksandra w którym prawa Rady wzros³y jeszcze bardziej, a odnosi³y siê do polityki zagranicznej WXL,
45. Co to by³o Wielkie Ksiêstwo Litewskie?  Wielkie Ksiêstwo to redniowieczne pañstwo bia³oruskie jakie powsta³o w XIII wieku na Ziemi Nowogródzkiej. Jego utrwalenie ugruntowa³o siê na ekonomicznych i kulturalnych
podstawach starodawnych ksiêstw bia³oruskich; Po³ockiego, Turawsko-Piñskiego i Smoleñskiego. Mit o upoledzonej sytuacji Bia³orusinów w WXL
i panowaniu nad nimi litewskich [lietuwiskich] feuda³ów, nie wytrzymuje
konfrontacji z elementarnymi faktami gdy¿ przewa¿aj¹c¹ czêæ mo¿now³ad42 Podajemy oryginaln¹ transliteracjê wskazuj¹c¹ na genezê urzêdów, gdy¿ omawiane
opracowanie (i praktycznie ca³a historiografia bia³oruska) traktuje je jako oryginalne instytucje
liæwiñskie, tj. bia³oruskie. Podobnie pochodzenie prawa magdeburskiego, jako ustanowionego
w WXL (przyswojonego) w zupe³nej abstrakcji od ju¿ istniej¹cego wzorca polskiego). Pr¹dy
odrodzeniowe w WXL, z kolei przedstawiane s¹ jak naturalny proces europejski, nie bior¹c
w ogóle pod uwagê, ¿e zjawiska Renesansu odbywa³y siê wy³¹cznie w strukturach politycznych
w obrêbie chrzecijañstwa zachodniego co by³o mo¿liwe w WXL w zwi¹zku z rosn¹c¹ dominacj¹
katolicyzmu zapocz¹tkowan¹ uregulowaniami unii krewskiej. Dla porównania, tu¿ zagraniczna,
prawos³awna Moskwa, w europejskich procesach renesansowych nie uczestniczy³a.
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ców w WXL stanowili Bia³orusini  Liæwini. To oni byli przedstawicielami
w³adzy wielkoksi¹¿êcej tak¿e na ¯mudzi [tu: Litwa w³aciwa tj. Lietuva 
st¹d Litwini to Lietuvisy a nie Liæwini  Litwini]; ¯mudzini prosili by nie
przysy³aæ do nich na posady administracyjne obcych  komisarzy [sic] wielkiego ksiêcia i rz¹du WXL. Ta niechêæ do Bia³orusinów znalaz³a odzwierciedlenie w starym litewskim zaklêciu Perkune, dievaiti, nemusk ¿emaiti, musk
guda, kaip suni ruda (t³um. z t³umaczenia bia³oruskiego Z.J.W.: Perkunie,
bo¿e, nie bij ¯mudzina, bij Guda [Bia³orusina] jak rudego psa). WXL formacja pañstwowa istniej¹ca w XIII - XVIII wieku w geograficznym centrum
Europy, którego spadkobierc¹, po ustaniu rosyjskiej okupacji by³a Bia³oruska
Republika Ludowa proklamowana 25 marca 1918 r., w pewnej mierze BSSR
utworzona w latach 19191920 i w koñcu, kontynuatork¹ historycznych i kulturalnych tradycji WXL jest wspó³czesna suwerenna Republika Bia³oru (RB).
49. Czym by³a unia lubelska?  Unia lubelska  to czasowy wojskowo-polityczny sojusz, podpisany przez Wielkie Ksiêstwo Litewskie z Królestwem Polskim latem 1569 roku na Sejmie w Lublinie. Rz¹d Wielkiego Ksiêstwa, które w tym czasie prowadzi³o ciê¿k¹ wojnê z Moskowi¹, zmuszony by³
podpisaæ haniebn¹ umowê z Polsk¹ w zamian za pomoc wojskow¹, akt na
podstawie projektu polskich pos³ów, odmienny od proponowanego przez naszych [bia³oruskich] delegatów, przewidywa³ zlanie siê dwu pañstw w jednym
ciele, zabrania³ istnienia odrêbnego sejmu w WXL, likwidowa³ wielkoksi¹¿êcy
Statut, kasowa³ porz¹dek obierania Wielkiego Ksiêcia, likwidowa³ struktury
obronne WXL zezwala³ na nabywanie ziemi przez Polaków oraz obejmowanie
przez nich posad w na Bia³oruskich obszarach pañstwa, By³a to przygrywka
do inkorporacji ... choæ nasi pos³owie zmuszeni byli mimo sprzeciwów podpisaæ ten akt, marzenia Polaków nie spe³ni³y siê. Dziêki postawie najwierniejszych rodaków Ksiêstwa (Wa³owicz, Chodkiewicz, Lew Sapieha) zjednoczenie
nie nast¹pi³o, a pomocy wojskowej w wojnie z Moskw¹ Ksiêstwo od Polaków
nie otrzyma³o. W 1576 roku nowy wielki ksi¹¿ê ciapan Batura [Stefan Batory] swym pierwszy przywilejem skasowa³ postanowienia sejmu lubelskiego
poni¿aj¹ce honor WXL. Podkreli³ niezale¿noæ WXL od Polski, obowi¹zywanie Statutu oraz powo³a³ specjaln¹ komisjê dla ustalenia granic, a dwa lata
póniej sejm z 1578 roku zatwierdzi³ przygotowane przez rz¹d WXL ,statutowe
poprawki, odnonie do kasacji prawa procesowego skasowane w Lublinie.
W Statucie z 1588 roku nast¹pi³o ca³kowite zagwarantowanie ekonomicznej,
kulturowej i pañstwowo-politycznej suwerennoci WXL od s¹siednich pañstw.
Cudzoziemcom, w tym Polakom zakazano prawa nabywania ziemi oraz sprawowania funkcji wieckich, oraz duchownych. Status ten uregulowano w jêzyku bia³oruskim. Jak wiêc widaæ, WXL nie zosta³o zlikwidowane i nie przesta³o
istnieæ jako suwerenne pañstwo czego chcieli polscy magnaci.
50. Czym by³a Rzeczpospolita?  termin pochodzi od ³aciñskiego res
publica, nasi przodkowie pos³ugiwali siê terminem recz paspalitaja w swoim
jêzyku bia³oruskim, u¿ywaj¹c go jako synonim swej pañstwowoci na d³ugo
przed rokiem 1569. Polacy podobnie u¿ywali tego pojêcia, do 1569 roku trak-
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tuj¹c je jako wy³¹czny synonim Królestwa Polskiego. W trudnych dla naszej
Ojczyzny chwilach, w roku 1669 owiadczyli oni, ¿e po likwidacji WXL i przy³¹czenia go do Polski  powsta³a jedna rzeczpospolita, co zafiksowano w akcie
unii lubelskiej. Od tego czasu Polacy u¿ywali nazwy Rzeczpospolita jako nazwy pañstwa polskiego. Nasi przodkowie nigdy tak nie uwa¿ali, a w rzeczywistoci nigdy nie by³o tak jak uwa¿ali Polacy  WXL pozosta³o prawnie suwerennym pañstwem  Bia³orusk¹ rzeczpospolit¹ a¿ do 3 maja 1791 roku. Odmiennie twierdzi tendencyjna nauka polska. Mo¿na zatem stwierdziæ, i¿ ¿adne
nowe pañstwo nie powsta³o w wyniku aktu unii, i ¿e ¿adnego po³¹czenia ziem
bia³oruskich i polskich nie by³o. Polska i WXL, mia³y wprawdzie cis³e kontakty lecz te ogranicza³y siê do osoby monarchy oraz wspólnego sejmu walnego
inne za wynika³y z obopólnych interesów obu pañstw. Pojêcie Rzeczpospolita
Obojga Narodów dla okrelenia sojuszu, nie dawa³o nigdy podstaw dla traktowania go jako nazwy jednego pañstwa.
53. Za co wiat szanuje Szymona Budnego?  wybitny bia³oruski pisarz,
nauczyciel, filozof, duchowny i wyk³adowca ... oprócz rodzinnego jêzyka bia³oruskiego w³ada³ jêzykami klasycznymi i polskim. Twórczoæ Budnego cieszy³a
siê wielk¹ popularnoci¹ wród mieszkañców Bia³orusi, a jego pogl¹dy spo³eczno-polityczne i prawne wp³ynê³y na kszta³t Statutu [Litewskiego] z 1588
roku. Jego przek³ad Nowego Testamentu zyska³ wiatowy rozg³os43.
55. Kto zas³u¿y³ na miano Wileñskiego Alda?  olniewaj¹c¹ stronic¹
bia³oruskiego drukarstwa by³a dzia³alnoæ wydawnicza Jana Karczana, którego pracê porównaæ mo¿na do twórczoci wiedeñskiego wydawcy Alda Moncjusza [tu: Mancyja]. Jan Karczan urodzony w wiosce pod Lid¹. Drukowa³ w
jêzyku polskim i po ³acinie, a wielki ówczesny popyt na ksi¹¿ki wiadczy o
wysokim poziomie wykszta³cenia ówczesnego spo³eczeñstwa bia³oruskiego.
56. Sk¹d i kiedy przyby³ na Bia³oru katolicyzm44?  oko³o 1010 roku
ksi¹¿ê turowski wiatope³k przyj¹³ wraz ze swymi poddanymi chrzest w obrz¹dku zachodnim, z r¹k biskupa niemieckiego Reinberga, wi¹tynie ³aciñskie
w istnia³y w XII wieku w Po³ocku i Smoleñsku. Od drugiej po³owy XIII wieku
duchowy wp³yw na ziemie bia³oruskie zacz¹³ bezskutecznie wywieraæ koció³
polski. Polski dominikanin Wit wyznaczony na biskupstwo przez Mendoga nie
obj¹³ urzêdu, a pierwszym oficjalnym ordynariuszem zosta³ w 1253 roku Niemiec Chrystian, Bia³oruskie biskupstwo przekszta³cono w arcybiskupstwo bezporednio podporz¹dkowane Rzymowi. Wojna o autonomiê kocio³a narodowego, w stosunku do kocio³a polskiego, trwa³a podczas panowania Witolda.
Bia³oruska szlachta domaga³a siê takiej autonomii, w wyniku czego z pierwszych 18 biskupów [wileñskich] jedynie trzech  pierwszy trzeci i czwarty by³o
43 Autorzy 150-tki reprodukuj¹ ok³adkê owego przek³adu. Tekst z roku 1574 wydany
w ma³ej wiosce niedaleko Wo³o¿yna (dzi centralna Bia³oru) opublikowany by³ w jêzyku polskim. Dlaczego nie jest reprodukowana wersja w jêzyku starobia³oruskim (tu: bia³oruskim),
autorzy nie komentuj¹.
44 Autorzy ilustruj¹ to pytanie fotografi¹ znanego z urody architektonicznej kocio³a w.
Anny w Wilnie.
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Polakami, pozostali to Bia³orusini. Polski wp³yw wzrós³ dopiero po katastroficznych wojnach z Moskw¹ w XVII wieku.
60. Kto zainaugurowa³ drukarstwo w Moskwie  zainaugurowali nasi
utalentowani przodkowie Piotr Mcis³awiec i Iwan Fedorowicz herbu Szreniawa.
65. Dlaczego nasi magnaci przechodzili na katolicyzm?  obrz¹dki
wschodni i zachodni wspó³istnia³y obok siebie od czasu chrztu Bia³orusi
i wywar³y wielki wspólny wp³yw na kulturê bia³orusk¹. Wspó³istnienie i tolerancja wzajemna sprzyja³y póniejszej unii, a wczeniejsze przechodzenie do
obrz¹dków nie by³o traktowane jako zmiana wiary. Czêæ bia³oruskich magnatów i szlachty przyjê³a katolicyzm wprost ze stanu pogañskiego. Zachodnie
sympatie wzmocni³y siê podczas wojen z Moskw¹ w XVII wieku. Zale¿noæ
prawos³awia na Bia³orusi od patriarchatu Moskiewskiego wymusi³o na naszym pañstwie sprzyjanie obrz¹dkowi katolickiemu.
66. Kiedy powsta³ pierwszy uniwersytet na Bia³orusi?  Pierwsz¹ szko³¹ akademick¹ o tym charakterze by³a akademia greko-³aciñsko-s³owiañska
w Smoleñsku utworzona w 1130 roku. Podobny charakter mia³a wileñska
szko³a katedralna, a nastêpnie wileñskie kolegium jezuickie z 1579 roku, przekszta³cona przywilejem Stefana Batorego w uniwersytet typu europejskiego.
Studiowali tam g³ównie Bia³orusini a wyk³adowcami w wiêkszoci byli uczeni
pochodz¹cy z Bia³orusi. Wybitnymi uczonymi byli: Piotr Skarga, M.K. Sarbiewski, Albert Koja³owicz, Grzegorz Knopski, Marcin miglecki. Studiowa³y
tam dzieci bia³oruskich magnatów: Radziwi³³ów, Paców, Tyszkiewiczów,
Chodkiewiczów, Zawiszów. Jêzykiem wyk³adowym by³ bia³oruski i ³acina. Nie
mniej, w miarê polonizacji szlachty od drugiej po³owy XVII wieku nast¹pi³o
przejcie na jêzyk polski.
71. Jaka bitwa morska wesz³a do panteonu chwa³y orê¿a bia³oruskiego?  W latach 16001629 WXL prowadzi³o wojnê przeciwko Królestwu Szwecji. Szczególnym talentem dowódczym wyró¿ni³ siê Jan Chodkiewicz i to z jego
imieniem wi¹¿e siê pierwsza, i jedyna w historii bia³oruskiej, morska bitwa
pod Salisem, któr¹ nasi przodkowie wspaniale wygrali. Dalszym ci¹giem tego
zwyciêstwa by³ manewr husarski Chodkiewicza pod Ryg¹, sk¹d przeciwnik
ust¹pi³ nie chc¹c ulec sile bia³oruskiego orê¿a.
72. Kim byli Lisowczycy  lisowczycy to nazwa lekkiej kawalerii bia³oruskiej z po³owy XVII wieku, utworzonej przez utalentowanego bia³oruskiego
szlachcica Aliaksandra Jzepa Lisouskaha pochodz¹cego z Wileñszczyzny.
73. Czym wyró¿nia³ siê Janusz Radziwi³³?  Najwy¿szy hetman i Wojewoda Wileñski by³ cz³owiekiem wysoko wykszta³conym [...] jeszcze w m³odoci
w obecnoci monarchy rzuci³ polskim senatorom: przyjdzie czas panowie Polacy, ¿e do drzwi nie traficie  powyrzucamy was przez okna. By³ zwolennikiem niezale¿noci WXL. W czasie nawa³y szwedzkiej, straciwszy nadziejê na
obronê ojczyzny, 17 sierpnia 1655 roku w Kiejdanach podpisa³ umowê o unii
WXL ze Szwecj¹. W ten sposób skasowana zosta³a unia z Polsk¹. WXL mia³o
odt¹d wspieraæ Szwecjê w wojnie z Moskw¹ i Polsk¹. Jednak akt unii ze
Szwecj¹ nie wszed³ w ¿ycie.
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74. Jaki jêzyk w dawnej Wschodniej Europie by³ rodkiem kontaktów
dyplomatycznych?  Jak w ca³ej Europie, tak na Bia³orusi w stosunkach tych
pos³ugiwano siê ³acin¹. Jednak¿e w stosunkach z s¹siaduj¹cymi pañstwami,
rolê ³aciny spe³nia³ jêzyk bia³oruski. W WXL by³ to jêzyk stosunków miêdzy
etnicznych, którym pos³ugiwali siê Litwini, ¯ydzi, Tatarzy, starowierzy i Cyganie. W redniowieczu np. Mo³dawia i Wo³osza, w pañstwowej i dyplomatycznej korespondencji u¿ywa³a pañstwowego jêzyka WXL to znaczy bia³oruskiego.
Za Jagie³³y w znacznej mierze bia³oruski sta³ siê dwór królewski w Krakowie.
Stolice polska i rosyjska prowadzi³y ze sob¹ korespondencjê po bia³orusku.
Tak to, jêzyk bia³oruski by³ rodkiem stosunków miêdzynarodowych  jêzykiem miêdzynarodowym.
75. Kto wynalaz³ rakietê wielostopniow¹?  W 1650 roku nasz rodak,
Kazimir Siemianowicz z Witebszczyzny opublikowa³ w Amsterdamie podrêcznik Wielkie mistrzostwo artylerii. W ten sposób spór o to, kto wynalaz³ tak¹
rakietê; czy rosyjski uczony Cio³kowski [tu: Cyja³kouski], Belg-Bing czy Amerykanin Godard; zosta³ zakoñczony. Rakietê wynalaz³ i opisa³ bia³oruski uczony.
77. Kim by³ Andrzej Bobola [Babolia]?  pochodzi³ ze staro¿ytnego szlacheckiego rodu bia³oruskiego. Szanuj¹ go Bia³orusini - katolicy oraz unici.
82. Jakie by³y przyczyny upadku Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego?
 WXL g³êboko podupad³o w po³owie XVII wieku na skutek spustoszeñ po
wojnie z Moskw¹, ¿aden naród europejski nie dozna³ tak dramatycznego regresu demograficznego  z trzech milionów mieszkañców ocala³a mniej ni¿
po³owa. Upadek dotkn¹³ w efekcie wszystkich sfer ¿ycia spo³ecznego. Zaostrzy³y siê konflikty miêdzykonfesyjne wskutek wspó³pracy naszej cerkwi prawos³awnej z okupantem. Jednoczenie w oparciu o struktury kocio³a katolickiego nasili³y siê procesy polonizacji [apalaczwañnie].
84. Kim by³ Tadeusz Reytan?  w 1772 dosz³o do pierwszego rozbioru
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na sejmie Rzeczypospolitej g³ówn¹ rolê odgrywa³ zwolennik sprzedawczej wiêkszoci, kuchmistrz [kuchmistr] polski
A. Paninski [Poniñski] marionetka poselstwa rosyjskiego. Plany te spotka³y
siê z nieoczekiwanym sprzeciwem pos³ów bia³oruskich45 na czele z Tadeuszem
Reytanem, szlachcicem spod Lachowicz. Legendarny czyn Reytana wszed³ do
naszej [bia³oruskiej] historii jako przyk³ad ofiarnoci i patriotyzmu.
85. Jak Bia³orusini utracili swoj¹ pañstwowoæ?  wojny z Moskw¹
i polityczne walki wewnêtrzne szlachty doprowadzi³y do os³abienia organizmu
ongi potê¿nego pañstwa rodkowoeuropejskiego, g³êboki kryzys ogarn¹³ nasz
kraj. W politycznym ¿yciu WXL ujawni³y siê niebezpieczne tendencje, które
wyznacza³y ko³a polskie lub propolskie. Od W³adys³awa IV, monarchowie konfederacyjnej RP orientowali siê coraz silniej na kulturê polsk¹ i wyrazicieli
d¹¿eñ szlachty. W konfliktach Polaków z Liæwinami [Liæwin = Bia³orusin,
45 Podkrelamy z wykrzyknikiem, ¿e w ca³ej przytaczanej narracji odnosz¹cej siê do dziejów WXL i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zupe³nie nieobecni s¹ Litwini. Drugi Naród
w powy¿szym ujêciu i politycznym znaczeniu to tylko Bia³orusini.
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Litwin: tu Lietuvis lub ¯amojt = ¯mudzin] którzy znaleli siê w izolacji.
Nast¹pi³a polonizacja wy¿szych stanów, co pog³êbia³o kryzys spo³eczny. To
sprowokowa³o monarchów s¹siednich mocarstw do mieszania siê w sprawy
wewnêtrzne. Wreszcie, pod koniec XVIII wieku pañstwo bia³oruskie [sic] zosta³o zlikwidowane. Przyczynili siê do tego nasi tak wschodni jak i zachodni [tu :
Polska] s¹siedzi. Wiosn¹ 1791 roku magnaci polscy i spolonizowana szlachta
bia³oruska, d¹¿¹c do umocnienia RP, oznajmili koniecznoæ powrotu do ustroju monarchii dziedzicznej i likwidacji odrêbnoci pañstwowych WXL46 ,tak
oto spe³ni³o siê wreszcie wielowiekowe marzenie naszych zachodnich s¹siadów. Bia³oruskie pañstwo w tym momencie de iure wesz³o w sk³ad Polski,
fakt, ¿e nie na d³ugo. W kwietniu 1792 roku rosyjska armia ... zagarnê³a
Wilno. Czasowe odnowienie pañstwa bia³oruskiego nast¹pi³o w 1794 r. podczas antyrosyjskiego powstania pod dowództwem p³k. Jakuba Jasiñskiego,
lecz utworzona Najwy¿sza Rada Litewska przetrwa³a zaledwie kilka miesiêcy.
Próby odnowienia WXL nast¹pi³y w 1911 i 1912 roku. Nie mia³y wielkiego
znaczenia lecz dowodzi³y koniecznoci istnienia suwerennego pañstwa w geograficznym centrum Europy. Zjednoczenia z Rosj¹ nie by³o. By³a 200-letnia
okupacja i niewola naszego narodu.
88. Kim by³ Tadeusz Kociuszko?  nasz rodak Andrzej Tadeusz Bonawentura Kociuszko urodzi³ siê w rodzinie bia³oruskiego szlachcica. Po 1784
roku nie mog¹c znaleæ funkcji w wojsku WXL, zmuszony by³ podj¹æ s³u¿bê
w Wojsku Polskim.
91. Jak Bia³orusini walczyli z panowaniem rosyjskim?  Pokutuje przekonanie o odwiecznej, sennej pokorze naszego narodu. A któ¿, jak nie nasi
przodkowie, przez sto lat po zagarniêciu Bia³orusi przez Rosjê, trzykrotnie
chwytali za broñ by wyrwaæ siê ze miertelnych objêæ imperium! W 1794
Bia³orusini razem z Polakami i ¯mudzinami [tu: Litwinami] podjêli powstanie pod dowództwem naszego rodaka Kociuszki. Na ziemiach Bia³oruskich
walk¹ kierowa³ Jakub Jasiñski, pisa³ po bia³orusku do ch³opów wierszowane
proklamacje. Mimo kolonialnego statusu Bia³orusi walka nie ustawa³a. Wileñska m³odzie¿ akademicka tworzy³a tajne zwi¹zki filomatów, a bia³oruski
poeta Franciszek Sawicz utworzy³ Towarzystwo Demokratyczne. W 1831 roku
Bia³oru popar³a polskie powstanie antyrosyjskie. Wyró¿ni³ siê oddzia³ hrabiny Emilii Plater. Powstanie popar³o te¿ bia³oruskie greko-katolickie duchowieñstwo. W 1863 roku Bia³orusini podobnie jak ich bracia w niewoli Polacy
i ¯mudzini znów chwycili za broñ. Kastu Kalinouski [Kalinowski] wydawa³
bia³orusk¹ gazetê Mu¿yckaja prauda ale rosyjskim w³adzom uda³o siê omamiæ czêæ bia³oruskiego ch³opstwa, które nie popar³o powstañców. Nie zwa¿aj¹c na represje w 1884 roku bia³oruska frakcja Narodnej Woli utworzy³a czasopismo bia³oruskie Homon. Za twórê frakcji homonowcy uwa¿ali naszego
rodaka Ihnata Hryniawieckiego [Ignacy Hryniewiecki].
46

Podkrelamy, ¿e w tej czêci tekstu mowa jest o dziele Sejmu Czteroletniego i uregulowaniach Konstytucji 3 Maja.
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92. Kim byli filomaci?  studenci Uniwersytetu Wileñskiego, przewa¿nie
bia³oruska m³odzie¿ szlachecka; Adam Mickiewicz, twórca wspó³czesnej literatury bia³oruskiej Jan Czeczot [Czaczot], uczony Ihnat Damejka, Jazep Kawaleuski [Kowalewski], Franciszak Maleuski [Malewski], twórczoæ sw¹ opierali
na ówczesnej mowie literackiej Bia³orusi - po polsku, ale jak to przyznaj¹
nawet badacze polscy starali siê zbieraæ folklor bia³oruski i pisaæ w tym jêzyku. Mo¿na ich uznaæ za budzicieli bia³oruskiej wiadomoci narodowej.
95. Kim by³ Kastu Kalinouski?  Wincent Kanstancin Kalinouski to
nasz narodowy bohater, przywódca powstania 18631864 roku. Utworzy³
pierwsz¹ nielegaln¹ bia³orusk¹ gazetê Mu¿yckaja Prauda. Kalinowski by³
rzecznikiem niezale¿noci naszej ziemi od Polski.
97. Jak to siê sta³o, ¿e ¯mud nazwa³a siê Litw¹?  ¯mud za panowania Witolda do³¹czono do WXL. Okolicznoci nazwania ¯mudzi  Litw¹ powsta³y w XIX wieku, gdy dzia³acze narodowego odrodzenia ¯mudzinów, w
celu zapewnienia swemu ruchowi podstaw historycznych, wykorzystali w charakterze etnicznym nazwê starodawnego pañstwa bia³oruskiego WXL, zamiast
swej prawdziwej, odwiecznej nazwy ¯mudzi. Ta ostatnia nazwa nie pasowa³a
do koncepcji starodawnej pañstwowoci. ¯mudzini przyswoili sobie nie tylko
nazwê Litwa, ale tak¿e zg³osili jako wy³¹czne, swoje prawa, do tradycji kulturowo-historycznej naszego [bia³oruskiego] staro¿ytnego pañstwa, a tak¿e jego
symboliki pañstwowej. W mowie ¿mudzkiej nie by³o nawet pojêcia Pogoni
 dopiero w roku 1845 zastosowa³ je i przyswoi³ ¯mudzinom [tu: Litwinom]
ich poeta Simonas Daukantas nazywaj¹c nasz¹ Pogoñ [Pahonia] neologizmem Vicis, i na swój ³ad przet³umaczaj¹c imiona naszych historycznych
dzia³aczy; Witaut na Vytautas, Astro¿ski [Ostrogski]  Astragiszkis, Chadkiewicz [Chodkiewicz]  Kiatkiaviczius, Pac-Pacas itd. Tymczasem w naszej historii a¿ do koñca wieku XIX zachowa³a siê nazwa Liæwini lecz, niestety bia³oruskie odrodzenie narodowe zaczê³o siê póniej ani¿eli ¿mudzkie, i nasi budziciele zmuszeni byli przyj¹æ to nazwanie narodu jakie by³o rozpowszechnione
na Smoleñszczynie i Witebszczynie oraz Mohylowszczynie, i utrwalone
w pisowni rosyjskiej a mianowicie: Bia³orusini. Poprzez przyjêcie nazwy Litwa
przez ¯mudzinów dla oznaczenia pañstwowoci, w 1918 roku postawiono
znak równoci pomiêdzy WXL i wspó³czesn¹ Litw¹. To spowodowa³o zakorzenienie siê pogl¹du i¿ ta Litwa jest spadkobierc¹ WXL.
98. Sk¹d wziêli siê Polacy na Bia³orusi?  Polacy nie stanowili nigdy
autochtonicznych mieszkañców Bia³orusi. Nie by³o tak¿e nigdy znacz¹cej migracji Polaków na Bia³oru. W drugiej po³owie XVII wieku z powodów spo³eczno - politycznych rozpocz¹³ siê proces polonizacji bia³oruskiej szlachty i wy¿szych warstw spo³eczeñstwa. Proces ten w wieku XIX ogarn¹³ tak¿e czêæ
ch³opstwa co nastêpowa³o poprzez Koció³ katolicki, którego ksiê¿a czêsto przymusowo zaliczali wyznanie do narodowoci wed³ug formu³y: kto trwa przy
wierze polskiej (katolickiej) ten jest Polakiem. Proces ten spowodowa³, ¿e wed³ug spisu mieszkañców Imperium Rosyjskiego, w³adze zapisa³y jako Polaków
12% mieszkañców Bia³orusi. Na Zachodniej Bia³orusi podczas jej przynale¿-
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noci do miêdzywojennej Polski, prowadzono pañstwow¹ politykê polonizowania zwi¹zanej z przeladowaniem wszystkiego co by³o bia³oruskie. Manipulowano danymi statystycznymi sztucznie zawy¿aj¹c polskoæ. Kolonizowano Zachodni¹ Bia³oru osadzaj¹c tu blisko 300 tys. osadników z etnicznej Polski.
Na Bia³orusi Wschodniej (BSSR) Polacy stanowili oko³o 3% ludnoci (97,5
tys. w roku 1926). Po do³¹czeniu Zachodniej Bia³orusi do ZSSR, po roku 1940
represjonowano oko³o 600 tys. katolików. Po II wojnie wiatowej liczba ludnoci polskiej na Bia³orusi zmniejszy³a siê - na podstawie umów polsko-sowieckich oko³o 500 tys. bia³oruskich katolików (g³ównie ch³opi uciekaj¹cy przed
ko³chozami) wyjecha³o na sta³e do PRL. Co stanowi paradoks, mimo tego
w BSRR, spis ludnoci z roku 1989 wykaza³ 418 tys. Polaków z których 13,3%
uwa¿a³o polski za jêzyk ojczysty. Sk¹d oni siê wziêli? Jeli nie by³o nigdy
migracji oznacza to, ¿e oni wytwarzaj¹ siê na Bia³orusi. Produkuje ich
bezmylnie polski koció³ katolicki, który dzi jak i dwiecie lat temu robi
Polaków z Bia³orusinów  katolików zaszczepiaj¹c w nich polsk¹ wiadomoæ
narodow¹. Potwierdzaj¹ to dane i badania antropologiczne  s¹ to Bia³orusini
z pochodzenia. Nie odmawiaj¹c samego istnienia etnicznych Polaków nale¿y
stwierdziæ, ¿e w absolutnej wiêkszoci miejscowi Polacy a tak¿e ci, którzy
mieszkaj¹ na Wileñszczynie, to spolonizowani Bia³orusini.
102. Kim by³ Wac³au Iwanouski [Wac³¹w Iwanowski]  jeden z twórców
bia³oruskiego ruchu narodowo-wyzwoleñczego, wydawca, twórca ³aciñskiej
wersji bia³oruskiego alfabetu, docent Politechniki w Petersburgu, a nastêpnie
profesor Politechniki w Warszawie ... pochodzi³ z bia³oruskiego rodu szlacheckiego, wczenie uwiadomi³ sobie bia³oruskoæ i przez ca³e ¿ycie zachowa³
wiernoæ narodowi. Jego starsi bracia, wysoko wykszta³ceni weszli do historii
; starszy Juraj jako Jerzy Iwanowski by³ polskim ministrem i senatorem,
kolejny Tadewusz [Tadeusz] jako Tadas Ivanauskas zosta³ cz³onkiem Akademii Nauk na Litwie. Takich przyk³adów s³u¿enia innym narodom by³o
w naszych dziejach wiele. Przypadek Iwanowskich odzwierciedla tragiczny los
naszego narodu  rozproszenie si³ twórczych w wyniku s³abej wiadomoci
narodowej Bia³orusinów. By³ zwolennikiem orientacji prozachodniej, w tym
powojennej federacji polsko - bia³oruskiej. Od 1941 roku by³ burmistrzem
Miñska, ratowa³ rodaków przed represjami okupanta, tworzy³ podziemne
zjednoczenie bia³oruskich si³ demokratycznych z celem budowy pañstwowoci
bia³oruskiej po wojnie. Zamordowany zim¹ 1943r. na ulicy Miñska47.
108. W jakich granicach pañstwowych proklamowano Bia³orusk¹ Republikê Ludow¹ (BNR) i BSSR?  3-cia Uchwa³a konstytucyjna Rady BNR
proklamuj¹ca pañstwowoæ, granice okreli³a ogólnie jako ziemie z przewag¹
ludnoci bia³oruskiej, a mianowicie: Mohylowszczyznê, bia³oruskie powiaty
Miñszczyzny, Grodzieñszczyznê (z Grodnem i Bia³ymstokiem) Wileñszczyznê,
Witebszczyznê, Czernichowszczyznê i graniczne powiaty bia³oruskie innych
47 Zamordowany przez komandosów sowieckich. Autorzy 150-ki dodaj¹, i¿ s¹ wzmianki, i¿
akcja by³a uzgodniona z generalnym komisarzem Bia³orusi K. Gotbertem [?].
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guberni. Te postulaty okrelono na mapie48 przed³o¿onej Konferencji Pokojowej w Pary¿u.
I Zjazd Komunistycznej Partii Bia³orusi 30 stycznia 1918 r. j¹drem republiki bia³oruskiej okreli³ gubernie [wed³ug carskiego podzia³u administracyjnego] miñsk¹, smoleñsk¹, mohylowsk¹, witebsk¹ i grodzieñsk¹ z przyleg³ociami tj. powiatami wiêciañskim i oszmiañskim, a tak¿e inne powiaty guberni kowieñskiej oraz terenów obecnie rosyjskich i ³otewskich49.
112. Jak dzielono Bia³oru w Brzeciu, Moskwie i Rydze?  bolszewicy
od samego objêcia w³adzy prowadzili tajne uk³ady pokojowe z Niemcami, a
ich ustalenia przeprowadzili w Brzeciu [Brzeæ Litewski]. Z uwagi na obrady
na terytorium Bia³orusi, zainteresowani tym byli bia³oruscy patrioci. Obradowa³ nad tym Kongres Ogólnobia³oruski w styczniu 1917 r., który zwróci³ siê do
kierownika delegacji rosyjskiej Trockiego. Ten zapewni³, ¿e losy Bia³orusinów
nie bêd¹ rozstrzygane bez ich udzia³u. Wskutek nierzetelnoci bolszewików
Niemcy przerwali rokowania i rozpoczêli dzia³ania wojenne, zmuszaj¹c kontrahentów do ponownych obrad. W kwietniu 1918 podpisano traktat brzeski
przekazuj¹cy Niemcom ogromne obszary naszej ziemi. Bia³oru stanowi³a zak³ad za kontrybucjê, a Niemcy nie uznali nowych pañstw powstaj¹cych na
okupowanym obszarze w tym w³adzy BNR.
Po raz drugi bolszewicy podzielili nasz kraj z Litw¹ 12 lipca 1920 r.
Przygotowuj¹c siê do uderzenia na wojska polskie okupuj¹ce Bia³oru po
Dwinê i Berezynê, rz¹d Lenina przekaza³ pod jurysdykcjê Litwy znaczne obszary Witebszczyzny, Miñszczyzny i Grodzieñszczyzny oraz Bia³ostocczyzny
i Wileñszczyzny. Kontrofensywa polska ponownie zagarnê³a zachodni¹ czêæ
Bia³orusi. W pokojowch obradach w Rydze, ze strony BSSR uczestniczy³ Ale
Czerwiakou50. Nie dopuszczono go jednak do udzia³u w decyzjach. Wskutek
traktatu sprzedano nasze ziemie zachodnie Polsce. Handel ten wywo³a³ ostry
protest ca³ej wiadomej spo³ecznoci bia³oruskiej51. Bolszewicy, choæ nie uznawali istnienia narodu bia³oruskiego, ponownie utworzyli BSSR. Owo odrodzenie mia³o charakter propagandowy. Po nim nast¹pi³ powa¿ny proces bia³orusizacji52 kraju, po to by masy pracuj¹ce Zachodniej Bia³orusi [polskie woje48

Autorzy zamieszczaj¹ reprodukcjê.
W tym ostatnim przypadku sz³o o powiaty rzeczycki i lucyñski ko³o Dyneburga (tzw.
Inflanty Polskie), dzisiaj zamieszka³e w wiêkszoci przez ³otewskich Polaków (wg w/w koncepcji
spolonizowanych Bia³orusinów).
50 Zamordowany przez NKWD w 1937 r. pod sfingowanymi zarzutami szpiegostwa na
rzecz Polski.
51 Autorzy zamieszczaj¹ karykaturê, na której spasiony polski szlachcic w kontuszu
i uzbrojony bolszewik rozrywaj¹ mapê Bia³orusi.
52 Pojêcie to, i praktyka jego realizacji, by³o elementem polityki sowieckiej w latach 20.
Towarzyszy³o ogólnemu, ówczesnemu trendowi polityki sowieckiej, który bywa okrelany mianem NEP-u narodowociowego w ZSSR. Trend i konkretna polityka w powy¿szym zakresie
trwa³y oko³o 10 lat. Charakteryzowa³y siê miêdzy innymi ideologicznym dowartociowanie
narodów i mniejszoci narodowych nierosyjskich. Po roku 193637 nast¹pi³a diametralna zmiana polityki sowieckiej po³¹czona z represjami o charakterze ludobójczym. Odt¹d trwa³a polityka
49
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wództwa pó³nocno-wschodnie] widzia³y w BSSR sw¹ ojczyznê i d¹¿y³y do zjednoczenia z ni¹. W ramach bia³orusizacji, do kraju [BSSR] powrócili z zagranicy znacz¹cy patrioci bia³oruscy tacy jak: M. Harecki, Wac³au £astouski, Arkad Smolicz, A. Æwikiewicz. Wraz z pracuj¹cymi nad bia³orusk¹ kultur¹
dzia³aczami BSSR, zostali w póniejszych latach fizycznie zlikwidowani przez
machinê komunistyczn¹.
114. Jakie ziemie odebra³a BSSR Moskwa i do dzisiaj nie zwróci³a?
 w sk³adzie Federacji Rosyjskiej do dzisiaj pozosta³y znaczne terytoria Witebszczyzny, Smoleñszczyzny i Briañszczyzny [Briañsk].
116. O co walczy³ Stanis³aw Bu³ak-Ba³achowicz53?  Jako wiadomy
antykomunista genera³ walczy³ w ró¿nych armiach. Po haniebnym polsko-rosyjskim traktacie ryskim rozpocz¹³ walkê z bolszewikami o wolnoæ Bia³orusi, rozpoczynaj¹c powstanie na ziemi s³uckiej i og³osi³ siê w zajêtym Mozyrzu Naczelnikiem Pañstwa Bia³oruskiego. Pod naciskiem przewa¿aj¹cych si³
bolszewickich, powróci³ na stronê polsk¹, gdzie jego oddzia³y rozbrojono. Zgin¹³ w 1939 roku walcz¹c w obronie Warszawy.
123. Dlaczego rozgromiono Bia³orusk¹ Robotniczo-W³ociañsk¹ Hromadê?  Kremlowscy stratedzy postanowili przej¹æ kontrolê na Hromad¹, by
radykalizowaæ ruch narodowo-wyzwoleñczy i nadaæ mu charakter klasowy.
sowieckiej (komunistycznej) rusyfikacji. Wspó³czeni badacze bia³oruscy  bia³orusizacjê
lat 20. XX w. okrelaj¹ jako : nie tyle epizod, ile wydarzenie w historii naszej republiki, któr¹
nale¿y rozpatrywaæ jako ca³y kompleks przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do odrodzenia narodu
[nacji] bia³oruskiego, rozwiniêcia kultury narodowej [nacjonalnoj], jêzyka bia³oruskiego, szkolnictwa oraz postawieniu na wy¿szych stanowiskach kierowniczych przedstawicieli miejscowej
ludnoci. Do bia³orusizacji przyst¹piono w roku 1924 [ale] [...] ju¿ w pierwszym roku po wyzwoleniu Bia³orusi spod okupacji [polskiej  Z.J.W.] Ludowy Komisariat Podzia³u Ziemskiego republiki, przyst¹pi³ do t³umaczenia na jêzyk bia³oruski wszystkiego co by³o zwi¹zane z dzia³alnoci¹ w rolnictwie [...]. Dalej znajdujemy bardzo dok³adny opis sukcesów bia³orusizacji, których
zakres i meritum autorzy uznaj¹ za niezwykle wa¿ne osi¹gniêcia narodu bia³oruskiego. W tej
samej konwencji i w tym samym miejscu przywo³ywani autorzy informuj¹ o autonomii narodowociowej Polaków, ¯ydów, Rosjan i innych mniejszoci narodowych w przedwojennej BSSR 
por. Istorija Bie³arusi. Woprosy i otwiety. Sostawili G. J. Golienczenko, W. P. Osmo³owskij, Minsk
1993, s. 110115. Niemal identyczna sytuacja nast¹pi³a w Republice Bia³oru tu¿ po przyjêciu
nowej nazwy pañstwa (po BSSR), oraz god³a i barw narodowych. Politykê pañstwow¹ bêd¹c¹
wówczas pod silnym wp³ywem w³adzy ustawodawczej (Rady Najwy¿szej  parlamentu) kierowanej przez St. Szuszkiewicza oraz maj¹cych zasadniczy wp³yw na politykê komisji parlamentarnych, kierowanych przez bia³oruskich odrodzeniowców, wywodz¹cych siê z opozycji (g³ównie
BNF), prowadzono wówczas jako odgórnie sterowan¹ bia³orusizacjê wszystkich mo¿liwych dziedzin ¿ycia spo³ecznego, politycznego, kulturalnego i gospodarczego. Dzia³ania te by³y odbierane
w spo³eczeñstwie z narastaj¹cym zniechêceniem (sic). Zosta³y zarzucone w powy¿szej formie po
referendum z roku 1995. Wspó³czesna bia³orusizacja skierowana jest g³ównie na niebia³oruskie
elementy na Bia³orusi w tym przede wszystkim na nie-Bia³orusinów, a g³ównie tutejszych
Polaków. W sferze ideologicznej bia³orusizacja zmierza do uznania za bia³oruskie ca³¹ tutejsz¹
kulturê, na ka¿dym z etapów historii kraju, zarówno obecnie, jak i w przesz³oci. Jednym
z istotniejszych przejawów takiej bia³orusizacji jest depolonizacja. Depolonizacji s³u¿y miêdzy
innymi narodowa koncepcja historii Bia³orusi.
53 Zamieszczono, znane w polskiej historiografii, zdjêcie genera³a w otoczeniu sojuszniczych ¿o³nierzy polskich pod Dyneburgiem.
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W³adze polskie zastraszone klasowym elementem organizacji, na skutek zainteresownia tym samego J. Pi³sudskiego, dokona³y masowych aresztowañ
w 1927 roku. Za kilka lat tych samych ludzi jako polskich szpiegów s¹dzono
i skazywano na mieræ w ZSSR. Polacy nazywali Hromadê kreacj¹ kompartii, a bolszewicy wytworem II Oddzia³u Sztabu Generalnego WP. Zniszczenie
tego ruchu le¿a³o w interesach tak Warszawy jak i Moskwy.
130. Jakimi rodkami polskie w³adze walczy³y z narodowym ruchem
bia³oruskim na Zachodniej Bia³orusi54?  polskie w³adze w latach 2030-tych
prowadzi³y politykê polonizacji autochtonicznej ludnoci w celu uzyskania
kraju etnicznie polskiego, by w ten sposób utrwaliæ swoje panowanie na naszych ziemiach. Nasze ziemie nazywane przez nie kresami wschodnimi mia³y
dla ówczesnej Polski znaczenie g³ównie ekonomiczne. Tak np. w eksportowej
strukturze bud¿etu na rok 1924 dwa pierwsze miejsca zajmowa³y; bia³oruski
54

Podkrelamy ten termin, gdy¿ ma on dla tutejszych rozwa¿añ znaczenie kluczowe.
U¿ywany i pisany w pimiennictwie sowieckim i wspó³czesnym bia³oruskim zawsze z du¿ej
litery, termin Zachodnia Bia³oru sw¹ zawrotn¹ karierê zdoby³ po 17 wrzenia 1939 r. Przede
wszystkim ze wzglêdów politycznych, maj¹cych uzasadniæ efekt agresji jako, w³anie zjednoczenie czemu s³u¿y³y tzw. wybory do Zjazdu Ludowego Pracuj¹cych Zachodniej Bia³orusi
(Narodny Schod), który odby³ siê w Bia³ymstoku i uchwali³ probê do Rady Najwy¿szej ZSSR
o zjednoczenie z Bia³orusk¹ SSR, która w ten sposób uzyskiwa³a nie stosowany w zasadzie
status Bia³orusi Wschodniej. Historycznie rzecz ujmuj¹c, wczeniej (przed powstaniem ZSSR)
pojêcie Zachodnia Bia³oru nie by³o znane. Zaczêto je stosowaæ po traktacie ryskim
z 1921 r. Historycznie, ziemie bia³oruskie w okresie ich funkcjonowania politycznego w ramach
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, Ruskiego i ¯mudzkiego  WXL, dzielono na Ru Bia³¹ (mniej
wiêcej od Po³ocka do zachodniej Miñszczyzny. Dalej, na zachód a¿ po Grodno rozci¹ga³a siê Ru
Czarna, a na po³udnie od niej Polesie. Na stricte polityczne znaczenie pojêcia Zachodnia Bia³oru (dzisiaj znów w ogóle nie stosowane  w okresie wojennym i po wojnie, po 1944 r. ród³a
i pimiennictwo radzieckie, dla polskich obszarów anektowanych w 1939r. u¿ywa³y okrelenia
zachodnie obwody) zwróci³ ostatnio uwagê Tomasz Strzembosz, omawiaj¹c sowieckie dokumenty z roku 1939. Dokumenty te przewidywa³y  jako wariant  w³¹czenie polskich województw nie do BSSR, a bezporednio do ZSRR, co równa³o siê zamiarowi utworzenia Polskiej
Republiki Zwi¹zkowej. Strzembosz tak to okrela: [...] W sk³ad Polskiej Republiki Zwi¹zkowej
wesz³yby niew¹tpliwie niektóre tereny, które teraz, niejako z »koniecznoci« znalaz³y siê
w »Zachodniej Bia³orusi«. I w ten sposób »Zachodnia Bia³oru« w tym kszta³cie, jaki uzyska³a
w padzierniku 1939 roku, by³a niew¹tpliwie tworem sztucznym, uzale¿nionym nie od sk³adu
etnicznego [...] lecz od decyzji Stalina i Hitlera, dziel¹cych miêdzy siebie zdobycze w Europie
rodkowej..  por. Zachodnia Bia³oru 17.09.1939-22.06.1941, T. I Rok 1939. Warszawa 1998.
s. 13. Por. tak¿e na ten temat, T. Kruczkowski, Prawda i k³amstwa o jesieni 1939 roku [w:]
Magazyn Polski, Grodno 1999 Nr 12 (1819) s. 5455. Naukowo-politycznego podzia³u oraz
klasyfikacji na Bia³oru Zachodni¹, Centraln¹ i Wschodni¹, dokona³ w pimiennictwie polskim
Maliszewski  por. Edward Maliszewski Bia³oru w cyfrach i faktach, Piotrków 1918. Kategoria
Zachodnia Bia³oru, obok mitu partyzanckiego, nale¿y do kluczowego tematu politycznego
wspó³czesnej bia³oruskiej historiografii i politologii jako pojêcie wrêcz doktrynalne z uwagi na
kwestie terytorialne, tj. uzasadnienie dla skutków sowieckiej agresji przeciw Polsce w roku
1939 oraz wspó³czesne roszczenia (lub tylko pretensje) do wspó³czesnej polskiej Bia³ostocczyzny
i litewskiej Wileñszczyzny (por. na ten temat Bezprecedensowa w XX wieku grabie¿ terytorium
pañstwowego (Bia³orusi  Postulaty terytorialne w stosunkach z pañstwowoci¹ polsk¹ oraz zasiêgiem wzajemnych wp³ywów kulturowo-etnicznych i politycznych [w :] Z. J. Winnicki Wspó³czesna
doktryna i historiografia ... op. cit., s. 256321.
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las i ukraiñska nafta. To bia³oruskie surowce i produkty rolnicze zapewnia³y
wymienialnoæ polskiej z³otówki. W zamian za wywóz wartociowych surowców Polska zalewa³a bia³oruskie ziemie towarami niskiej jakoci. Ludnoæ
bia³oruska by³a powszechnym czynnikiem destabilizacji, a z chwil¹ podjêcia
walki narodowo-wyzwoleñczej,  okaza³a siê gron¹ i wrog¹ si³¹ wobec polskiej okupacji. Wed³ug jednego z ideologów kolonizacji Zachodniej Bia³orusi
W³adys³awa Studnickiego, ogniska bia³oruskoci stwarza³y realne zagro¿enie
dla polskich zamiarów i planów kolonialnych. St¹d praca organizacyjna, wydawnicza, tworzenie instytucji naukowych i owiatowych, a tak¿e d¹¿enie do
zjednoczenia ziem bia³oruskich w jednym pañstwie, powodowa³y represje.
Aresztowano nauczycieli, konfiskowano nak³ady gazet i wydawnictw. Prowadzono publiczne procesy s¹dowe, a dzia³aczy bia³oruskich katowano w wileñskich £ukiszkach, Wronkach i Berezie Kartuskiej. Spo³eczeñstwo bia³oruskie
poddawano dyskryminacyjnej polityce szkolnej, agrarnej i wyznaniowej
Sprzyja³o temu dyskryminacyjne ustawodawstwo polskie. Ucisk i dyskryminacja dosz³y do takiego natê¿enia, ¿e swój protest wyra¿a³a spo³ecznoæ miêdzynarodowa, a nawet niektórzy polscy intelektualici jak np. S. ¯eromski55.
131. Jak Wilno sta³o siê ¿mudziñskim miastem?  W okresie miêdzywojennym Wilno stanowi³o kulturalne i polityczne centrum Zachodniej Bia³orusi
- jej nieoficjaln¹ stolicê56. Tutaj znajdowa³y siê siedziby wszystkich bia³oruskich instytucji kulturalnych, spo³ecznych i politycznych. Dzia³a³y bia³oruskie
gimnazja, muzeum, placówki naukowe i owiatowe, redakcje. Ich pozycja stale
siê zmniejsza³a wskutek szowinistycznej polityki Polski. Po zjednoczeniu Zachodniej Bia³orusi z ZSSR [tu: skutki agresji i aneksji terytorium polskiego
przez ZSSR w 1939 r.] bia³oruskie spo³eczeñstwo Wilna by³o przekonane, ¿e
miasto wreszcie stanie siê czêci¹ bia³oruskiej republiki. Pozory takie stwarza³y w³adze sowieckie urz¹dzaj¹ce stosowne mityngi. Powo³ano nawet obwód
55 Obraz w³adztwa polskiego we wspó³czesnej literaturze bia³oruskiej (a wczeniej komunistycznej w BSSR) sugeruje, i¿ by³o to nieustaj¹ce nêkanie i gnêbienie. Zwalczanie komunistycznej dywersji i ruchów dezintegracyjnych, w pimiennictwie tym ukazywane jest jako walka
z ludem bia³oruskim jako takim  por. na ten temat Polskie pañstwo ucisku i bezprawia. Ocena
polityczno-ustrojowa II Rzeczypospolitej, [w:] Zdzis³aw J. Winnicki, Wspó³czesna doktryna
i historiografia..., s. 412442.
56 Przekonanie o najwy¿szego rzêdu niesprawiedliwoci w zwi¹zku z nieprzy³¹czeniem
Wilna i okolic do Bia³orusi (obojêtnie jakiego ustroju) dominuje we wspó³czesnej literaturze
naukowej, etnograficznej i politycznej w RB. Tak¿e i w tym przypadku, autorzy 150-ki kwestii
wileñskiej powiêcaj¹ a¿ 3 stronnice i ikonografiê, w tym teren Kraju Wileñskiego nies³usznie (z krzywd¹ dla Bia³orusinów) przekazany Litwie (tu : Lietuvie). Pod map¹ obrazuj¹c¹ ten
stan autorzy 150-tki zamieszczaj¹ wiadectwo ród³owe o tym, jak niepewni swego litewscy
komunici dowiedzieli siê w roku 1944, ¿e Wilno bêdzie miastem LSSR. Litewski uczestnik
spotkania ze Stalinem opisywaæ mia³ to tak: [...] siedzimy i milczymy. On, Stalin powiada co
o tym mylicie [o granicy pomiêdzy BSSR i LSSR]. My, boimy siê mówiæ. A on na to  ja s¹dzê,
¿e granica winna przechodziæ tak, no...  i paznokciem zarysowa³ mapê. Wtedy ogarnê³a nas
radoæ (Wilno po naszej stronie). Podeszlimy do mapy, poprawilimy zarys i domówilimy
szczegó³y. Tak zdobylimy Wilno. [s. 205 150-tki]. O Polakach i polskich prawach (etnicznych,
historycznych, kulturowych) do tego miasta nie ma ani s³owa.
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[ob³ast] wileñski, wydawano lokaln¹ Prawdê w jêzyku bia³oruskim. Lecz,
10.10.1939 roku Stalin przekaza³ Wilno i Kraj Wileñski (wraz z 457 tys. mieszkañców, Litwie. Ludowy komisarz s.z. Mo³otow owiadcza³ ...my wiemy, ¿e
wiêksz¹ czêæ mieszkañców stanowi ludnoæ nielitewska. Ale historia i d¹¿enia narodu litewskiego zwi¹zane z Wilnem powoduj¹, i¿ rz¹d ZSSR uzna³
koniecznoæ uszanowania tych faktów moralnych. Podczas przy³¹czania Wilna do Litwy, ¿mudziñscy mieszkañcy miasta stanowili zaledwie 2% jego ludnoci. Sytuacja Bia³orusinów w porównaniu do czasów polskich uleg³a pogorszeniu. Propaganda litewska traktowa³a ich jako Liwinów, którzy zatracili
swoj¹ narodowoæ. Nie byli przyjmowani do pracy pañstwowej i w ogóle
podlegali dyskryminacji. Pod koniec wojny Litwini zaczêli obawiaæ siê Bia³orusinów, bior¹c pod uwagê kolaboracjê z hitlerowcami i jednoczenie powszechny opór Bia³orusinów wobec okupacji faszystowskiej. Litwini pozamykali szko³y bia³oruskie, muzeum i inne instytucje, a dzia³aczy narodowych
deportowali. Po wojnie dope³ni³ siê los. W uzgodnieniu z Warszaw¹, Moskwa,
zamiast szkó³ bia³oruskich utworzy³a w Kraju Wileñskim szko³y polskie i rozpoczê³a wydawanie gazety Czerwony Sztandar po polsku. Polscy ksiê¿a jak
poprzednio wbijali do g³ów Bia³orusinom  katolikom, ¿e s¹ Polakami. Litewskie w³adze [LSSR] popiera³y ten proces jako skuteczn¹ denacjonalizacjê Bia³orusinów na Wileñszczynie wiedz¹c, ¿e nie da siê ich przerobiæ na ¯mudzinów. Nie mniej, tam gdzie to by³o mo¿liwe, przepisywano Bia³orusinów na
¯mudzinów, zmieniaj¹c ich imiona i nazwiska na litewsko brzmi¹ce jak np.
Mickiaviczius zamiast Mickiewicz, Wsiliauskas zamiast Wasilewski. Wilno zasiedlano ludnoci¹ z etnicznej Litwy. Zmieniono tak¿e nazwy miejscowoci
nadaj¹c im pisowniê i brzmienie litewskie np. tak wiêciany [tu: Swiancjany]
sta³y siê Szwianczionis, a Soleczniki [tu: Saleczniki] Szalczininkiaj. Tak Wilno utraci³o swój naturalny charakter utrwalony przez wieki i sta³o siê miastem ¿mudziñskim [litewskim].
132. Gdzie Bia³orusini walczyli z faszyzmem?  ...jeszcze we wrzeniu
1939 roku, gdy Niemcy napadli Polskê, oko³o 100 tys. Bia³orusinów s³u¿y³o
w polskim wojsku i przyjêli razem z Polakami uderzenie machiny niemieckiej.
Ofiarnie walczyli w obronie Gdañska i Westerplatte. D³ugo opierali siê
w Twierdzy Brzeskiej. Tysi¹ce naszych rodaków zginê³o. Mêstwo w obronie
Warszawy okaza³ legendarny bia³oruski genera³ Stanis³aw Bu³ak-Ba³achowicz. W 1942 roku ogromna liczba Bia³orusinów uwiêzionych w ³agrach sowieckich zapisa³a siê do Armii Andersa. W Wojsku Polskich na Zachodzie by³o
ponad 30 tys. Bia³orusinów, w tym wielu oficerów, a tak¿e znanych genera³ów
jak Jan Worobiej, Marian Kukiel i Nikodem Sulik. Niemierteln¹ s³awê Bia³orusini zdobyli w s³ynnej bitwie pod Monte Cassino, gdzie przy szczególnym
wysi³ku, 5-tej Dywizji Kresowej, wiêkszoæ której stanowili Bia³orusini, zdobyto Monte Cassino, co otworzy³o drogê na Rzym.
134. Przeciwko komu walczy³a Armia Krajowa na Bia³orusi?  dzia³alnoæ AK ukierunkowana by³a na odbudowê suwerennego pañstwa polskiego
w jego przedwojennych granicach, to jest ³¹cznie z Zachodni¹ Bia³orusi¹.
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AK wystêpowa³a przeciwko, b¹d to Niemcom i czerwonym, lub po ich stronie
przeciwko jednemu nich. Faktycznie za prowadzi³a taktykê zbierania si³ do
odpowiedniego momentu [sic]57. W 1942 roku partyzanci polscy i sowieccy
zachowywali wzglêdem siebie neutralnoæ. Sytuacja uleg³a zmianie po przyjêciu w dniu 22.06.1943 r. przez Centralny Sztab Ruchu Partyzanckiego dyrektywy likwidacji (podpisanej przez Ponomarenkê58), dotycz¹cej likwidacji Polaków w sowieckich oddzia³ach partyzanckich, oraz zerwania wspó³pracy z AK
z rozbrojeniem jej oddzia³ów na terytorium Zachodniej Bia³orusi. W latach
19431944 AK i oddzia³y partyzanckie walczy³y ze sob¹ nad Niemnem,
w Oszmiañszczynie, ko³o Naroczy, Jezior Bras³awskich. Wojna z Niemcami
prowadzona przez AK, najczêciej ogranicza³a siê do wyniszczania Bia³orusinów s³u¿¹cych w policji niemieckiej oraz pracuj¹cych w administracji okupacyjnej, nauczycieli, bia³oruskich urzêdników i ich rodzin. Nie zwa¿aj¹c na
zakaz naczelnego dowództwa AK, dochodzi³o do wspó³pracy z faszystami, którzy zbroili Armiê Krajow¹ w zamian za neutralnoæ wobec nich i oczyszczanie rejonów z sowietów. Z Niemcami kontaktowali siê komendanci A. Krzy¿anowski (Wilk), J. wida (Lech). Najczynniej wspó³pracowali z nimi Cz.
Zaj¹czkowski (Ragner) i A. Pilch (Góra) oraz Z. Szendzielarz (£upaszko).
Plan opanowania Wilna nie uda³ siê i czêæ si³ AK rozbroi³y wojska NKWD.
Reszta uleg³a rozproszeniu lub zesz³¹ w podziemie, a oddzia³y £upaszki
podjê³y terror wobec Bia³orusinów na Bia³ostocczynie. Mo¿na stwierdziæ, ¿e
dzia³alnoæ AK na Bia³orusi by³a wyranie antybia³oruska, stanowi¹c przed³u¿enie przedwojennej polityki sanacyjnej.
139. Gdzie na wiecie mieszkaj¹ Bia³orusini?  Poza RB, gdzie Bia³orusini stanowi¹ 80%, najwiêcej, zwarcie zamieszkuje Bia³ostocczyznê, Wileñszczyznê, £atagliê [tzw. Inflanty Polskie tj. powiaty oko³o Dyneburga], Pskowszczyznê, Smoleñszczyznê i Briañszczyznê [Rosja]. Najwiêksze masowe migracje
Bia³orusinów mia³y miejsce w XIX wieku...
140. Jakich s³awnych ludzi da³a wiatu Bia³oru?  z bia³oruskiej ziemi
wyros³o wielu ludzi, którzy ws³awili siê poza jej granicami. Do najwybitniejszych zaliczamy: Kazimira Siemianowicza [Kazimierz Siemianowicz]59. Kolejni to: Jakub Narkiewicz-Jodko, Ignacy Domeyko, Herman Minkowski, Aleksander i W³odzimierz Kowalewscy, Benedykt Dybowski, Jan Czerski, Tadeusz
Kociuszko, Zygmunt Mineyko, Aleksander Bu³atowicz, Miko³aj Sudzi³owski,
Aleksander Czy¿ewski, Oskar Mi³osz. Z Bia³orusi pochodzili wybitni poeci
i prozaicy: Miko³a Gusouski [Miko³aj Husowski], Jan Wilicki, Adam Mickiewicz, Franciszek Bohuszewicz, kompozytorzy Micha³ Kleofas Ogiñski, Micha³
Glinka, Stanis³aw Moniuszko, Miko³aj Rymski-Korsakow, Dymitr Szostakowicz, Igor Strawiñski ... ze starodawnych bia³oruskich rodów pochodzili Miko57 Pojêcie zbli¿one do lansowanego po wojnie przez polsk¹ propagandê komunistyczn¹,
wyra¿aj¹ce siê w sloganie o staniu z broni¹ u nogi.
58 I sekretarz KPB, g³ównodowodz¹cy sowieckim Bia³oruskim Ruchem Partyzanckim. Po
wojnie ambasador ZSSR w PRL.
59 Dalej podajemy nazwiska i imiona w ich pierwotnej, polskiej wersji.

Historiografia jako metoda kszta³towania...

371

³aj Przewalski, Zofia Kowalewska (Korwin-Krukowska), Apolinaire (Kostrowicki), W³adys³aw Starewicz...
141. Które wojny przynios³y najwiêksze straty narodowi Bia³orusi?
 .... nie nale¿y zapominaæ tak¿e o tym, ¿e Bia³oru [BSSR], która za wk³ad
w zwyciêstwo na faszyzmem sta³a siê jednym z za³o¿ycieli ONZ, straci³a w
wyniku wojny swoj¹ ziemiê etniczn¹  Bia³ostocczyznê. To, jak nale¿y wnosiæ,
jedyny przypadek w historii ludzkoci, gdy zwyciêski kraj nie naby³, a straci³
w wyniku wojny swoje terytorium [sic].
143. Jak cudzoziemcy wykorzystywali istnienie na Bia³orusi ró¿nych
religii?  Od wieków na Bia³orusi zgodnie i pokojowo istnia³y ró¿ne wyznania. S¹siednie pañstwa, Polska i Moskowia od XVI wieku, poczê³y wykorzystywaæ wielokonfesyjnoæ naszego narodu dla swoich ekspansywnych celów, stosuj¹c metodê siania nienawici pomiêdzy ró¿nymi kocio³ami. Od wieków polskie ko³a polityczne d¹¿y³y do przekszta³cenia naszego kocio³a katolickiego
w orê¿ swojej ekspansji. Poprzez intrygi i osadzanie Polaków spolonizowali
nasz koció³, by w konsekwencji wyartyku³owaæ tezê, ¿e katolicyzm to synonim
polskoci. Wychowuj¹c nasz naród w polskiej lub rosyjskiej [prawos³awie]
wierze, obcokrajowcy zmierzali do zrobienia z nas materia³u etnicznego wysysaj¹c talenty i bogactwo naszego kraju. Polacy i Moskale przez stulecia tak
intensywnie wykorzystywali ró¿nice religijne do panowania nad nami, ¿e recydywê tej polityki obserwujemy tak¿e obecnie.
144. Które z wybitnych polskich osobistoci to Bia³orusini z pochodzenia?  na naszej ziemi wyroli liczni uczeni, artyci, pisarze i politycy, którzy
wnieli wielki wk³ad w historiê Polski, jej kulturê i naukê. S¹ to: Franciszek
Bohuszewicz, Franciszek Kniaziewicz, Adam Naruszewicz, Julian Niemcewicz, Adam Mickiewicz (którego rodowód siêga przodka Bia³orusina Miæki
 Pan Tadeusz to w rzeczywistoci obraz ¿ycia bia³oruskiego na pocz¹tku XIX
wieku). Z bia³oruskiego rodu pochodzi³ Józef Kraszewski, ojciec opery polskiej Stanis³aw Moniuszko oraz Mieczys³aw Kar³owicz, Roman Czerwiakowski (ojciec polskiej chirurgii), Józef Marcinkiewicz. Kociuszko pochodzi³
z bia³oruskiej prawos³awnej szlachty. By³ Bia³orusinem Tomasz Wawrzecki.
Za Bia³orusina (tak o sobie mówi³ w rewolucyjnej m³odoci) uwa¿a³ siê Józef
Pi³sudski. Bia³orusinem z urodzenia by³ gen. Lucjan ¯eligowski.
* * *
Na zakoñczenie nale¿y stwierdziæ, ¿e praktycznie ca³a wspó³czesna niesowiecka (niepodleg³ociowa) historiografia, politologia, etnologia i nauki pokrewne nauka bia³oruska przyjmuje jako pewniki, tezy przywo³ane za 150-k¹60.
60

Przypominamy, ¿e autorami 150-tki s¹ najbardziej znani niekomunistyczni naukowcy
bia³oruscy. Redakcja 150-tki po tekcie zasadniczym zamieszcza (s. 234235) wykaz ksi¹¿ek
(Knihi dlia dadatkowaha czytañnia), obejmuj¹cy 105 pozycji reprezentatywnych dla wspó³czesnej bia³oruskiej historiografii. Znaczn¹ ich czêæ stanowi¹ opracowania autorów omawianego
zestawienia.

372

Zdzis³aw Winnicki

Ujawniony ostatnio w RB silny spór ideologiczny, sprowadza siê do pozostawania badaczy, pisarzy, twórców i polityków opozycyjnych wobec re¿imu
Aleksandra £ukaszenki w krêgu tzw. narodowej koncepcji historii, której
klasycznym przyk³adem jest zaprezentowany wy¿ej materia³. Ideologiczna
nauka oficjalna, narzucana przez obecn¹ w³adzê RB i podporz¹dkowane jej
krêgi uniwersyteckie, kreuje inn¹, zbli¿on¹ do sowieckiej, wersjê historii
Bia³orusi, z tym ¿e w odniesieniu do kwestii polskiej na Bia³orusi, w tym
oceny historii stosunków polsko-bia³oruskich, s¹ niemal to¿same61. Trzeba
jednak¿e odnotowaæ zarys autorefleksji bia³oruskich badaczy, po ich szerszym zetkniêciu (konferencje, sympozja, stypendia) z dorobkiem, jak to okrelaj¹ nauki zachodniej.
Przywo³ywany wy¿ej R. Lindner w swoich wywodach, odnosz¹cych siê do
bia³oruskiej historiografii powsta³ej na pocz¹tku lat 90. ostrzeg³ przed nienaukowym i oderwanym od ju¿ istniej¹cego dorobku badawczego (powsta³ego
w odniesieniu do tego samego zakresu i przedmiotu badañ w innych orodkach badawczych  mia³ na myli dorobek zagraniczny  a brak jego
uwzglêdnienia nazwa³ izolacj¹) prezentowaniem dziejów. U¿y³ tak¿e okrelenia, i¿ taka sytuacja mo¿e prowadziæ nie tylko do polityzacji, ale wrêcz do
mitologizacji62. To bardzo powa¿ny zarzut, zw³aszcza ¿e pochodz¹cy ze rodowiska badawczego neutralnego, którego otoczenie nie jest w sporze,
wynikaj¹cym z nieuniknionej subiektywizacji patrzenia na jak¹ s¹ nara¿eni
badacze zwi¹zani z przedmiotem badañ, widz¹cy w tym przedmiocie swoje
imponderabila  w tym przypadku w odniesieniu do ziem bia³oruskich  poza
Bia³orusinami s¹ to: Polacy, Litwini, a tak¿e Ukraiñcy i Rosjanie. Tym wiêksze znaczenie dla podobnego podejcia ocennego maj¹ ustalenia samych badaczy bia³oruskich. Zaznaczmy od razu, ¿e s¹ to przypadki zupe³nie odosobnione na tle rozpowszechnionej metodyki bia³oruskiej narodowej koncepcji.
Tak¹ odosobnion¹ ocenê da³ w roku 1998  a wiêc w czasie gdy rynek
publikacji historycznych na Bia³orusi zacz¹³ siê wype³niaæ  przywo³ywany
wy¿ej D. Kariew (Karieu).
W ciekawym, wartociowym i obszernym studium o dziejach i etapach
rozwoju (zastoju i cofania siê) historiografii bia³oruskiej od koñca wieku
XVIII-go, obok szczegó³owego wymienienia badaczy i ich prac a tak¿e scharakteryzowania pr¹dów i kierunków badañ  autor ten, niezwykle krytycznie
odniós³ siê do wspó³czesnych tendencji reanimacji narodniczeskiej wersji
historiograficznej z pocz¹tków XX wieku z jej wszystkimi mocnymi i s³abymi
stronami. Kariew ma tutaj na myli te wszystkie zastrze¿enia i uwagi krytyczne, które w pe³ni podziela autor niniejszego opracowania, i na które
wskazuje w merytorycznych jego rozdzia³ach w odniesieniu do bia³oruskiego
61

Por. na ten temat Zdzis³aw J. Winnicki, Wspó³czesne bia³oruskie koncepcje genezy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego... .
62 Rajner Lindner, Niazmiennaæ i zmieny u postsawieckaj gistaryjagrafii Bie³arusi...,
s. 114.
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widzenia Polski i polskoci. Kariew podkrela ponadto brak warsztatu ród³owego (przede wszystkim archiwalnego) w powstaj¹cych syntezach, monografiach i przyczynkach wspó³czesnego historiograficznego pimiennictwa
w Republice Bia³oru. Do czego to mo¿e prowadziæ ukazuje Kariew, enumeratywnie odnosz¹c siê do g³onego w swoim czasie nowego opracowania
takiej programowej [wytyczaj¹cej] publikacji jak 100 pytañ i odpowiedzi
z historii Bia³orusi, o którym wspominalimy wy¿ej, a którego kontynuacj¹
jest prezentowana w wyj¹tkach 150-ka. Z uwagi na wa¿koæ stwierdzeñ
krytycznych D. Kariewa przywo³ujemy je przyk³adowo, gdy¿ Kariew pisze
jednoznacznie, do czego to mo¿e prowadziæ i stwierdza, ¿e pora¿a to polotem fantazji i wzbudzaj¹cej bicie serca niewiedzy [...] oraz dowolnego traktowania faktów historycznych63. Kariew nie poprzestaje na krytyce. W za³¹czonym do swego tekstu wykazie podaje kilkaset pozycji  dot¹d nie wykorzystanych róde³ archiwalnych oraz prezentuje wybór kilkuset publikacji
(podrêczniki, monografie, artyku³y, przyczynki: bia³oruskie, rosyjskie i polskie  dodajmy  niekompletne, przede wszystkim gdy idzie o pimiennictwo
polskie) jakie ukaza³y siê od koñca XVIII w. do czasów wspó³czesnych,
a traktuj¹cych o historii ziem bia³oruskich. Kariew pisa³ przytoczone wy¿ej
i w przypisie uwagi w roku 1996.
Powy¿sze wywody i przyk³ady przytoczylimy obszernie w przypisie,
gdy¿ s¹ zupe³nie odosobnionym ewenementem (pozytywnym) w ocenie bia³oruskiej historiografii przez ni¹ sam¹. Na powy¿szym przyk³adzie (samooceny)
mo¿na budowaæ za³o¿enie o przezwyciê¿eniu, w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oci, wspomnianej pora¿aj¹cych polotem fantazji teorii, oraz zau³kowej
 narodowej koncepcji historiograficznej badania i wywietlania dziejów
63 A prowadzi do stwierdzeñ, których Kariew, cytuj¹c, nawet nie komentuje pozostawiaj¹c
ocenê przygotowanemu do tego czytelnikowi:
 od VIII-go wieku u Bia³orusinów powstaj¹ pañstwa,
 pe³na niepodleg³oæ ksiêstwa Po³ockiego w okresie »staroruskim«,
 o Rogwoldzie jako »o pierwszym ksiêciu bia³oruskim«,
 o istnieniu Rosjan, Ukraiñców i Bia³orusinów w VI i VII -mym wieku,
 o wielkim Ksiêstwie Litewskim jako o »bia³oruskim pañstwie bêd¹cym unitarnym mocarstwem«- Kariew czyni przy tym k¹liw¹ uwagê: nie wiadomo, gdzie w takim przypadku
podziewali siê Litwini i Ukraiñcy,
 o nie istnieniu jakiegokolwiek podboju Bia³orusi przez Litwê  lecz o sytuacji odwrotnej,
 o linii przeciwstawnoci »Moskwy i WXL od koñca wieku XV-go jako przeciwieñstw
odmiennych systemów politycznych, cywilizacyjnych oraz odmiennych wiatów  europejskiego
i despocji wschodniej«,
 o uniach krewskiej i lubelskiej jako zaistnia³ych pod przymusem i przynosz¹cych wy³¹czne korzyci Polsce,
 o ludowym [narodnym] charakterze Powstania 1794 r. [Powstanie Kociuszkowskie],
 o Rosji i Polsce jako oczywistym i absolutnym [sic] z³u dla Bia³orusi.
Powy¿sze wywody  tezy Kariew ocenia jako zabrniêcie w lepy zau³ek, z którego nie ma
¿adnego wyjcia por. D.W. Kariew, Bie³orusskaja istoriografija konca XVIII  nacz. XX w.
i istoriczieskaja pamiat bie³orussow (istoriografija i istoczniki problemy), [w:] Nasz Radawod.
Kniha 7. Materyja³y Mi¿narodnaj Nawukowaj Kanfierencyi Gistarycznaja Pamiat narodau
Wialikaha Kniastwa Litouskaha i Bie³arusi  XIIIXX st., Hrodna 1996, s. 512.
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Bia³orusinów i Bia³orusi. Na razie jednak znaczna czêæ opublikowanej
i powstaj¹cej na Bia³orusi literatury przedmiotu, wiadczy o czym przeciwnym. Nie mniej bia³oruscy historycy, coraz czêciej kontaktuj¹cy siê z naukowymi rodowiskami zachodnimi (w tym litewskimi i polskimi), zaczynaj¹
zauwa¿aæ istotê ró¿nicy metodologicznej badañ w³asnych i badaczy spoza
krêgu historiografii w³asnej (i rosyjskiej  najlepiej im znanej). Dowodem jest
dyskusja w presti¿owym, naukowym i kulturotwórczym czasopimie bia³oruskim ARCHE64.
W listopadzie 2003 r. redakcja przeprowadzi³a dyskusjê okr¹g³ego sto³u
w sprawach problemów historiografii bia³oruskiej65. W dyskusji uczestniczyli (tak¿e przywo³ywani wy¿ej) znani historycy i dziennikarze bia³oruscy
z krêgów niezale¿nych: Hienad Sahanowicz, Zachar Szybieka, Jura Lichtarowicz, Wac³au Areszka, Ale Smalianczuk, Pawa³ Cieraszkowicz, Waliancin Ho³ubieu (Go³ubiew  Z. J. W.66), Wiaczas³au Nasiewicz, U³adzimir Ar³ou
(Or³ow - Z.J.W), Ihar Lialkou, Andrej Dyñko i Walier Bu³hakau (Bu³hakow
 Z. J. W.). Czêæ audytorium stanowili autorzy 150-tki. Tezy dyskusji sprowadzi³y siê do stwierdzeñ, których wybór przytaczamy ilustracyjnie:
 zawodowi historycy na Zachodzie obwiniaj¹ historyków bia³oruskich
o nacjonalizm, który uwa¿aj¹ za charakterystyczny dla bia³oruskiej metodologii,
 odczuwamy ró¿nicê, która wynika raczej nie ze stanu rozwoju nauki,
lecz stopnia rozwoju spo³eczeñstwa  na Bia³orusi istnieje powa¿ne zadanie
jakim jest potrzeba rozwoju narodowego, dlatego nasza metodologia i siatka
pojêciowa ró¿ni¹ siê (Sahanowicz) [od Zachodniej  Z. J. W],
 narodowa historiografia stanowi immanentn¹ czêæ narodowego projektu wytworzenia narodowoci bia³oruskiej, tak jak literatura i sztuka (Bu³hakau),
 co dotyczy jakoci [naukowej  Z. J. W] [...] nasze opracowania historyczne nie wzbudzaj¹ uwagi oraz powa¿ania zachodnich historyków, gdy¿
samodzielna historiografia bia³oruska to efekt ostatnich 1012 lat (Ho³ubieu),
 jestemy wychowani w tradycji historiografii sowieckiej i po raz pierwszy zetknêlimy siê z przedstawicielami historiografii europejskiej [...] wyartyku³owanie naszych pierwszych pogl¹dów [metodologii] na historiê nie mog³o
byæ u nas inne jak narodowe [...] [ale] zrozumielimy, ¿e ka¿dy kraj ma prawo
do swego w³asnego ogl¹du historii [...] przeskoczyæ pewnych etapów nie sposób, mamy jeszcze tak wiele problemów w rozwoju w³asnej historiografii, ¿e
osi¹gniêcie poziomu miêdzynarodowego jest jeszcze bardzo trudne [...] brakuje
nam nie tylko pe³ni wiedzy ale tak¿e profesjonalizmu i zwyk³ego warsztatu na
64 Fragmenty tej dyskusji opublikowalimy w roku 2004. Por. Z. J. Winnicki, Narodowa
koncepcja historii....
65 Mi¿ ajczynnym czytaczom i zamie¿nym kalieham. Krug³yj sto³ pa prabliemach bie³aruskaj gistaryjagrafii [w:] ARCHE. Humannaci bie³aruskaj gistoryi. Analityka, esistyka, krytyka, recenzii (http://rcheweb.hypermart. net/2003-2/krst203.html).
66 Rosyjskojêzyczna wersja nazwiska, pod jak¹ czêsto wystêpuj¹ ci sami autorzy, gdy
publikuj¹ lub s¹ cytowani w pimiennictwie rosyjskojêzycznym.
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poziomie rzemios³a naukowego [...] ponadto nie upowszechniamy naszych
osi¹gniêæ za granic¹ [...] a nacjonalizm?  jest niezbêdny naszej historiografii
bo wystêpuje w ka¿dej z europejskich historiografii (Szybieka),
 gdy bli¿ej pozna³em i porówna³em nasz¹ historiografiê z opracowaniami polskimi, doszed³em do wniosku, ¿e nasza jest znacznie bardziej nacjonalistyczna [...] i porównaniu z polsk¹, sprawia wra¿enie mitotwórczoci [ponadto] Polacy pisz¹ otwarcie [absaliutna adkryta],
 mogê przywo³aæ mit do którego powstania sam bezporednio siê przyczyni³em uznaj¹c Bobrowskiego [Paw³a] i Dani³owicza jako twórców narodowej ideologii bia³oruskiej [...] po pobycie w Lublinie znalaz³em wiele listów
Bobrowskiego, z których wynika jasno; nie mamy faktów stwierdzaj¹cych by
by³ on liderem [bia³oruskiego] ruchu narodowego [...] (Cieraszkowicz),
 A ten mit zosta³ utrwalony w Encyklopedii Historii Bia³orusi i w
podrêczniku encyklopedycznym Bia³oru (Ar³ou),
 sumuj¹c nasz¹ dotychczasow¹ dyskusjê, winnimy skoncentrowaæ siê
na naszych celach wewnêtrznych [bia³oruskich] jakie stawiamy sobie jako profesjonalni naukowcy historycy; czy zajmujemy siê prac¹ nad odradzaniem
wiadomoci narodowej, czy bêdziemy zbli¿ali siê do metodologicznego poziomu europejskiego. Z metodologicznego punktu widzenia klasycznych historyków niemieckich [D. Bairau, R. Lindner] wszystko co napiszemy o naszych
sprawach wewnêtrznych bêdzie odebrane jako nacjonalizm. Trzeba zatem
bymy siê zdecydowali; czy robimy historiê na poziomie wiatowym  czy
robimy swój naród [ci my robim swaju nacyju]. Trzeba ustaliæ, co jest dla
nas wa¿niejsze [dara¿ejsze] (Nasiewicz),
 osobliwoci¹ bia³oruskiej mentalnoci jest swoiste ukrywanie i niedomówienia. To te¿ mitotwórczoæ i ta czêæ samowiadomoci, która nie pozwala [hamuje] na tworzenie prac wed³ug metodologii uznanej na wiecie. Bo jest
uwik³ana w robienie polityki i budowanie narodowego pañstwa. Sam nie
wiem czy mo¿emy to jasno [szczyra] owiadczyæ naszemu spo³eczeñstwu, za to
miêdzy sob¹ mo¿emy mówiæ bez ogródek (Nasiewicz),
 nacjonalizm [w historiografii] uwa¿am za czasowy, lecz niezbêdny etap
a nie specyfikê naszej metodologii [...] mity mo¿na natomiast traktowaæ jako
swoiste hipotezy naukowe [Szybieka],
 prace o historii Bia³orusi, jakie powsta³y za granic¹, w wiêkszoci opieraj¹ siê o oryginalne ród³a, u nas nieznane [Szybieka].
Powy¿sze tezy i stwierdzenia upowa¿niaj¹ nas do postawienia ostro¿nej
opinii o tym, ¿e wspó³czesna historiografia bia³oruska sama zaczyna dostrzegaæ w³asne u³omnoci, nadal pozostaj¹c na rozdro¿u pomiêdzy obiektywnym
(naukowym) i subiektywnym (politycznym) wyborem tego czemu powinna
s³u¿yæ. Nie mniej z dotychczasowych prezentacji, takich jak zawarte w 150-tce,
póki co nikt siê nie wycofa³. Znalaz³y one tak¿e, jak ju¿ wskazywalimy,
zastosowanie masowe, w tym, w podrêcznikach szkolnych.
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Nad Ba³tykiem, Prego³¹ i £yn¹. Ksiêga pami¹tkowa powiêcona Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasiñskiego,
red. Z. Rondomañska, Wydawnictwo Elset, Olsztyn 2006, ss. 572.
W ostatnich latach na polskim rynku wydawniczym ukaza³o siê wiele
ksi¹g pami¹tkowych. Ich jakoæ bywa³a ró¿na, a zawartoæ czêsto doæ przypadkowa, zale¿na od tego co akurat zalega³o w szufladzie temu czy innemu
historykowi. Nie zawsze te¿ naukowcy z najwy¿szej pó³ki byli uhonorowani
tego typu wydawnictwami. W przypadku omawianej pracy mamy do czynienia i z wybitnym historykiem i przemylan¹ koncepcj¹ Ksiêgi pami¹tkowej.
Prof. Janusz Jasiñski to klasyk dziejów nowo¿ytnych Warmii i Mazur,
jak o nim napisa³ prof. Henryk Samsonowicz, badacz o ogromnym dorobku
naukowym i organizacyjnym, który w ci¹gu 50 lat swojej aktywnoci naukowej opublikowa³, jak wynika z bibliografii jego dokonañ, 711 pozycji, w tym
kilkanacie ksi¹¿ek. G³ówne jego zainteresowania badawcze koncentrowa³y
siê wokó³ dziejów Warmii, Mazur, Prus Wschodnich i Pomorza, ale trudno go
nazwaæ badaczem regionalnym, wymiar naukowy i nie tylko jego prac jest
znacznie szerszy. Twórczoæ profesora Jasiñskiego  jak zauwa¿y³ H. Samsonowicz- jest trudnym do przecenienia wk³adem w budowanie tej piêtrowej
wiadomoci obywatelskiej, w tworzenie modelu uk³adu spo³ecznego, w którym jest miejsce na przynale¿noæ i do ma³ej i wielkiej ojczyzny. Tak¿e
w kszta³towaniu przekonania, ¿e mieszkañcy Warmii i Mazur s¹ pe³noprawnymi cz³onkami wspólnoty europejskiej, równouprawnionymi z innymi
 dziedzicami ziemi, na której siê urodzili (s. 3).
Znacz¹cy jest te¿ dorobek organizacyjny naszego jubilata. Pisze o tym
m.in. Andrzej Korytko (ss. 711.) By³ wspó³za³o¿ycielem i wieloletnim kierownikiem Orodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego, pracowa³ w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk i Instytucie Historii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie. Przez 15 lat kierowa³ Olsztyñskim
Oddzia³em Polskiego Towarzystwa Historycznego, wychowa³ ca³¹ plejadê
uczniów, w tym w³asnego syna, cenionego historyka Grzegorza Jasiñskiego.
Wykaz publikacji profesora, teksty o jego osi¹gniêciach naukowych, listy
gratulacyjne, w tym od Prezydenta Olsztyna, Arcybiskupa Metropolity War-
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miñskiego Kocio³a rzymskokatolickiego wype³niaj¹ pierwsz¹ czêæ omawianej Ksiêgi Pami¹tkowej. W drugiej mamy artyku³y kilkudziesiêciu naukowców z ró¿nych orodków w kraju i zagranicy dedykowane Jubilatowi. Zgrupowane s¹ one w trzech chronologicznych dzia³ach: pierwszy do XIX wieku,
drugi dotyczy XIX wieku, a trzeci powiêcony jest ubieg³emu stuleciu.
Pierwsza czêæ ksiêgi, 12 artyku³ów, zwi¹zana jest, g³ównie dziejami
Warmii, Prus Ksi¹¿êcych i niekiedy Królewskich w XVIXVIII wieku. Widzimy tam opracowanie ks. Alojzego Szorca o Janie Hozjuszu, starocie dobromiejskim, bracie s³ynnego kardyna³a; mamy dwa teksty o Miko³aju Koperniku pióra Jerzego Sikorskiego i Janusza Ma³³ka. J. Sikorski, Achates przy
Eneaszu- Miko³aj Kopernik u boku wuja, biskupa warmiñskiego. Prawdopodobieñstwo podró¿y do Wilna i Królewca w 1506 roku; J. Ma³³ek, W kwestii
pos³ugiwania siê Miko³aja Kopernika jêzykiem polskim. Obydwaj autorzy
z dystansem odnosz¹ siê do sporu, dzisiaj nieco zapomnianego, polskich
i niemieckich historyków o przynale¿noæ narodow¹ Kopernika. Prof. Ma³³ek
przypomina, ¿e naukowcy z Niemiec przytaczali jako argument fakt zapisania siê wielkiego astronoma w czasie studiów na uniwersytecie w Bolonii do
nacji niemieckiej, a uczeni z Polski to, ¿e bêd¹c na studiach z kolei w Padwie
zapisa³ siê do nacji polskiej. Przy czym jedni i drudzy z regu³y podawali tylko
jeden z tych zapisów.
Kwestie polityki zagranicznej Prus Ksi¹¿êcych w XVI i pañstwa pruskiego w XVIII w. s¹ przedmiotem prac Grzegorza Bia³uñskiego i Andrzeja Kamieñskiego. Tego ostatniego zainteresowa³ stosunek Prus do bezkrólewia w
Polsce po mierci Augusta III i elekcji Stanis³awa Augusta Poniatowskiego.
Sprawami pruskiej polityki, widzianymi z polsko-saskiej perspektywy, zajmuje siê te¿ Jerzy Dygda³a w tekcie: Fryderycjañskie Prusy w wietle listów
sasko-polskiego urzêdnika skarbowego Jana Beniamina Steinhausera z lat
szeædziesi¹tych XVIII wieku.
Zygmunt Szultka jest autorem artyku³u: Znaczenie pastorów z Prus
Ksi¹¿êcych w podtrzymaniu to¿samoci ewangelickich Kaszubów na Pomorzu
Zachodnim. W przypadku tego tekstu niektóre zawarte w nim stwierdzenia
ogólne budz¹ moje zastrze¿enia. Nie jestem pewny czy reformacjê mo¿na
traktowaæ jako wytwór kultury niemieckiej (s. 130). Dla mnie jest to bardziej ogólnoeuropejskie dzie³o wynik³e z przemian epoki odrodzenia. Nie
wiem te¿ na jakiej podstawie prof. Szultka twierdzi, ¿e: Ogólny spadek
kultury religijnej, rozumiany jako os³abienie wiêzi spo³ecznej z Kocio³em
(spadek uczestnictwa w ¿yciu Kocio³a) oraz wzrost nieposzanowania zasad
chrzecijañskich, wynikaj¹cych z Dekalogu, w okresie przejcia z katolicyzmu na luteranizm by³ zjawiskiem naturalnym i powszechnym w krajach
protestanckich (s. 128). Dla mnie jest to os¹d bardzo dyskusyjny. Reformacja
by³a przecie¿ w znacznej mierze reakcj¹ na upadek kultury religijnej w ³onie
Kocio³a rzymskokatolickiego.
Z dziedziny historii sztuki zamieszczono artyku³ Kamili Wróblewskiej
o p³ycie nagrobnej Botha i El¿biety zu Eulenburgów z kocio³a w Galinach
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ko³o Bartoszyc. Nie do koñca jednak rozumiem, w jaki sposób problem przechowywania zabytku szczêliwie rozwi¹za³ Biskup Warmiñski Edmund
Piszcz (s. 139). Szeroko rozumianej problematyce ¿ycia codziennego powiêcono w tej czêci Ksiêgi cztery teksty: Krystyny Stasiewicz, Warmijczyk Jan
Hagenaw na szlakach podró¿nych Europy Zachodniej; Danuty Bogdan, Ordynacja dla czeladzi trzech miast Królewca z 1628 roku w jêzykach niemieckim i
polskim; S³awomira Augusiewicza, Z dziejów Królewca  pogrzeb namiestnika
Prus Ksi¹¿êcych Bogus³awa Radziwi³³a 6 maja 1670 roku; Bp. Juliana Wojtkowskiego, Karol XII na Warmii w opisie ksiêdza Jerzego Heidego. Z artyku³ów tych mo¿na dowiedzieæ siê szereg ciekawych szczegó³ów. I tak opis podró¿y królewicza W³adys³awa IV wraz ze wspomnianym Janem Hagenawem
zawiera informacje o ówczesnych rodkach lokomocji, stanie dróg, nie najlepszym tak¿e w Europie Zachodniej, warunkach pobytu w gospodach. W jednej
z nich we W³oszech polski nastêpca tronu z braku nakrycia do sto³u zrezygnowa³ z wieczerzy (s. 159). Interesuj¹ce z punktu widzenia historii medycyny
s¹ dywagacje S. Augusiewicza na temat choroby i przyczyn mierci Bogus³awa
Radziwi³³a znanego szerokim rzeszom czytelników z Potopu Henryka Sienkiewicza. Przera¿enie budzi opis sposobów ci¹gania okupu przez szwedzkich
komisarzy na Warmii na pocz¹tku XVIII w., np. wo¿enie po miecie proboszcza na wozie z gnojem (s. 191). Ten fakt przytacza bp. J. Wojtkowski.
Wiek XIX jest reprezentowany w Ksiêdze przez 9 artyku³ów, dotycz¹cych
ró¿norodnej tematyki. I tak ks. Józef Borzyszkowski pisze o biografach znanego dzia³acza kaszubskiego Floriana Ceynowy, chocia¿ jak dotychczas brak
pe³nej wieloaspektowej biografii tej znacz¹cej w ruchu kaszubskim postaci.
Dwa teksty dotycz¹ losów polskich uchodców politycznych po upadku powstania listopadowego: Norbert Kasparek, 6 padziernika 1831 roku w Brodnicy. Uchodcy cywilni i wojskowi oraz Urszula i S³awomir Kalembkowie,
Nieznany opis podró¿y wygnañców polskich z Gdañska do Hawru na prze³omie 18331834 roku.
Na niemieckim uniwersytecie w Getyndze w XIX wieku studiowa³a doæ
liczna grupa, 383 osoby, studentów z Prus Zachodnich i Wschodnich. Ich
obraz przedstawia Kazimierz Wajda w swoim artykule. Co ciekawe by³o
wród nich tylko trzech Polaków. Pruska droga do kapitalizmu w rolnictwie
 tak o reformach uw³aszczeniowych w Prusach pisa³ kiedy sam W³odzimierz Lenin. Ale o tym, jak te problemy ekonomiczno-spo³eczne wygl¹da³y
w opinii ówczesnych w latach czterdziestych XIX w. informuje nas Bogdan
Wachowiak w swoim opracowaniu. Tatry s¹ po³o¿one daleko od ziem pomorskich, ale jak siê okaza³o dziêki badaniom prof. Tadeusza Orackiego doæ
znaczna grupa polskich dzia³aczy z Pomorza, ale tak¿e z Warmii, Mazur
i Powila przynale¿a³a do Towarzystwa Tatrzañskiego. Ich noty biograficzne
znajdziemy w opracowaniu T. Orackiego.
Kwestiom religijnym powiêcone zosta³y teksty Grzegorza Jasiñskiego,
Objawienia gietrzwa³ckie w oczach ewangelickiego duchownego. Przyczynek
do dziejów kulturkampfu na Warmii oraz Danuty Kasparek, Katolicka szko³a
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w Wielbarku w latach 18891894, z któr¹ zwi¹zany by³ ks. Walenty Barczewski. Do pracy G. Jasiñskiego do³¹czony zosta³ niemiecki tekst, w którym
krytycznie z punktu widzenia luterañskiego pastora opisane zosta³y objawienia w Gietrzwa³dzie. W czêci dziewiêtnastowiecznej znalaz³ siê te¿ ciekawy
tekst o dorêczaniu przesy³ek pocztowych na terenach wiejskich w powiecie
olsztyñskim po I wojnie wiatowej napisany po niemiecku przez Ernsta Vogelsanga i ilustrowany zdjêciami pocztowych omnibusów z okresu miêdzywojennego.
Najwiêcej artyku³ów bo a¿ 16 dotyczy w Ksiêdze spraw XX wieku i to
zarówno w wymiarze regionalnym, ogólnopolskim, jak i europejskim. Chronologicznie pierwszy jest tekst Mieczys³awa Wojciechowskiego, Wizerunek
Mazur i Kaszub z 1906 roku na ³amach centralnej prasy berliñskiej czyli
organu partii niemieckich katolików Zentrum Germania. Obraz ludnoci
mazurskiej i kaszubskiej nie jest zbyt pozytywny, podkrelano zacofanie cywilizacyjne tych spo³ecznoci. Utrzyman¹ w duchu narodowo-katolickim
ksi¹¿kê Jêdrzeja Giertycha Na wiêtej Warmii omawia, doæ bezkrytycznie,
Jan Ch³osta, zwracaj¹c uwagê na postawy narodowe ksiê¿y katolickich tam
dzia³aj¹cych, a opisanych w Giertychowym dziele. Tereny pogranicza Prus
Wschodnich i Mazowsza by³y obszarem doæ intensywnych dzia³añ bojowych
w pierwszym roku Wielkiej Wojny. Przebieg tych walk oraz sytuacjê ludnoci
cywilnej w tym okresie w ciekawy sposób, czêsto na podstawie opisów dokonywanych przez uczestników walk, przedstawia Ryszard Juszkiewicz. Moskale rozpoczêli idiotyczny, niszczycielski rabunek, czêsto rzeczy zupe³nie
nieprzydatnych. Rabowano przede wszystkim cygara; po opuszczeniu Dzia³dowa w ka¿dej chamskiej mordzie stercza³o cygaro (s. 361) pisa³ Zdzis³aw
Michalski cytowany przez R. Juszkiewicza.
Olsztyn po I wojnie pozosta³ w granicach Niemiec. ¯ycie codzienne
w tym miecie, doæ trudne, bo przypadaj¹ce na lata kryzysu, galopuj¹cej
inflacji przybli¿y³a nam w swojej pracy Ma³gorzata Szostakowska. Kolejne
dwa opracowania powiêcone s¹ kwestiom religijnym w dwudziestoleciu miêdzywojennym. I tak ks. Andrzej Kopiczko pisze o Kociele katolickim w Okrêgu K³ajpedy w latach 19231939, to jest w okresie jego przynale¿noci do
Litwy, a badacz z Niemiec Urlich Fox zajmuje siê u¿ywaniem jêzyka ojczystego w nabo¿eñstwach na po³udniowej Warmii.
Wymiar ogólnopolski ma tekst prof. Wojciecha Wrzesiñskiego pt. Okupanci
niemieccy w oczach Polaków w pierwszych latach II wojny wiatowej. Czytelnik
patrz¹cy w sposób stereotypowy na wydarzenia lat 19391945 mo¿e byæ zdziwiony, ¿e zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie zdarza³y siê i s¹dy pozytywne np.
¿e pod rz¹dami niemieckimi bêdzie na wsi polskiej lepiej ni¿ za czasów sanacyjnych. Wkroczenie Armii Czerwonej do Prus Wschodnich i jej zachowanie
stanowi jedno z najboleniejszych wspomnieñ ludnoci tych terenów. O tym,
jaki by³ stosunek wojsk radzieckich i polskich organów bezpieczeñstwa do
ludnoci niemieckiej na obszarze powiatu pas³êckiego pisze w interesuj¹cy
i wywa¿ony sposób w swoim opracowaniu Józef Arno-W³odarski.
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Biskup Tomasz Wilczyñski, biskup Jan Ob³¹k, arcybiskup Edmund Piszcz
i biskup Julian Wojtkowski podjêli pracê duszpastersk¹ na Warmii po 1945
roku. Ich sylwetki, niestety jedynie w jednolitych jasnych barwach, kreli
biskup Jacek Jezierski. Hagiograficzny charakter ma te¿ opracowanie ks. W³adys³awa Nowaka, Ekumenizm jako priorytet pastoralny w pontyfikacie Jana
Paw³a II 19782005. Szkoda, ¿e o papie¿u i jego dzia³aniach nie mo¿na inaczej
pisaæ ni¿ na kolanach. Kwestie ekumeniczne nie mog¹ siê ograniczaæ jedynie
do s³ów i gestów, ale wymagaj¹ konkretnych rozstrzygniêæ, a do tych droga jest
bardzo daleka. Zabrak³o mi te¿ kilku chocia¿ s³ów jak te ekumeniczne odezwy
papie¿a by³y przyjmowane przez wyznawców innych religii.
Królewiec przemianowany na Kaliningrad, po II wojnie wiatowej przypad³
Zwi¹zkowi Radzieckiego. Krótki szkic na temat dziejów tego miasta po 1946
pope³ni³ Edmund Wojnowski. Istnia³a w czasach PRL-u Ludowa Spó³dzielnia
Wydawnicza Czytelnik i ta instytucja zorganizowa³a w latach 19481949 Akcjê stu miast, której celem by³o propagowanie czytelnictwa i wiedzy. O jej
przebiegu w województwie olsztyñskim pisa³ w Ksiêdze Ryszard Tomkiewicz.
O trudnych sprawach w stosunkach polsko-niemieckich, tak¿e po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej traktuje esej Andrzeja Saksona. Autor
s³usznie zauwa¿a, ¿e nasi zachodni sojusznicy wykazuj¹ daleko id¹c¹ hipokryzjê i selektywn¹ pamiêæ (s. 509). Domagaj¹ siê np. zwrotu maj¹tków od
Polaków czy Czechów, ale ju¿ nie od potê¿nych Rosjan w zajêtym przez nich
Królewcu. Kolejny szkic o miejscu Polski w Europie na przestrzeni dziejów
jest autorstwa Stanis³awa Achremczyka. Natomiast na zakoñczenie Ksiêgi
mamy prawdziw¹ pere³kê, esej prof. W³adys³awa Zajewskiego: Czy historycy
pisz¹ prawdê? Jednoznacznej odpowiedzi oczywicie nie otrzymujemy, ale
tekst zmusza do zastanowienia, tak¿e nad w³asn¹ prac¹ naukow¹.
Pewne zdziwienie budz¹ zamieszczone w Ksiêdze fragmenty dziennika
profesora Jana Sobczaka z 1996 r. Po pierwsze, niewiele jest tam o Jubilacie,
prof. Januszu Jasiñskim, a bardzo du¿o o Janie Sobczaku; po drugie, pamiêtnik zawiera szereg czasami wrêcz z³oliwych uwag pod adresem osób, które
nadal dzia³aj¹ w polskiej nauce. Nie s¹dzê, by ta publikacja przyczyni³a siê
do konsolidacji olsztyñskiego rodowiska naukowego.
Dwa teksty niemieckich historyków zamieszczone zosta³y w jêzyku orygina³u. Mamy te¿ w pracy niemieckie teksty ród³owe. Szkoda, ¿e nie zosta³y
przet³umaczone na jêzyk polski, znajomoæ niemieckiego nie jest zbyt du¿a
w spo³eczeñstwie polskim, w tym tak¿e i wród historyków. Zabrak³o mi
natomiast obcojêzycznego streszczenia, choæby tylko w jêzyku niemieckim.
Ksiêga ku czci prof. Janusza Jasiñskiego zosta³a elegancko wydana przez
Pracowniê wydawnicz¹ Elset w Olsztynie, zawiera sporo interesuj¹cych
ilustracji. Czytelnicy otrzymali wiêc do lektury ciekaw¹ pozycjê, ukazuj¹c¹
w ró¿nych aspektach dzieje regionu nad Ba³tykiem, Prego³¹ i £yn¹ na przestrzeni ostatnich kilku stuleci.
Tadeusz Stegner
(Gdañsk)
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Krzysztof Nawotka, Aleksander Wielki, Wyd. Monografie FNP, Seria
Humanistyczna, Wroc³aw 2004, ss. 612.
Zainteresowanie uczonych postaci¹ Aleksandra Wielkiego przez lata
utrzymuje siê na wysokim poziomie. Pomijaj¹c prace popularnonaukowe,
eksponuj¹ce w¹tki odnosz¹ce siê do ciekawostek, co ma swoje komercyjne
uzasadnienie, na gruncie polskim istniej¹ trzy prace, o których nale¿y wspomnieæ przy okazji niniejszego omówienia. Praca Petera Greena, któr¹ od lat
zaliczano do kanonu lektur obowi¹zuj¹cych studenta historii, w wietle dzisiejszej wiedzy wymaga³aby ju¿ pewnych uzupe³nieñ i poprawek1. Praca
Nicolasa Hammonda2, przy ca³ym szacunku dla autorytetu i osoby uczonego,
maj¹cego na swoim koncie ewidentne zas³ugi w rozwoju nauki o staro¿ytnoci, niestety, nie jest najlepsz¹ pozycj¹ w jego bogatym dorobku naukowym.
Ksi¹¿ka ta doczeka³a siê krytycznych recenzji w czasopismach o randze wiatowej3, jednak mimo to zdecydowano siê udostêpniæ j¹ polskiemu czytelnikowi. T³umaczenie z jêzyka angielskiego, które raczej trudno zaliczyæ do udanych, dodatkowo nie sprzyja wizerunkowi tej pracy4. Mamy wreszcie wydan¹ niedawno ksi¹¿kê M. J. Olbrychta, bêd¹c¹ z za³o¿enia monografi¹ problemu, w której si³¹ rzeczy pewne w¹tki biografii Aleksandra musia³y ulec
zredukowaniu5. Tak wiêc biografia Aleksandra, której powiêcone zosta³o
niniejsze omówienie, znalaz³a ogromn¹ szansê na zagospodarowanie luki
w nauce polskiej. Jej autor, prof. Krzysztof Nawotka jest uczonym o niebywa³ej erudycji, który badania nad postaci¹ Aleksandra poprzedzi³ szeregiem prac przygotowawczych6, co zreszt¹ wyranie odczuwa siê podczas
lektury jego ksi¹¿ki.
Organizacjê wewnêtrznej struktury omawianej pozycji nale¿y uznaæ za
konwencjonaln¹. Jest to oczywicie zalet¹ pracy o ambicjach maj¹cych na
celu przedstawienie rysu biograficznego postaci, uszeregowanego w porz¹dku
chronologicznym. Monografia liczy sobie osiem rozdzia³ów. Wzorem najlepszych biografii, autor rozpoczyna swoj¹ prezentacjê od przedstawienia szerokiego kontekstu historycznego, z którego wy³ania siê postaæ g³ównego boha1

P. Green, Aleksander Wielki, Warszawa 1978.
N. Hammond, Geniusz Aleksandra Wielkiego, Poznañ 2000.
3 N. G. L. Hammond, The Genius of Alexander the Great, Duckworth 1997, p. 220 (rec.
C. A. LaDa), Mnamosyne 52, 1999, s. 757761.
4 Mimo to jednak nie podzielam wyj¹tkowo krytycznej opinii, jak¹ zaprezentowa³ o tej
pracy K. Nawotka. Zob. N. Hammond, Geniusz Aleksandra Wielkiego, prze³o¿y³ Jacek Lang,
Wydawnictow AXIS, Poznañ 2000, ss. 216, 28 ilustaracji czarno-bia³ych, 18 rysunków i map,
(rec. K. Nawotki), EOS LXXXVII, 2000, s. 391393. W pe³ni s³uszna jest jednak uwaga odnosz¹ca siê do sposobu t³umaczenia cytatów greckich i ³aciñskich z jêzyka angielskiego, na który
pierwotnie zosta³y prze³o¿one.
5 M. J. Olbrycht, Aleksander Wielki i wiat irañski, Rzeszów 2004.
6 Szerzej na temat dorobku naukowego K. Nawotki zob. Ideologia i propaganda w staro¿ytnoci. Materia³y konferencji Komisji Historii Staro¿ytnej PTH. Rzeszów 1214 wrzenia 2000,
pod red. L. Morawieckiego i P. Berdowskiego, Biblioteka Frazy, Rzeszów 2004, ss. 487, (rec. M.
Wolnego), Echa Przesz³oci VI, Olsztyn 2005, s. 247.
2
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tera. Rozdzia³ I zatytu³owany Dzieciñstwo, rodzina, Macedonia rozpoczyna
siê przywo³aniem s³ynnego toposu o poczêciu i narodzinach Aleksandra.
W tej czêci rozwa¿añ (s. 1520) Nawotka wskazuje na g³ówne cechy rysu
propagandowego, które bêd¹ towarzyszy³y postaci w³adcy. Nieco uwagi powiêca równie¿ samej Macedonii (s. 2033). Chocia¿ literatura przedmiotu na
temat tej krainy jest obszerna, to nale¿y przyznaæ, i¿ oparcie siê przez Nawotkê na wynikach najnowszych badañ wzbogaca stan dotychczasowej wiedzy na temat tej czêci wiata staro¿ytnego. Na marginesie g³ównego nurtu
badawczego autor nie omija kwestii niezwykle problematycznych, dotycz¹cych etnicznej proweniencji Macedoñczyków. Trzeba zauwa¿yæ, i¿ kwestia ta
wychodzi nieraz poza ramy zasadniczych celów dyskursu historycznego.
Krzysztof Nawotka s³usznie zauwa¿a, ¿e Macedoñczycy przed epok¹ hellenistyczn¹ nale¿¹ do niemych narodów historii (s. 24). Jêzyk grecki, w którym
wykonane by³y inskrypcje znalezione na terenie Macedonii, nie jest jeszcze
dowodem powi¹zañ etnicznych Macedoñczyków i Greków, albowiem greka
by³a wówczas w znacznej czêci basenu Morza ródziemnego ulubionym medium dyskursu kulturalnego, tak jak ³acina w redniowiecznej Europie (s. 24
25). W rezultacie Nawotka staje siê wyrazicielem dosyæ ostro¿nej tezy, wedle
której Macedoñczycy wywodzili siê najprawdopodobniej z tego samego pnia
protogreckiego. Jednoczenie autor s³usznie dostrzega zainteresowania Macedoñczyków kultur¹ greck¹, co mog³oby oznaczaæ próbê pewnego rodzaju
kulturowej asymilacji. Wa¿nym wskazaniem jest tutaj przywo³anie dzia³alnoci Archelaosa. Generalnie tê czêæ omawianej pracy mo¿na te¿ uznaæ za
wartociowy przyczynek do studiów nad imperializmem macedoñskim7.
Nale¿y przyznaæ, ¿e autor pracy dosyæ sprawnie obchodzi siê z problemem genealogii rodziny Aleksandra. S³usznie zauwa¿a, i¿ wywodzenie dynastii od rodu Heraklesa jest wspólnym rysem dla wielu legend genealogicznych. W tym kontekcie warto zauwa¿yæ, ¿e ideologiczni sukcesorzy Aleksandra, chocia¿by Pyrrus, wywodzeni byli od rodu herosów8. W czêci powiêconej dzieciñstwu i m³odoci Aleksandra (s. 6473) Krzysztof Nawotka stara³
siê uwypukliæ cechy pochodz¹ce z przekazów, których historycznoæ nie ulega
wiêkszej w¹tpliwoci. Tym samym autor znowu w ostro¿ny sposób potraktowa³ z³o¿ony materia³ anegdotyczny (s. 15, 75 in.), w jaki obfituje g³ównie
biografia Aleksandra autorstwa Plutarcha9.
Z wielkim znawstwem opracowana zosta³a czêæ dotycz¹ca uzbrojenia
macedoñskiego (s. 4864). Autor s³usznie wskazuje tutaj na donios³oæ prac
7 wietnym studium tego problemu pozostaje praca R. A. Billows, Kings & Colonists.
Aspects of Macedonian Imperialism, Leiden/New York/Köln 1995. W mojej ocenie szczególnie
interesuj¹cy jest rozdzia³ II tej pracy traktuj¹cy m.in. o propagandzie imperialnej (s. 2455).
8 C. Nenci, Pirro, aspirazioni egemoniche ed equilibro mediterraneo, Torino 1953, s. 22 in.
9 Konstrukcja biografii Aleksandra autorstwa Plutarcha jest sama w sobie problemem,
który plasuje siê na styku filozofii, filologii klasycznej i kulturowego wymiaru historii staro¿ytnej. Nieco uzupe³niaj¹c i tak ju¿ rozbudowan¹ bibliografiê omawianej pracy pozwolê sobie
przytoczyæ wa¿ny, moim zdaniem, artyku³ na ten temat: J. M. Mossman, Tragedy and Epic in
Plutarchs Alexander, w: Essays on Plutarchs Lives, ed. B. Scardigli, Oxford 1995, s. 209 n.
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archeologicznych prowadzonych w celu zbadania cmentarzyska ¿o³nierzy macedoñskich w Verginie (s. 52). Poczynione tam odkrycia maj¹ bowiem swój
istotny wk³ad w proces rekonstrukcji sposobu wyekwipowania wojownika
macedoñskiego. Dosyæ du¿o uwagi autor omawianej pracy powiêci³ w³óczni
macedoñskiej (s|risa), s³usznie te¿ wspomnia³ o wynalazku zwanym
Ñxubelªj s³u¿¹cym do miotania strza³. Cennym uzupe³nieniem kwestii dotycz¹cych praktycznego zastosowania machin oblê¿niczych s¹ informacje, które
pojawiaj¹ siê w omawianej pracy przy okazji prezentacji oblê¿enia Halikarnasu (s. 203).
Rozdzia³ II zatytu³owany Nastêpca tronu, przedstawiaj¹cy lata spêdzone
przez Aleksandra u boku Filipa II u schy³ku jego rz¹dów (s. 74126), stanowi
próbê przedstawienia poszczególnych etapów zdobywania dowiadczenia
przez przysz³ego wodza. Pewnego rodzaju zastrze¿enie budzi tutaj bitwa pod
Cheronej¹, z uwagi na zbyt pobie¿ne potraktowanie udzia³u w niej Aleksandra (s. 85).
Rozdzia³ III obejmuj¹cy Pierwsze lata panowania Aleksandra bez zbêdnej przesady wskazuje na ewidentne zdolnoci m³odego w³adcy. Pierwszy
samodzielny, a sensie politycznym niezwykle wa¿ny sukces Aleksandra, jakim by³a pacyfikacja Teb, zosta³ nakrelony przez Krzysztofa Nawotkê
w sposób dosyæ syntetyczny, niemniej bardzo udany (s. 148157). Moim zdaniem, mo¿na by³o bardziej rozbudowaæ motyw sprawy Timoklei, mieszkanki
Teb zgwa³conej przez dowódcê najemników trackich, która sta³a siê jednoczenie zabójczyni¹ swojego oprawcy. W tym miejscu pozwolê sobie na pewnego
rodzaju dygresjê. Sposób, w jaki mia³ zgin¹æ tracki oficer, budzi bowiem
zastrze¿enia co do wiarygodnoci przekazanej przez Plutarcha informacji.
Biograf z Cheronei podaje, ¿e Trak po zgwa³ceniu kobiety za¿¹da³ jeszcze
wydania kosztownoci, co le¿a³o zreszt¹ w zwyczaju barbarzyñców. Wtedy
pohañbiona niewiasta zaprowadzi³a mê¿czyznê do ogrodu, informuj¹c go
uprzednio, i¿ z³oto i srebro ukry³a w studni. Kiedy Trak nachyli³ siê nad
g³êbi¹ wypatruj¹c skarbów Timoklea mia³a zepchn¹æ go do studni przywaliwszy nastêpnie gradem g³azów. Schwytana przez towarzyszy dowódcy zosta³a
zwi¹zana i zaprowadzona do Aleksandra, którego poinformowa³a, i¿ jest siostr¹ Teagenesa, który walczy³ przeciwko Filipowi II w bitwie pod Cheronej¹
w obronie Hellenów. Informacja ta mia³a wp³yn¹æ na decyzjê Aleksandra,
dotycz¹c¹ u³askawienia Timoklei10. Historia ta ewidentnie zawiera w sobie
pierwiastek tradycji, która szydzi z barbarzyñców. Nawotka s³usznie zwraca
uwagê na anegdotyczny charakter tej opowieci (s. 153), ale sk³ania siê ku
historycznemu potraktowaniu w¹tku u³askawienia, dla wskazania dzia³añ
Aleksandra ukierunkowanych na konfirmacjê jego zrozumienia wzglêdem
public relations. Ta dosyæ w¹tpliwa opowieæ jest raczej s³ab¹ podpor¹ dla
obronienia powy¿szej, chocia¿ sk¹din¹d s³usznej tezy autora, mówi¹cej
o kompromisowoci polityki Aleksandra.
10

Plut., Alex., 12, 1 in.
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Rozdzia³ IV pod tytu³em Od Abydos do Aleksandrii oraz rozdzia³ V zatytu³owany Król Azji powiêcone zosta³y wyprawie Aleksandra do Persji.
W kwestii liczebnoci wojska perskiego bior¹cego udzia³ w bitwie nad rzek¹
Granikos nale¿y podzieliæ sceptycyzm autora. wiadectwo Arriana o 20 tysi¹cach ¿o³nierzy wprawdzie nie wywo³uje koniecznoci natychmiastowej negacji, ale wydaje siê nieco przesadzone. Nawotka s³usznie uzasadnia swoj¹
ostro¿noæ twierdz¹c, ¿e tak wielkie armie najemne wystêpowa³y po stronie
perskiej zupe³nie sporadycznie i to po d³ugim okresie przygotowañ prowadzonych pod osobist¹ kontrol¹ Wielkiego Króla (s. 173). Oczywicie wiemy, ¿e nad
Granikiem Aleksander walczy³ z pospolitym ruszeniem satrapów perskich,
nienajlepiej zreszt¹ dowodzonym. Dosyæ interesuj¹co wypadaj¹ tutaj rozwa¿ania dotycz¹ce kwestii logistycznych. Przy okazji rozwa¿añ odnosz¹cych siê
do pierwszej bitwy z Persami Nawotka zwróci³ uwagê na problem podejcia
satrapów perskich do ofensywy Aleksandra. Mnemon, który wzorem Peryklesa, szukaj¹cego antidotum na atak Archidamosa, doradza³ Persom taktykê spalonej ziemi spotka³ siê z oporem swoich rodaków. Jedn¹ z przyczyn
takiego stanu rzeczy by³a z pewnoci¹ szeroko eksponowana w literaturze opozycja Arsitesa (s. 174). Ponadto Nawotka pod¹¿aj¹c za ustaleniam
P. Brianta zwróci³ równie¿ uwagê na czynnik kulturowy, uniemo¿liwiaj¹cy
Persom przyjêcie owej taktyki. Wynika³o to ze specyfiki ideologii lansowanej przez Achemenidów, wedle której ich obowi¹zkiem by³o bronienie ludnoci podleg³ej (s. 175). Bitwa nad rzek¹ Granikos otworzy³a drogê dla politycznych poczynañ Aleksandra  mia³a swój wydwiêk moralny, co tak¿e
nie usz³o uwadze autora.
Niema³o miejsca w niniejszej pracy powiêcono miastom greckim (s. 181
198). Nawotka s³usznie zwróci³ uwagê, i¿ przywrócenie im wolnoci by³o
istotnym elementem polityki wodza. Ten aspekt jego dzia³alnoci cechowa³a
dba³oæ o zachowanie wiarygodnoci w wiecie greckim. Wskazañ odnosz¹cych siê do charakterystycznych i wysoko ocenianych posuniêæ Aleksandra
nie zabrak³o równie¿ przy okazji prezentacji kampanii w Azji Mniejszej.
Autor omawianej pracy wspomnia³ bowiem przy tej okazji o pocz¹tkach kariery Antygonosa Monofthalmosa, który w trakcie tych wydarzeñ zosta³ mianowany satrap¹ Wielkiej Frygii (s. 211212). Postaæ jednookiego dowódcy
jest niezwykle wa¿na, zarówno w czasach Aleksandra, jak i w póniejszych
dziejach zwi¹zanych z wojn¹ diadochów, st¹d wydaje siê, i¿ mo¿na by³o
w tym miejscu powiêciæ jej nieco wiêcej uwagi11.
W sposób syntetyczny, ale przejrzysty przedstawione zosta³y okolicznoci w jakich dosz³o do kolejnej konfrontacji z Persami oraz sama bitwa pod
Issos (333 p.n.e.). Autor z wyj¹tkowym znawstwem potraktowa³ tutaj teksty ród³owe, uwzglêdniaj¹c przy tym s³ynny fragment z dzie³a Polibiusza,
11 Por. R. A. Billows, Antigonos The One-Eyed and The Creation of The Hellenistic State,
London 1990, s. 36 n. szczególnie s. 4748.
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w którym historyk z Megalopolis dokonuje krytyki Kallistenesa12. Odnosz¹c
siê natomiast do wizyty Aleksandra w Egipcie, nale¿y przyznaæ, i¿ interesuj¹co wypada rys historyczny tego kraju  poczynaj¹c od momentu jego
podboju przez Kambyzesa (525 p.n.e.). Prezentacja ta jest o tyle wartociowa, gdy¿ Nawotka skupia siê na pokazaniu specyfiki z³o¿onej zale¿noci
persko-egipskiej. W kontekcie problematyki egipskiej wa¿ne wydaje siê zasygnalizowanie istnienia tendencji odrodkowych w imperium perskim. Autor s³usznie zwraca tutaj uwagê na dzia³alnoæ Khababasza (s. 281), która
wskazuje na istnienie separatyzmu egipskiego. Podobne nastawienia spo³eczne, które sprzyja³y Khababaszowi, jako podstawy jego dzia³alnoci, wykorzysta równie¿ Aleksander dla realizacji swoich politycznych celów.
W sposób interesuj¹cy przedstawiona zosta³a bitwa pod Gaugamel¹ (331
p.n.e.), stanowi¹ca jeden z kulminacyjnych momentów w dzia³alnoci Aleksandra. Warto zauwa¿yæ, i¿ autor niniejszej biografii odniós³ siê do wiadectwa przechowywanego przez Fragmentum Sabbaiticum, które donosi³o
o udziale s³oni bojowych w owej batalii. Zawarta tam informacja jest o tyle
wa¿na, i¿ powiadcza pierwsze w historii zetkniêcie armii europejskiej z tymi
zwierzêtami na polu bitwy (s. 320). Informacje pochodz¹ce z Fragmentum
Sabbaiticum Nawotka traktuje dosyæ ostro¿nie stwierdzaj¹c, i¿ mo¿na mieæ
pewnoæ, ¿e rola s³oni bojowych pod Gaugamel¹ by³a jeszcze mniejsza ni¿
rydwanów z kosami (s. 321). Wydaje siê, ¿e w obliczu jednostkowej informacji, nie znajduj¹cej potwierdzenie w innych ród³ach mo¿na zgodziæ siê z tym
stanowiskiem autora. Bitwa pod Gaugamel¹ obfitowa³a tak¿e w istotne skutki natury politycznej, w których kluczow¹ rolê odgrywa³a mieræ Dariusza
(s. 357). Nawotka trafnie konstatuje, ¿e troska o królewski pochówek w³adcy
perskiego oraz pocig za jego zabójc¹  Bessosem ukazuj¹ Aleksandra wyranie wcielaj¹cego siê w rolê nastêpcy Achemenidów (s. 358). Oczywicie konsekwencj¹ tego by³o przyjêcie tytulatury królewskiej (Basile?j), co znalaz³o
odzwierciedlenie w mennictwie Aleksandra. Nawotka ujmuje ten problem
w nastêpuj¹cy sposób: Aleksander zdecydowa³ siê na oficjalne wyeksponowanie swoich praw do piastowania jedynej prawdziwej w³adzy królewskiej
 króla Azji, czyli imperium perskiego (s. 377). Postawienie znaku równoci
pomiêdzy królem Azji a w³adc¹ imperium perskiego wydaje siê kontrowersyjne, st¹d wymaga³oby przedstawienia i skomentowania bazy ród³owej, pozwalaj¹cej zilustrowaæ niniejsz¹ tezê13.
Rozdzia³ VI zatytu³owany Wyprawa do Indii rozpoczyna prezentacja tak
zwanego XX okrêgu podatkowego oraz rys dotycz¹cy historii i specyfiki zale¿noci indyjsko-perskiej (s. 405). Na tym tle zostaje pokazany problem ostat12 Pol., IX, 17, 6; por. F. W. Walbank, Polybius, Berkeley/Los Angeles/London 1997,
s. 120121.
13 Taki charakter mia³o wyst¹pienie K. Nawotki, Aleksander  król Persji?, wyg³oszone
podczas konferencji naukowej PTH Grecy, Rzymianie i ich s¹siedzi, która odby³a siê we
Wroc³awiu we wrzeniu 2005 r. (materia³y pokonferencyjne w druku).
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niej wielkiej ekspedycji Aleksandra. Z ca³kowit¹ s³usznoci¹ Nawotka wiêcej
uwagi powiêci³ pobytowi Aleksandra w Taksili oraz jego rzekomemu spotkaniu z gymnosofistami (s. 419423). Ostatnie z wymienionych wydarzeñ wskazuje, i¿ mamy do czynienia z toposem. Pytania, które zadaje Aleksander
nagim mêdrcom uwa¿a Nawotka za typowe dla popularnej filozofii greckiej
 szczególnie za dla diatryby cynickiej (s. 423). Ca³kowicie s³usznie podejmuje siê jednak skomentowania tego w¹tku. Wspomniany topos jest pewnego rodzaju symbolem wp³ywu kultury Wschodu na cywilizacjê, która zrodzi³a
Aleksandra. To zabarwienie szeroko pojêtej kultury greckiej pierwiastkiem
orientalnym bêdzie mia³o przecie¿ istotne znaczenie dla wizerunku epoki
hellenistycznej.14 Interesuj¹co przedstawia siê tak¿e próba rekonstrukcji bitwy nad Hydaspesem oraz nastêpuj¹ce po niej rokowania z Porosem, bêd¹ce
wyrazem konsekwentnej realizacji wielkomocarstwowej polityki Aleksandra.
Na marginesie nale¿y dodaæ, ¿e manewr zastosowany we wspomnianej batalii okaza³ siê inspiruj¹cy  z podobnego rozwi¹zania taktycznego skorzysta
bowiem Hannibal w bitwie nad Rodanem15.
Ostatnie lata Aleksandra s¹ przedmiotem rozwa¿añ Nawotki w rozdziale
VII. Sporo uwagi powiecono tutaj s³ynnemu weselu w Suzie (s. 466472),
poprzez które wyra¿a³y siê istotne cele spo³eczne dzia³alnoci Macedoñczyka.
Za istotne nale¿y równie¿ uznaæ rozwa¿ania dotycz¹ce boskoci Aleksandra
(s. 487). ród³a daj¹ w tej kwestii wysoce niejednoznaczny obraz owego problemu. Autor wskaza³ na eklektyzm koncepcji Macedoñczyka, dochodz¹c jednoczenie do wniosku, i¿ zachowanie wodza w sprawach religijnych mia³o na
celu unikniêcie ßbrij  by³o wiêc podporz¹dkowane tradycyjnej pobo¿noci
greckiej (s. 488)16.
Rozdzia³ VIII nosz¹cy tytu³ mieræ, ostatnie plany, grób stanowi epilog
niniejszej pracy. Nawotka przyj¹³ hipotezê zaproponowan¹ przez konferencjê
kliniczno-patologiczn¹ w Maryland (1996 r.), której ustalenia doprowadzi³y
do sformu³owania wniosku, i¿ mieræ króla by³a wynikiem duru brzusznego
(s. 506). Poza tym w kontekcie uwag na temat tego rozdzia³u pozwolê sobie
na w pe³ni subiektywn¹ uwagê. Po opisie ostatnich lat ¿ycia osobicie spodziewa³em siê pog³êbionej analizy zmian w charakterze Aleksandra, czyli
swoistego studium psychosomatycznej degeneracji, a ujmuj¹c metaforycznie
 upadku cz³owieka. Nie znaczy to oczywicie, i¿ Nawotka nie dostrzeg³
owego problemu, jednak¿e jego spostrze¿enia na ten temat pozostawiaj¹
pewnego rodzaju niedosyt. Kolejna subiektywna uwaga dotyczy problematyki
dziedzictwa Aleksandra. Moim zdaniem w¹tek ten mo¿na by³o nieco rozbudo14 Por. G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. III (Systemy epoki hellenistycznej), Lublin 2004, s. 23.
15 Zob. E. Hennebert, Historie dAnnibal, Paris 1870, s. 446, cyt za: J. Seibert, Hannibal,
Darmstadt 1993, s. 100.
16 Koncepcje Aleksandra by³y brzemienne w skutki, por. M. Jaczynowska, Kult wodzów
rzymskich w okresie republiki (IIII w. p.n.e.), Balcanica Posnaniensia 39, 1984, s. 158.
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waæ. Kwestie recepcji wzoru Wielkiego Macedoñczyka od¿ywa³y w antyku,
wp³ywaj¹c na wzrost aspiracji jego nastêpców, którzy na gruzach imperium
Aleksandra, a nawet tak jak Pyrrus na zachodzie, szukali pól dla swojej
aktywnoci17. Jak ju¿ powy¿ej wskaza³em, równie¿ niektóre rozwi¹zania taktyczne by³y antycypowane chocia¿by przez Hannibala, za podobnym wzorcem stawa³y siê tak¿e kwestie ideologiczne18.
Za niezwykle udan¹ czêæ pracy nale¿y uznaæ podjêcie problemu grobu
Aleksandra. Nawotka przeprowadzi³ tutaj interesuj¹ca dyskusjê z hipotezami dotycz¹cymi tej kwestii (s. 512518)19. Badacz doszed³ do konkluzji wedle
której wydaje siê prawdopodobne, i¿ British Musem przechowuje jedyn¹ materialna pozosta³oæ po pochówku Aleksandra.
W wietle powy¿szego nale¿y stwierdziæ, ¿e Krzysztof Nawotka podj¹³ siê
niezwykle ambitnego zadania, któremu w pe³ni sprosta³. Drobne uwagi krytyczne wynikaj¹ raczej z moich osobistych zainteresowañ i nie maj¹ wp³ywu
na ca³ociow¹ i jednoznacznie bardzo wysok¹ ocenê tej pracy. Z ca³¹ stanowczoci¹ nale¿y zaznaczyæ, ¿e omawiana biografia jest w stanie zadowoliæ
badacza staro¿ytnoci, a za spraw¹ komunikatywnego stylu, równie¿ pocz¹tkuj¹cych adeptów historii staro¿ytnej. Zawarta w omawianej pracy najnowsza i selektywnie potraktowana literatura (kilkaset pozycji!), szczegó³owy
indeks dyskutowanych róde³, indeks rzeczowy (s. 521603), nade wszystko
za bogactwo wartociowej analizy historycznej, bezsprzecznie czyni¹ z niej
najwa¿niejsze polskie kompendium wiedzy o Aleksandrze Wielkim.
Miron Wolny
(Olsztyn)

17 Pyrrus by³ szczególnie wa¿nym ideologicznym nastêpc¹ Aleksandra, chocia¿ kwestie oceny jego dzia³alnoci pozostaj¹ kontrowersyjne, zob. P. Lévêque, Pyrrhos, Paris 1957, s. 639672;
J. Carcopino, Pyrrhus, conquérant ou aventurier?, w: Profils de conquérants, ed. J. Carcopino,
Paris 1961, s. 11108.
18 J. D. Breckenridge, Hannibal as Alexander, AW 7, 1983, s. 111128; por. M. Wolny,
Maharbal  poddowódca kartagiñski w wojsku Hannibala (219216/15 p.n.e.), EP VI, Olsztyn
2005, s. 2325.
19 Por. K. Nawotka, mieræ i grób Aleksandra Wielkiego, (seria Xenia Posnaniensia, wyk³ad XXII, red. L. Mrozewicz, M. Musielak), Poznañ 2005.
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Waldemar Graczyk, Stanis³aw £ubieñski pasterz, polityk i pisarz
15741640, Wydawnictwo Benedyktynów  Tyniec, Kraków 2005, ss. 484.
S³owa niedawno zmar³ego historyka literatury Miros³awa Korolki, i¿
kancelaria królewska by³a seminarium biskupów I Rzeczypospolitej1, ostatnimi czasy coraz bardziej siê potwierdzaj¹. Bo oto otrzymalimy kolejn¹ monografiê biskupa, który swoj¹ karierê równie¿ rozpoczyna³ od posady sekretarza na dworze królewskim. By³ nim Stanis³aw £ubieñski, kolejno biskup
³ucki, a potem p³ocki.
Autor omawianej tu monografii, Waldemar Graczyk, jest pracownikiem
naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Warszawie. Ponadto zwi¹zany jest ze rodowiskiem p³ockim, gdzie pe³ni
funkcjê dyrektora Biblioteki Wy¿szego Seminarium Duchownego i w tym¿e
seminarium jest wyk³adowc¹ historii Kocio³a. W jego dorobku naukowym
jest to ju¿ druga praca na temat biskupów p³ockich. Pierwsza dotyczy³a
osoby Paw³a Gi¿yckiego, biskupa z XV w.2 Mo¿emy zatem uznaæ, ¿e obie
prace stanowi¹ wa¿ny przyczynek przede wszystkim do dziejów diecezji p³ockiej, ale te¿ i historii Rzeczypospolitej. To drugie stwierdzenie odnosi siê
g³ównie do faktu, i¿ biskupi ordynariusze uczestniczyli w ¿yciu politycznym
kraju z racji, i¿ dzier¿yli godnoæ senatorów. Biskupstwo p³ockie zawsze
nale¿a³o do czo³owych biskupstw polskich i takie te¿ eksponowane, bo pi¹te
miejsce od tronu królewskiego3, zajmowa³ jej biskup w senacie.
Biskup Stanis³aw £ubieñski swoj¹ karierê rozpocz¹³ w 1591 r., czyli
niemal¿e równoczenie z wst¹pieniem na tron polski pierwszego króla
z dynastii Wazów, Zygmunta III. I temu to królowi £ubieñski zawdziêcza³
otrzymywane kolejno stanowiska, ³¹cznie z najwy¿szymi, czyli podkanclerstwem koronnym i biskupstwem.
Autor swoj¹ pracê podzieli³ na trzy czêci, w ramach których wprowadzi³
rozdzia³y i paragrafy, a w tych ostatnich szereg podpunktów. Wyk³ad zasadniczy poprzedza Spis treci (s. 57), Wykaz skrótów (s. 8) i Wstêp (s. 918).
Czêæ pierwsza nosi tytu³  Stanis³aw £ubieñski i jego dzia³alnoæ do wyboru
na biskupstwo p³ockie (s. 21107) i zawiera trzy rozdzia³y: pierwszy  Stanis³aw £ubieñski i jego ród na prze³omie XVI i XVII wieku; drugi  Pocz¹tki
kariery kocielnej; trzeci  Praca w kancelarii królewskiej i formowanie siê
politycznych pogl¹dów S. £ubieñskiego. Czêæ druga zatytu³owana Biskup
p³ocki (s. 111324) podzielona zosta³a na cztery rozdzia³y: pierwszy  Nominacja, objêcie rz¹dów i pierwsze trudnoci; drugi  Dzia³alnoæ administracyjno-duszpasterska; trzeci  Dzia³alnoæ gospodarcza i konsystorz; czwarty
1

M. Korolko, Kancelaria królewska jako seminarium biskupów, Warszawa 1986.
W. Graczyk, Pawe³ Gi¿ycki, biskup p³ocki (14391463), P³ock 1999.
3 Porz¹dek senatorów ustanowiony zosta³ na sejmie lubelskim w 1569 r.  zob. Chronologia polska, praca zbiorowa pod red. B. W³odarskiego, s. 476.
2
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 Aktywnoæ polityczna biskupa p³ockiego Stanis³awa £ubieñskiego. Czêæ
trzecia nosi tytu³ Literackie i historyczne zainteresowania Stanis³awa £ubieñskiego (s. 327358) i posiada dwa rozdzia³y: pierwszy  Rola poezji w ¿yciu
Stanis³awa £ubieñskiego; drugi Twórczoæ historyczna biskupa p³ockiego na
tle epoki. Pracê zamyka Zakoñczenie (s. 359361); Bibliografia (s. 362399);
Aneks (s. 401426); Streszczenie w jêzyku niemieckim (s. 427429) i angielskim (s. 430432); Indeks osobowy (s. 433466); Indeks nazw geograficznych,
administracyjnych i etnicznych (s. 467484).
Ten nadzwyczaj rozbudowany plan pracy posiada jeden zasadniczy mankament, mianowicie w ¿adnym tytule czy to rozdzia³u czy paragrafu nie
zosta³y odnotowane daty. Ich wprowadzenie, przynajmniej przy wa¿niejszych
wydarzeniach z ¿ycia i kariery £ubieñskiego, u³atwi³oby czytelnikowi orientacjê w przebiegu tej kariery, co widoczne by³oby ju¿ w spisie treci. Wprawdzie autor we Wstêpie sygnalizuje, ¿e Uk³ad rozprawy ma charakter chronologiczno-problemowy, ale ju¿ w czêci pierwszej tego porz¹dku do koñca nie
zachowa³, mianowicie pewne fakty zawarte w rozdziale pierwszym powtarzaj¹ siê równie¿ w trzecim, o czym poni¿ej. Na pocz¹tku pracy, w dwóch paragrafach, autor zapoznaje czytelnika z pochodzeniem £ubieñskiego i jego najbli¿sz¹ rodzin¹. Z kolei w paragrafie trzecim: Studia i pocz¹tki s³u¿by publicznej, Autor pisze, ¿e w 1591 r. £ubieñski dziêki protekcji Macieja Pstrokoñskiego ciotecznego brata matki i ówczesnego sekretarza wielkiego, otrzyma³ posadê sekretarza królewskiego. Dalej dowiadujemy siê, ¿e w dwa lata
póniej, w 1593 r., £ubieñski jako niespe³na dwudziestoletni m³odzieniec
znalaz³ siê w gronie osób, które towarzyszy³y Zygmuntowi III w wyjedzie do
Szwecji. Poznajemy te¿ okolicznoci tej wyprawy. £ubieñski pe³ni³ wówczas
funkcjê sekretarza poufnej korespondencji króla. Po powrocie do kraju
w 1594 r. £ubieñski pracowa³ w kancelarii jeszcze oko³o dwóch lat. Rzeczywicie
za s³uszne nale¿y uznaæ, ¿e okres jego pracy na dworze w latach 15911596, to
pocz¹tki s³u¿by publicznej. Kolejne dziesiêæ lat (15961606) £ubieñski spêdzi³
na studiach we W³oszech, o czym czytamy w paragrafie trzecim rozdzia³u
pierwszego. Wiosn¹ 1606 r. wróci³ do kraju, i ponownie  z protekcji Pstrokoñskiego  otrzyma³ posadê sekretarza królewskiego. By³ to ju¿ jednak nowy
etap w jego ¿yciu i karierze, tymczasem do w¹tku pierwszej posady jako
sekretarza w 1591 r. autor powraca w rozdziale trzecim  Praca w kancelarii
królewskiej..., w paragrafie pierwszym, w podpunkcie pierwszym Wyprawa do
Szwecji u boku króla. Ponownie poznajemy okolicznoci wyjazdu w 1593 r. i rolê
w niej £ubieñskiego, w nieco innej i rozszerzonej formie. Natomiast kolejny
podpunkt tego paragrafu Stanis³aw £ubieñski wobec rokoszu Zebrzydowskiego
dotyczy wydarzeñ z 1606 r., czyli po powrocie £ubieñskiego z W³och i po
ponownym zatrudnieniu w kancelarii królewskiej. Wydaje siê, ¿e dla przejrzystoci wyk³adu i chronologii wydarzeñ nie nale¿a³o w rozdziale trzecim ponownie wprowadzaæ epizodu dotycz¹cego pierwszego okresu pracy £ubieñskiego
w kancelarii. Nic nowego on nie wnosi, a jedynie wprowadza zamieszanie.
W rozdziale drugim  Pocz¹tki kariery kocielnej autor zaprezentowa³
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kolejno otrzymywane przez £ubieñskiego beneficja kocielne, aczkolwiek ze
spisu treci nie do koñca orientujemy siê w tych beneficjach. Otó¿ paragraf
drugi brzmi: Kanonik i archidiakon krakowski, przez co jasno rozumiemy, ¿e
chodzi o dwa beneficja w kapitule krakowskiej, natomiast paragraf pierwszy
nosi tytu³: W kapitule katedralnej gnienieñskiej. Z treci dowiadujemy siê, ¿e
w tej¿e kapitule £ubieñski otrzyma³ a¿ trzy beneficja, oczywicie w ró¿nych
latach. Wydaje siê, ¿e dla czytelnoci autor móg³ w tytule wymieniæ je
wszystkie trzy, a wiêc kanoniê, pra³aturê kantora i prepozyturê, wówczas
czytelnik otrzyma³by jasny wyk³ad. Kolejne beneficja, to opactwo komendatoryjne w Tyñcu i stanowisko biskupa ordynariusza ³uckiego. Jak wspomniano
ju¿ wczeniej, Autor podaj¹c w spisie treci daty otrzymania tych beneficjów
u³atwi³by czytelnikowi rejestracjê tych faktów i ledzenie przebiegu tej kariery. Oczywicie, wszystkie te dane, czyli daty i tytu³y beneficjów ostatecznie
znajdujemy w treci pracy. Autor zgodnie stwierdza, ¿e £ubieñski jako sekretarz królewski, zajêty prac¹ na dworze, przy beneficjach w kapitu³ach gnienieñskiej i krakowskiej nie rezydowa³, traktuj¹c je wy³¹cznie jako ród³o
dochodu. Nale¿y dodaæ, ¿e podobnie nie rezydowa³ w diecezji ³uckiej, a to
przecie¿ by³o beneficjum wybitnie duszpasterskie, wymagaj¹ce rezydencji
w diecezji. Wydaje siê, ¿e autor zbyt ³agodnie potraktowa³ proceder kompletnego absentowania siê £ubieñskiego, stwierdzaj¹c ¿e nie wykroczy³ on ponad
standard. To, ¿e kumulacja beneficjów by³a wówczas zjawiskiem niemal¿e
powszechnym nie mo¿e byæ traktowana jako norma. By³o to przecie¿ jawne
postêpowanie wbrew postanowieniom soboru trydenckiego. Owszem, ostateczn¹ zgodê na kumulacjê beneficjów wyra¿a³ sam papie¿, ale doskonale
wiemy, ¿e duchowni, aby zachowaæ ju¿ posiadane beneficja, na ró¿ny sposób
potrafili to umotywowaæ. Ciekawe by³oby te¿ pytanie, czy £ubieñski w ogóle
poczuwa³ siê do obowi¹zku rezydencji np. w kapitu³ach, czy stara³ siê w jaki
sposób usprawiedliwiaæ swoj¹ nieobecnoæ na posiedzeniach. Nic o tym nie
wiemy, a z pewnoci¹ jaki lad odpowiedzi kry³by siê w jego listach do
tych¿e kapitu³, ale autor takich róde³ nie cytuje. Nie wiemy, czy takiej
korespondencji nie by³o, czy nie zachowa³a siê, czy te¿ Autor jej nie poszukiwa³. W nieco lepszym wietle wypada £ubieñski jako opat komedatoryjny.
Rzeczywicie zatroskany o zgromadzenie tynieckie, rzekomo nawet gotów
zostaæ zakonnikiem, prze³ama³ niechlubn¹ opiniê o instytucji komendatariuszy, przynajmniej w rodowisku tynieckim.
Treæ rozdzia³u trzeciego czêci pierwszej, czêciowo ju¿ wspominana,
dotyczy pracy £ubieñskiego w kancelarii królewskiej. Wiemy, ¿e po powrocie
z Italii w 1606 r. ponownie otrzyma³ posadê sekretarza królewskiego. Na
wy¿sze stanowisko na dworze królewskim £ubieñski czeka³ doæ d³ugo, bo
dopiero w 1625 r. zosta³ podkanclerzem koronnym. Obowi¹zki podkanclerzego wykonywa³ przez dwa lata, gdy¿ w 1627 r. zosta³ biskupem p³ockim. Autor
na podstawie materia³u ród³owego: korespondencji, akt podkanclerskich,
wotów senatorskich przedstawi³ stanowisko £ubieñskiego wobec najwa¿niejszych zdarzeñ i spraw tego czasu, takich jak zagro¿enie szwedzkie, niebez-
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pieczeñstwo ze strony Tatarów, pocz¹tek wojny pruskiej czy dra¿liwa sprawa
sposobu obioru nastêpcy tronu. Autor podsumowuj¹c stwierdzi³, ¿e jego [£ubieñskiego] aktywnoæ by³a odbiciem planów królewskich. Zatem mamy kolejne potwierdzenie, ¿e system beneficjalny by³ skutecznym rodkiem do budowania stronnictwa sobie oddanego, w tym przypadku stronnictwa wybitnie
regalistycznego. Zreszt¹ autor podkrela, ¿e £ubieñski bez reszty swój talent
organizacyjny i administracyjny powiêci³ urzêdowi, aby w ten sposób jak
najlepiej s³u¿yæ królowi. Dodajmy, ¿e za tak¹ postawê w nied³ugim czasie
król nagrodzi³ go kolejnym stanowiskiem.
Czêæ druga rozprawy  Biskup p³ocki, jest najobszerniejsza, ale okres
tego pontyfikatu  jak zaznacza autor  by³ szczytem kariery kocielnej
Stanis³awa £ubieñskiego. By³y to lata 16271640. Z pewnoci¹ przejcie
z diecezji ³uckiej do p³ockiej by³o dla £ubieñskiego sporym awansem, ale
zgodnie z prawem o incompatibiliach, musia³ z³o¿yæ wa¿ny urz¹d podkanclerzego koronnego. To z kolei oznacza³o nic innego, jak wycofanie siê z bezporedniego udzia³u w polityce i zajêcie siê bardziej sprawami diecezji. Wprawdzie jako senator dalej uczestniczy³ w ¿yciu politycznym, ale ju¿ w nieco
innym wymiarze. W rozdziale pierwszym tej czêci autor przedstawi³ okolicznoci nominacji £ubieñskiego na P³ock przez Zygmunta III, z³o¿enie urzêdu
podkanclerzego, objêcie diecezji i ingres do katedry. Te niejako wstêpne wiadomoci by³yby z pewnoci¹ bardziej ciekawe, gdyby autor dog³êbniej wykorzysta³ proces informacyjny, sporz¹dzony przez ówczesnego nuncjusza Jana
Baptystê Lancelottiego. W tego rodzaju ród³ach czêsto spotykamy cenne
informacje nigdzie wiêcej nie notowane. Autor rozprawy korzysta³ z tego
ród³a, ale ca³e wiadomoci zawêzi³ do podania nazwisk szeciu osób wiadków w procesie, które nuncjusz przes³ucha³, a ich wypowiedzi skonstatowa³
jednym zdaniem: którzy zgodnie stwierdzili, ¿e S. £ubieñski otrzyma³ wymagane wiêcenia, ma stosowny wiek, doktorat obojga praw, a wród jego
przodków nie by³o heretyków i schizmatyków (s. 113). Proces informacyjny
£ubieñskiego liczy w sumie dwanacie kart i z pewnoci¹ ich treæ kryje
jeszcze wiele ciekawych informacji na temat osoby nominata, a tak¿e samej
diecezji. W dalszej czêci tego rozdzia³u Autor zapoznaje czytelnika ze stanem diecezji p³ockiej w chwili objêcia jej przez £ubieñskiego. Przedstawia
historiê diecezji, jej granice, zajmowan¹ powierzchniê, uposa¿enie biskupa,
podzia³ administracyjny diecezji, prezentuje kapitu³y, katedraln¹ i dwie kolegiackie, a tak¿e opactwa i klasztory. W ostatnim paragrafie tego rozdzia³u
autor przedstawi³ trudne pocz¹tki rz¹dów w diecezji spowodowane dzia³aniami wojennymi pierwszej wojny szwedzkiej i zwi¹zanymi z tym du¿ymi zniszczeniami.
Drugi rozdzia³ dotyczy dzia³alnoci administracyjno-duszpasterskiej biskupa £ubieñskiego. W pierwszych dwóch paragrafach autor podaje czytelnikowi, czym biskup mia³ administrowaæ, a wiêc poznajemy organizacjê sieci
parafialnej diecezji p³ockiej i istniej¹ce na jej terenie szpitale, bractwa, altarie, kolegia, cechy. Paragraf trzeci dotyczy synodów, najpierw prowincjonal-
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nych, w których bra³ udzia³ £ubieñski, natomiast w kolejnym punkcie autor
omawia dwa synody diecezjalne, z 1632 r. i 1634 r., jakie zorganizowa³ £ubieñski. Bogaty w uchwa³y by³ synod pierwszy. Autor podaje, ¿e wówczas
uchwalonych zosta³o osiemnacie statutów, wymienia je i poddaje analizie.
Kolejny synod, w 1634 r., zosta³ zwo³any jako poprzedzaj¹cy synod prowincjonalny. Jak zaznacza autor, ¿adna dokumentacja z obrad synodu diecezjalnego
nie zachowa³a siê do naszych czasów. W dalszej czêci tego rozdzia³u,
w paragrafie zatytu³owanym: Troska o duszpasterstwo i czystoæ wiary katolickiej, autor na podstawie materia³ów ród³owych (Acta Episcopalia) przedstawi³ wszystkie nominacje z czasów rz¹dów £ubieñskiego, a wiêc nominacje
na dziekanów, proboszczów i wikariuszy. Wykazy posiadaj¹ czyteln¹ formê
tabel. W tej samej formie autor wykaza³ te¿ liczbê wiêceñ ni¿szych i wy¿szych udzielonych przez £ubieñskiego. Kolejny paragraf nosi tytu³: Biskup
a kapitu³a. Autor zaprezentowa³ w nim dwie kapitu³y: kolegiack¹ w Pu³tusku
i katedraln¹ w P³ocku. Treæ w zasadzie ograniczy³ do przedstawienia sk³adu
osobowego obydwu kapitu³, a dok³adniej do zmian w tych gremiach za czasów £ubieñskiego i jego wp³yw na obsadê personaln¹. Po zapowiedzi w tytule, czytelnik ma prawo oczekiwaæ treci mówi¹cej o relacjach biskupa z kapitu³ami, a szczególnie z katedraln¹, o której zreszt¹ autor pisze, ¿e by³a
instytucj¹ szczególnie wspomagaj¹c¹ biskupa w zarz¹dzaniu diecezj¹. Tymczasem takich informacji nie znajdujemy. Zarówno odnonie do jednej, jak
i drugiej kapitu³y autor pisze, ¿e kontakty biskupa ogranicza³y siê do przedstawiania zagadnieñ do rozpatrzenia, i ¿e £ubieñski nie bra³ udzia³u w posiedzeniach tych gremiów. Nie by³ przecie¿ do tego zobowi¹zany. Mimo to jakie
wzajemne relacje musia³y istnieæ, gdy¿ problemów w diecezji zawsze by³a
moc i to bardzo ró¿nych, a partnerem dla biskupa by³a w³anie kapitu³a. Te
relacje czêciowo odnaleæ mo¿emy przy analizie korespondencji i protoko³ów
posiedzeñ kapitu³y, ale te ostatnie autor wykorzysta³ g³ównie w zakresie
personaliów. I to jest wa¿ne, ale to dopiero jeden aspekt. Wydaje siê, ¿e
zasygnalizowana tu problematyka znacznie poszerzy³aby treæ tego rozdzia³u, a mo¿e nawet ukaza³a pewne cechy osobowoci biskupa, gdy¿ zwykle
sytuacje problemowe ujawniaj¹ te bardziej mo¿e ukryte, ale prawdziwe cechy charakteru danej osoby. Pewnej negatywnej cechy nie ustrzeg³ siê równie¿ £ubieñski, mianowicie uprawiania nepotyzmu. Autor pisze bowiem, ¿e
£ubieñski wiele godnoci obsadzi³ swoimi krewnymi, powinowatymi lub osobami pochodz¹cymi z ziemi sieradzkiej  swoich rodzinnych stron. Wprawdzie autor podkrela, ¿e nie by³o to postêpowanie odosobnione, podobnie
czyni³o wielu wspó³czesnych mu biskupów, chocia¿by biskup krakowski Jakub Zadzik, ale chyba nie mo¿e to byæ usprawiedliwieniem. Niezale¿nie od
rozmiaru, czasu i osoby czyn taki nale¿y zdecydowanie uznaæ za negatywny.
W ostatnim paragrafie tego rozdzia³u autor przedstawi³ podejmowane przez
£ubieñskiego próby zreformowania ¿ycia wspólnoty dominikanek trzeciego
zakonu, które mia³y swój dom w P³ocku.
W omawianym tu rozdziale zabrak³o chyba jednego wa¿nego w¹tku,
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a mianowicie omówienia wys³anych do Rzymu relacji o stanie diecezji. Autor
we Wstêpie (s. 14) podaje, ¿e za okres rz¹dów biskupa £ubieñskiego zosta³y
sporz¹dzone trzy relacje, w 1630, 1636 i 1640 r., i ¿e znajduj¹ siê one
w Archiwum Diecezjalnym w P³ocku4. Wprawdzie autor korzysta z tego ród³a, ale ogranicza siê jedynie do jakich drobnych informacji. A wydaje siê, ¿e
te trzy relacje winny byæ poddane gruntowniejszej analizie i stanowiæ treæ
samodzielnego paragrafu czy nawet rozdzia³u. Nieczêsto bowiem zdarza³o
siê, ¿e za okres rz¹dów w jednej diecezji biskup sporz¹dzi³ a¿ trzy relacje
o stanie diecezji, i ¿e wszystkie one zachowa³y siê do naszych czasów. Wiemy,
¿e czêsto treæ kolejnej relacji w du¿ej czêci bywa³a powtórzeniem poprzedniej, niemniej ka¿da wnosi³a jakie nowe treci i wydaje siê, ¿e zarówno owe
powtórzenia, jak i nowoci by³yby ciekawym w¹tkiem w pracy, a nawet elementem wiadcz¹cym o pewnej rzetelnoci lub nie biskupa £ubieñskiego.
W rozdziale ostatnim czêci drugiej autor zapowiedzia³ omówienie dzia³alnoci gospodarczej i konsystorza. Jest to rozdzia³ najkrótszy, bo licz¹cy
zaledwie siedemnacie stron. Z jego treci dowiadujemy siê, ¿e uposa¿enie
biskupstwa stanowi³o dziewiêæ kluczy dóbr, zarz¹dzali nimi wójtowie i so³tysi, poznajemy ród³a dochodów biskupstwa p³ockiego p³yn¹ce z folwarków,
barci, m³ynów i rzemios³a, a tak¿e wydatki biskupa. Tych na rzecz dworu
biskupiego Autor nie zna, aczkolwiek przypuszcza, ¿e by³y du¿e, bardziej
znane s¹ wydatki £ubieñskiego na rzecz ró¿nych fundacji czy te¿ katedry
p³ockiej. Omawiaj¹c dochody p³yn¹ce z barci, Autor podaje, ¿e bartnicy zobowi¹zani byli do oddawania rocznie jednej lub dwóch r¹czek miodu. Odsy³a
przy tym czytelnika do przypisu wyjaniaj¹c, ¿e trudno okreliæ, jaka by³a
wielkoæ tej miary. Owa miara nie stanowi zupe³nej niewiadomej, bowiem
wed³ug miary staropolskiej jedna r¹czka to dziesiêæ garncy miodu.
W krótkim wprowadzeniu do tego rozdzia³u autor pisze, ¿e sprawne
zarz¹dzanie maj¹tkiem by³o wa¿nym obowi¹zkiem biskupa, wymagaj¹cym
wiele czasu i energii, a dalej, ¿e prawo kocielne zobowi¹zywa³o biskupów
do zasiêgania opinii i uzyskiwania zgody kapitu³y katedralnej na podejmowane przezeñ decyzje gospodarcze. Niestety, autor nie poda³ ani jednego
przyk³adu wspó³pracy gospodarczej biskupa z kapitu³¹, nie dowiadujemy siê
te¿, czy by³ dobrym gospodarzem. Wprawdzie w kilku zdaniach koñcz¹cych
treæ paragrafu pierwszego tego rozdzia³u (s. 206) autor pisze, ¿e £ubieñski
osobicie troszczy³ siê o w³aciwy zarz¹d maj¹tkiem biskupim, ale, niestety,
czytelnikowi pozostaje jedynie uwierzyæ lub nie w te s³owa, gdy¿ nie znajduj¹
one potwierdzenia w treci tego rozdzia³u. Ponadto autor we Wstêpie (s. 16)
podaje, ¿e nie zachowa³y siê dokumenty zwi¹zane z zarz¹dzaniem dobrami
biskupstwa p³ockiego. Nie do koñca te¿ chyba o gospodarnoci £ubieñskiego
przekonuje opis stanu pa³acu biskupiego w Pu³tusku, gdy¿ autor podaje
4 Tê ostatni¹, po mierci biskupa, sporz¹dzi³ sufragan p³ocki Stanis³aw Starczewski, administrator diecezji sede vacante. Autor nie wyjania, czy w jakim stopniu jej autorem by³ jeszcze
£ubieñski, bo chyba administrator nie posiada³ prawa do sporz¹dzania relacji o stanie diecezji.
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fakty z 1650 r., a wiêc w dziesiêæ lat po mierci £ubieñskiego. Mo¿na siê
zastanawiaæ, czy przez ten okres czasu nastêpca £ubieñskiego nie wykona³
w pa³acu ¿adnych prac remontowych.
Do rozdzia³u na temat dzia³alnoci gospodarczej autor w³¹czy³ punkt:
Konsystorz, czyli tematykê s¹downicz¹. Nie jest to chyba najlepsze rozwi¹zanie, aczkolwiek jakim usprawiedliwieniem mo¿e byæ fakt, ¿e konsystorz
m.in. rozpatrywa³ sprawy dotycz¹ce dziesiêcin, zapisów czy fundacji, czyli
w jaki sposób zwi¹zane z maj¹tkiem czy dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, aczkolwiek na pierwszym miejscu autor omówi³ kilka spraw maj¹cym posmak
skandalu z udzia³em duchownych.
W rozdziale czwartym drugiej czêci autor scharakteryzowa³ dzia³alnoæ
polityczn¹ biskupa £ubieñskiego. Wynika³a ona g³ównie z racji, ¿e biskup by³
senatorem Rzeczypospolitej. £ubieñski czynnie uczestniczy³ w ¿yciu politycznym zarówno swojej dzielnicy, czyli Mazowsza, jak równie¿ kraju, zw³aszcza
za rz¹dów Zygmunta III Wazy, który obdarza³ go du¿ym zaufaniem. Na
pocz¹tku autor przedstawi³ zabiegi £ubieñskiego w celu pozyskania na Mazowszu szerokiej grupy ludzi sobie ¿yczliwych. Zjednywa³ ich g³ównie przez
nadawanie beneficjów kocielnych w kapitu³ach p³ockich, innym za zabiega³
u króla o stanowiska i urzêdy pañstwowe. Jak stwierdza autor, to zjednanie
sobie ludzi Mazowsza w drugim etapie s³u¿yæ mia³o popieraniu i realizacji
polityki królewskiej w tej dzielnicy. W dalszej czêci autor przedstawi³ udzia³
£ubieñskiego w najwa¿niejszych wydarzeniach politycznych jego czasów. Wykorzysta³ w tym celu, oprócz literatury, szerok¹ korespondencjê biskupa £ubieñskiego z czo³owymi politykami i decydentami. W pierwszych latach jego
rz¹dów w P³ocku dominowa³ problem pierwszej wojny szwedzkiej i d¹¿enie
do zawarcia rozejmu ze Szwedami. Aktywnoæ polityczna £ubieñskiego przygas³a po mierci Zygmunta III. Król W³adys³aw IV okazywa³ mu szacunek,
ale budowa³ wokó³ siebie ju¿ nowe zaplecze polityczne. Wiemy, ¿e w okresie
jego rz¹dów centraln¹ postaci¹ sta³ siê kanclerz koronny Jerzy Ossoliñski.
Po lekturze drugiej czêci pracy nasuwa siê pewna refleksja, mianowicie,
jak¹ pozycjê w ówczesnym episkopacie zajmowa³ Stanis³aw £ubieñski, jakie
by³y jego relacje z innymi biskupami czy prymasem. Tego w¹tku autor
w pracy nie poruszy³.
Ostatnia, trzecia czêæ pracy zosta³a powiêcona literackim i historycznym zainteresowaniom biskupa £ubieñskiego, a tak¿e jego pimiennictwu.
W pierwszym rozdziale autor przedstawi³ rolê poezji w ¿yciu £ubieñskiego
oraz jego kontakty z w³oskim humanist¹ profesorem retoryki Marcantoniem
Bonciariem i jednym z najwybitniejszych polskich poetów doby baroku, jezuit¹ Maciejem Kazimierzem Sarbiewskim. Natomiast w rozdziale drugim
autor, w trzech paragrafach, ukaza³ pimiennictwo £ubieñskiego, dziel¹c je
na utwory o charakterze biograficznym, utwory dotycz¹ce historii polskiej
i utwory odnosz¹ce siê do historii innych pañstw. Autor w oparciu o teksty
oryginalne £ubieñskiego, a tak¿e literaturê pokrótce przedstawi³ treæ poszczególnych utworów, odnosz¹c j¹ czy porównuj¹c z tematyk¹ podnoszon¹
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przez innych XVII-wiecznych pisarzy historyków, takich jak Pawe³ Piasecki
czy Jan Krzysztof Hartknoch. Wród nich biskup £ubieñski zajmowa³ czo³owe miejsce.
W Aneksie koñcz¹cym rozprawê cennym materia³em jest zamieszczony
tam testament biskupa Stanis³awa £ubieñskiego.
Powstanie kolejnej du¿ej monografii osoby znacz¹cej w dziejach XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, bo biskupa ordynariusza jednej z czo³owych diecezji polskich, nale¿y przyj¹æ z zadowoleniem. Wskazane powy¿ej pewne uwagi nie
umniejszaj¹ ogólnej wartoci rozprawy. Zosta³a ona bowiem przygotowana
w oparciu o szeroki materia³ ród³owy i to stanowi o jej walorach poznawczych. Poród tego bogatego materia³u autor zebra³ i gruntownie wykorzysta³
m.in. rozproszon¹ w wielu archiwach, bardzo szerok¹ korespondencjê Stanis³awa £ubieñskiego. Listy jego autorstwa s¹ bardzo cennym ród³em, gdy¿
ich treæ kryje myli, pogl¹dy i stanowisko £ubieñskiego w wielu wa¿nych
kwestiach, najczêciej politycznych tego okresu. Niniejsza praca ogólnie
wzbogaca nasz¹ dotychczasow¹ biografistykê, ponadto ukazuje funkcjonowanie mechanizmów politycznych tamtych czasów, a tak¿e potwierdza znan¹
ju¿ drogê awansu przedstawicieli szlachty polskiej. Biskupi ordynariusze
jako senatorowie nale¿eli do elity politycznej, to oni m.in. mieli wp³yw na
bieg wielu wydarzeñ. Królowi zawdziêczali swoje wyniesienie na biskupstwo
i najczêciej przychylni byli jego polityce. Na przyk³adzie Stanis³awa £ubieñskiego, biskupa p³ockiego, którego Zygmunt III Waza darzy³ du¿ym zaufaniem, widzimy m.in. jak poprzez niego na Mazowszu realizowana by³a polityka dworu królewskiego. Droga ¿yciowa £ubieñskiego to równie¿ potwierdzenie opinii, i¿ rzeczywicie w kancelarii królewskiej dojrzewali kolejni kandydaci do biskupstwa.
Jak podkrelono we wstêpie, druga ju¿ z kolei monografia biskupa p³ockiego, tym razem Stanis³awa £ubieñskiego, stanowiæ bêdzie wa¿ny wk³ad do
historii diecezji p³ockiej, Mazowsza i I Rzeczypospolitej.
Irena Makarczyk
(Olsztyn)
Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Opaci i przeorzy klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu od XIII do XX wieku, Tyniec  Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2006, ss. 335.
Badania nad rozwojem monastycyzmu na ziemiach polskich prowadzone
s¹ wspó³czenie w bardzo szerokim zakresie. G³oszon¹ czasami tezê, ¿e historiê zgromadzenia najlepiej uka¿e przedstawiciel danej wspólnoty, nale¿y
obecnie uznaæ za przebrzmia³¹. Potwierdza to te¿ fakt na ogó³ nieskrêpowanej dostêpnoci do archiwaliów zakonnych, jak równie¿ to, i¿ obecnie badania
nad histori¹ monastycyzmu, jego udzia³u i dorobku w rozwoju kultury za-
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równo intelektualnej, duchowej, jak i materialnej prowadzi wiele osób wieckich. Efektem najbardziej wymiernym tej pracy s¹ publikacje, które ukazuj¹
i potwierdzaj¹ szeroki udzia³ wspólnot zakonnych w ¿yciu spo³ecznym.
Jedn¹ z takich wspólnot byli cystersi, zakon mniszy proweniencji benedyktyñskiej, za³o¿ony w XI w. we Francji. Pocz¹tki tego zakonu zwi¹zane s¹
z osob¹ opata benedyktyñskiego klasztoru z Molesmes, Roberta, zwolennika
praktykowania pierwotnej regu³y w. Bernarda z Nursji. Na ziemiach polskich pocz¹tki cystersów siêgaj¹ pierwszej po³owy XII w. Pierwsze klasztory
powsta³e w Ma³opolsce by³y bezporednimi filiami burgundzkiego opactwa
Marimond. Pierwsz¹ z nich by³a ok. 1140 r. fundacja biskupa wroc³awskiego
Jana z rodu wiebodów-Gryfitów i jego brata Klemensa. Z kolei klasztor
szczyrzycki wi¹¿e siê z fundacj¹ wojewody krakowskiego Teodora Gryfity,
który ok. 1234 r. cystersów osadzi³ w Ludmierzu, a w kilka lat póniej (1243 r.)
fundacjê przeniós³ do Szczyrzyca.
Omawiana tu rozprawa nale¿y do kategorii prac z zakresu biografistyki.
Po tego rodzaju publikacje chêtnie siêgamy, gdy¿ zazwyczaj dostarczaj¹ nam
szerokiej wiedzy o danej osobie, a tak¿e rozeznania w literaturze i ród³ach
na jej temat. Autorzy niniejszej pracy podjêli trud ustalenia i zaprezentowania prze³o¿onych opactwa cystersów w Szczyrzycu od pocz¹tku fundacji do
dni dzisiejszych. Praca zosta³a podzielona na trzy zasadnicze czêci, które
poprzedza: Spis treci (s. 56), Wykaz skrótów (s. 7), Wstêp (s. 917). Czêæ
pierwsza zatytu³owana Opaci do koñca XVIII wieku (s. 19179) zawiera biogramy czterdziestu trzech opatów szczyrzyckich, w czêci drugiej Przeorat
szczyrzycki 17941918 (s. 181215) autorzy prezentuj¹ sylwetki dwunastu
przeorów, natomiast czêæ trzecia Opaci szczyrzyccy po 1918 roku (s. 217280)
zawiera biogramy piêciu ostatnich opatów. Pracê zamyka: Zakoñczenie
(s. 281282), Bibliografia (s. 283297), Summary (s. 299300), Indeks osobowy (s. 301327), Indeks nazw geograficznych, historycznych, administracyjnych i etnicznych (328335). W sumie praca liczy 335 stron. Na koñcu za³¹czono do niej 23 kolorowe fotografie opatów, przeorów i zdjêcia dokumentów
rêkopimiennych z archiwum klasztornego.
Podzia³ pracy na trzy czêci jest logiczny i przejrzysty, a wyznaczaj¹ go
daty ogólnych wydarzeñ z historii Polski, które mia³y wp³yw na status opactwa w Szczyrzycu. Czêæ pierwsz¹ zamykaj¹ daty rozbiorów Polski, czêæ
druga to okres niewoli narodowej, kiedy opactwo zosta³o przez rz¹d austriacki zdegradowane do statusu przeoratu, natomiast czêæ trzecia to okres od
uzyskania przez Polskê pañstwowoci do dni dzisiejszych i powrót konwentu
szczyrzyckiego do rangi opactwa. Bardziej precyzyjne uzasadnienie takiego
podzia³u pracy czytelnik znajdzie we wstêpie pracy. Tam równie¿ autorzy
podzielili siê refleksj¹ na temat motywacji podjêcia tej¿e pracy badawczej,
pisz¹ bowiem: Warto zaznaczyæ, ¿e jak dotychczas niewiele klasztorów cysterskich po³o¿onych w Ma³opolsce doczeka³o siê wyczerpuj¹cych opracowañ
powiêconych opatom (s. 12). Dalej dowiadujemy siê, ¿e na szeæ klasztorów cysterskich po³o¿onych w Ma³opolsce (Jêdrzejów, Sulejów, W¹chock, Ko-
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przywnica, Kacice-Mogi³a i Szczyrzyc), legitymuj¹cych siê metryk¹ fundacji
redniowiecznej, zaledwie trzy dotychczas doczeka³y siê opracowania ¿ycia
i dzia³alnoci opatów. To opracowanie ma na celu wype³niæ ten powa¿ny brak
w historiografii klasztorów cysterskich w Ma³opolsce.
Praca zosta³a oparta g³ównie na ród³ach rêkopimiennych archiwum
i biblioteki opactwa szczyrzyckiego, ród³ach drukowanych i literaturze. Najwa¿niejsze ród³a autorzy omówili we wstêpie (s. 1517) i jak zapewniaj¹,
w przed³o¿onej pracy przedstawiaj¹ udokumentowany katalog opatów klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu. Na kanwie ich rz¹dów przedstawiaj¹ bogat¹ historiê klasztoru szczyrzyckiego i jego rolê religijno-spo³eczn¹, zw³aszcza
w Ma³opolsce (s. 17). Przyjrzyjmy siê zatem temu dzie³u.
W czêci pierwszej zosta³y zamieszczone biogramy opatów od pocz¹tku
fundacji do koñca XVIII w. W sumie autorzy prezentuj¹ sylwetki 43 prze³o¿onych. Ich biogramy s¹ ró¿nej wielkoci. Nale¿y siê domylaæ, ¿e uzale¿nione
to by³o przede wszystkim od iloci zachowanych przekazów ród³owych na
ich temat, od czasu sprawowanej funkcji, a tak¿e aktywnoci danego opata.
Autorzy omawiaj¹c we wstêpie archiwalia zakonne podkrelaj¹, ¿e dotychczasowy stan badañ nad wieloaspektow¹ dzia³alnoci¹ opatów klasztoru
szczyrzyckiego wymaga³, by siêgn¹æ do bogatego zasobu archiwum klasztornego i w ten sposób scharakteryzowaæ ich religijno-spo³eczn¹ aktywnoæ
(s. 15). Wród podstawowych róde³ wymieniaj¹ przywileje królewskie i ksi¹¿êce, inwentarze maj¹tku ruchomego i nieruchomego klasztoru, inwentarz
kocio³a, kopiarze (kroniki) oraz ksiêgê zmar³ych. Dla lepszego rozpoznania
dokumentacji, g³ównie gospodarczej, znajduj¹cej siê w zbiorach archiwum
klasztoru szczyrzyckiego autorzy odsy³aj¹ czytelnika do lektury artyku³u
wspó³autorki niniejszego opracowania, Jolanty M. Marszalskiej, Najwa¿niejsze ród³a rêkopimienne do dziejów klasztoru oo. Cystersów w Szczyrzycu
opublikowanym w Naszej Przesz³oci, 2005, t. 104, s. 3771. Tam w zakoñczeniu autorka zapewnia, ¿e zachowane ród³a s¹ nieocenionym materia³em
do poznania dziejów spo³eczno-polityczno-gospodarczych klasztoru szczyrzyckiego od pocz¹tku jego istnienia a¿ do czasów wspó³czesnych (s. 69). Wród
prezentowanych róde³ na szczególn¹ uwagê, jak pisz¹ autorzy we wstêpie
do omawianej tu pracy, zas³uguje ród³o, w skrócie cytowane jako Servitus
Sancta, które zawiera wykaz opatów i daty ich rz¹dów z drobiazgowym
uwzglêdnieniem wielu faktów (s. 15).
Po tych owiadczeniach autorów czytelnik ma prawo oczekiwaæ rzeczywicie solidnej porcji wiedzy na temat ¿ycia i dzia³alnoci poszczególnych opatów. Jednak po lekturze ju¿ pierwszej czêci, ale te¿ i ca³ej rozprawy nasuwaj¹ siê wnioski zgo³a odmienne od zapewnieñ autorów. Przede wszystkim
zastanawia fakt, ¿e a¿ do XVI w. w³¹cznie jest tyle niepewnoci w datacji,
przede wszystkim w datach rz¹dów poszczególnych opatów, w datach ich
mierci, a nawet w kolejnoci sprawowania przez nich urzêdu. Mo¿na autorom zadaæ pytanie, czy konfrontacja istniej¹cych wykazów opatów, sporz¹dzonych w przesz³oci, z zachowanymi dokumentami archiwalnymi nie po-
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zwoli³a na weryfikacjê i prawid³owe ustalenie tych¿e faktów, przynajmniej
czêciowo. Owszem, we wstêpie autorzy pisz¹, ¿e w przypadkach, gdzie
z braku róde³ nie uda³o siê precyzyjnie ustaliæ dat rz¹dów opatów pisz¹
oko³o, ale to sformu³owanie pojawia siê doæ czêsto. Wydaje siê, ¿e poniek¹d
jest to uproszczenie problemu. Czêciowo mo¿na by siê z t¹ tez¹ zgodziæ,
gdyby Autorzy zastrzegli, ¿e badania oparli wy³¹cznie na archiwaliach klasztornych. Ale tego nie uczynili i st¹d nasuwa siê pytanie, czy w innych archiwach, chocia¿by w najbli¿szych krakowskich, zw³aszcza kocielnych, nie znalaz³yby siê jakie przekazy dotycz¹ce cystersów ze Szczyrzyca, które pomog³yby w rozwi¹zaniu tych¿e w¹tpliwoci. Ponadto pozostaj¹ jeszcze zbiory archiwalne innych domów cysterskich czy archiwum generalnego. ¯adne z wymienionych tu nie jest cytowane w pracy. Z pewnoci¹ cystersi ze Szczyrzyca
nie ¿yli w kompletnej izolacji. Musieli kontaktowaæ siê przynajmniej z biskupami krakowskimi, z zakonnikami z innych klasztorów cysterskich, ale te¿ i ze
wspólnotami innych zakonów. Czy nie pozosta³y jakiekolwiek przekazy? Wspomnieæ wypada, ¿e omawianym tu okresie, z zakonu cystersów wywodzi³o siê
ponad dwudziestu biskupów polskich, jak chocia¿by humanista Erazm Cio³ek
(14921546) sufragan krakowski. Czy maj¹c w swym gronie tylu dostojników
opaci ze Szczyrzyca nie utrzymywali z nimi ¿adnych kontaktów, nie prowadzili korespondencji? Autorzy nam tego nie wyjaniaj¹.
Sprawa braku przekazów ród³owych z innych archiwów, oprócz szczyrzyckiego, dotyczy nie tylko czêci pierwszej, ale i pozosta³ych. Wydaje siê, ¿e
kwestia ta wi¹¿e siê z kolejn¹ refleksj¹, równie¿ dotycz¹c¹ ca³ej pracy. Otó¿
oparcie siê wy³¹cznie na zbiorach jednego archiwum w jakim stopniu zubo¿y³o tê pracê, ¿eby nie powiedzieæ ¿e uczyni³o j¹ po prostu nu¿¹c¹. Nie da siê
ukryæ, ¿e w pracy problematyk¹ wiod¹c¹ s¹ sprawy gospodarcze. Po lekturze
czêci pierwszej odnosi siê wra¿enie, ¿e opaci nie zajmowali siê niczym innym, jak tylko prowadzeniem sporów o wsie, czynsze, dziesiêciny, o granice
posiad³oci i chorobliwie zabiegali o pomna¿anie maj¹tku klasztornego.
Z pewnoci¹ podstawy materialnego bytu zakonników by³y wa¿ne, ale nie
jedyne i nie na pierwszym miejscu. Nie te idea³y by³y u podstaw powstania
na fali reformatorskiej XII w. zakonu cystersów. Odnosi siê równie¿ wra¿enie, ¿e miar¹ li tylko troski o pomna¿anie dóbr klasztornych Autorzy oceniaj¹ te¿ dzia³alnoæ poszczególnych opatów, pisz¹ np. Krótki, gdy¿ zaledwie
kilkuletni okres rz¹dów opata Grzegorza II nie zaowocowa³ szczególnie dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ na rzecz klasztoru (s. 51); Analogicznie do swego
poprzednika opata Grzegorza II, opat Miko³aj III równie¿ nie przejawia³
wiêkszej aktywnoci w zarz¹dzaniu klasztorem i jego dobrami (s. 52); Opat
Bukowiecki nie przejawia³ wiêkszej aktywnoci gospodarczej (s. 82), czy
Opat Joachim II z Mstowa Mstowski podczas sprawowanych rz¹dów opackich da³ siê poznaæ jako ¿arliwy obroñca dóbr klasztornych (s. 124). Ponadto
wydarzenia natury gospodarczej Autorzy popieraj¹ obfitymi tekstami ród³owymi, nie tylko z przekazów rêkopimiennych, co po czêci by³oby zabiegiem
zrozumia³ym, ale te¿ tekstów wczeniej publikowanych, jak: Kodeks Dyplo-
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matyczny Ma³opolski, (wyd. przez F. Piekosiñskiego, Kraków 1876), czy Zbiór
Dokumentów Ma³opolskich (wyd. przez S. Kura, cz. I, Wroc³aw-Warszawa-Kraków 1962).
Nie kwestionujemy tu dzia³alnoci gospodarczej opatów, ale w zwi¹zku
z jej eksponowaniem nasuwa siê kolejna refleksja. Otó¿ wydaje siê, ¿e zosta³a zachwiana pewna proporcja w cytowaniu tekstów róde³ wa¿nych i mniej
wa¿nych dla niniejszej rozprawy. Treæ zamieszczanych przekazów ród³owych, zw³aszcza w korpusie pracy, winna koncentrowaæ siê wokó³ bardziej
bezporednich dzia³añ opatów. Tymczasem obszerne teksty ród³owe nie zawsze s¹ a¿ tak istotne dla omawianej postaci. Ewidentnym tego przyk³adem
jest d³ugi tekst o inwazji szarañczy w 1749 r. (s. 160161). Owszem wydarzenie samo w sobie mo¿na uznaæ za niecodzienne, ale opat Pastoriusz nie mia³
w nim chyba specjalnego udzia³u. Gdyby Autorzy zamiecili ów tekst w kontekcie np. konkretnych strat w dobrach klasztoru czy dzia³añ opata powziêtych po dokonanych zniszczeniach by³oby to jeszcze zrozumia³e, ale
tekst jest po prostu wstawiony przy biogramie opata Pastoriusza, bo w okresie jego rz¹dów to wydarzenie mia³o miejsce. Nawiasem mówi¹c wspó³autorka pracy ów tekst publikuje równie¿ we wspomnianym artykule w Naszej Przesz³oci.
Przygotowuj¹c katalog prze³o¿onych klasztoru nale¿a³oby siê zastanowiæ
nad istotnymi elementami, jakie winien zawieraæ biogram danej osoby. Jest
spraw¹ zrozumia³¹, ¿e w tego typu opracowaniach nie da siê zawrzeæ ca³ej
dzia³alnoci danej osoby i nale¿y zachowaæ elementy priorytetowe. Z pewnoci¹ sprawy administrowania maj¹tkiem klasztornym by³y jednym z obszarów aktywnoci opata, ale o wiele wa¿niejsze zadania i bardziej odpowiedzialne obowi¹zki spoczywa³y na nim wobec spo³ecznoci zakonnej, któr¹
kierowa³ i zarazem z ni¹ wspó³pracowa³. Jak uk³ada³y siê stosunki poszczególnych opatów z zakonnikami, jakimi ludmi byli opaci. Czy w grupie ponad
kilkudziesiêciu osób nie by³o rz¹dcy o specjalnych uzdolnieniach, np. muzycznych, kaznodziejskich, ludzi wybitnych nie tylko w sprawach remontów, ale
teologów czy ludzi pióra. A mo¿e tacy byli wród spo³ecznoci zakonnej, nad
któr¹ czuwali opaci. W pierwszej czêci pracy takich informacji prawie nie
spotykamy. Wyj¹tkiem jest informacja o opacie z XVII w. Domiechowskim,
o którym napisano i¿ by³ wybitnym kaznodziej¹. Namiastk¹ informacji
o zainteresowaniach intelektualnych niektórych rz¹dców s¹ skromnie podawane przez Autorów informacje o bibliotece klasztornej i o zakupach ksi¹¿ek
przez niektórych opatów. Zastanawiaæ natomiast mo¿e, sk¹d ciekawe i cenne
informacje biograficzne czerpali autorzy czêsto cytowanych tu prac, jakie
w formie maszynopisu znajduj¹ siê w zbiorach klasztornych. Ich autorami
byli zakonnicy: B. Biros, D. Chucher i A. Ciesielski. Pierwszy z nich napisa³
pracê Dzieje opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu na tle ¿ycia i zas³ug opatów
tego¿ klasztoru, Szczyrzyc 1950, kolejni dwaj s¹ autorami monografii opatów:
D. Chucher opata Benedykta Birosa, natomiast A. Ciesielski opata Przemys³awa Domiechowskiego.
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W kontekcie ¿ycia wspólnotowego, dyscypliny zakonnej, zachodz¹cych
z czasem pewnych zmian w regulaminach, ale te¿ ogólnej sytuacji w klasztorze szczyrzyckim, chcê zwróciæ uwagê na jeden rodzaj przekazu ród³owego,
który Autorzy potraktowali zupe³nie marginalnie. S¹ to akta wizytacji. Autorzy zaledwie wspominaj¹, ¿e takowe wizytacje mia³y miejsce i co najwy¿ej
jednym lub kilkoma zdaniami o nich wspominaj¹. Wyj¹tek stanowi wizytacja
biskupa Jerzego Radziwi³³a z 1597 r. W przypadku kilku wizytacji nie wiemy
sk¹d Autorzy zaczerpnêli o nich informacje. Akta wizytacji s¹ przekazem
pierwszorzêdnym, w których znajdujemy bardzo wiele cennych, ciekawych
i wa¿nych informacji. Potwierdza to fakt licznych artyku³ów pisanych
w wietle akt wizytacyjnych. W omawianej tu pracy, w czêci pierwszej
mamy wzmianki o kilku wizytacjach. Jedn¹ z pierwszych wspomnianych
by³a wizytacja w 1580 r. przeprowadzona przez komisarza generalnego zakonu cystersów Edmunda a Cruce. Na temat tej wizytacji dowiadujemy siê
kilku drobnych informacji, mianowicie ¿e wówczas w Szczyrzycu by³o piêciu
kap³anów, koció³ murowany, zabudowania klasztorne drewniane, ponadto
wizytator odnotowa³ braki w sprzêcie liturgicznym (s. 84). Natomiast Autorzy nie pisz¹, jak wa¿n¹ by³a ta wizytacja nie tylko dla klasztoru w Szczyrzycu, ale dla wszystkich klasztorów cysterskich w Polsce. Wizytacjê Edmund
a Cruce prowadzi³ w latach 15791580 i zakoñczy³ j¹ zwo³aniem kapitu³y,
jaka odby³a siê w W¹growcu. Jak podkrela Henryk Gapski, zarówno wizytacja jak i kapitu³a sta³y siê punktem zwrotnym w nowo¿ytnych dziejach tego
zakonu w Polsce (H. Gapski, Cystersi jêdrzejowscy w czasach nowo¿ytnych
XVIXVIII wiek, w: Cystersi w Polsce, praca zbiorowa pod red. D. Olszowskiego, Kielce 1990, s. 80). Wówczas zosta³a powo³ana prowincja polska cystersów, przyjêto statuty, wed³ug których cystersi mieli prowadziæ ¿ycie zakonne,
okrelono te¿ minimalne liczby zakonników dla poszczególnych klasztorów
oraz zasady organizacyjne dla powsta³ej prowincji. Nie wiemy, jaki by³ oddwiêk tych wydarzeñ w klasztorze szczyrzyckim, jak przyjê³a je ówczesna
spo³ecznoæ zakonna z opatem Piotrem Borowskim na czele. Natomiast
w kilkanacie lat póniej, w 1597 r., do postanowieñ tej wa¿nej wizytacji
nawi¹za³ biskup krakowski kardyna³ Jerzy Radziwi³³. Z treci dokumentu
powizytacyjnego wnioskujemy, ¿e wizytacjê klasztoru szczyrzyckiego kardyna³ przeprowadzi³ z woli i na mocy specjalnego breve papie¿a Klemensa VIII.
Domylamy siê, ¿e celem wizytacji by³a kontrola recepcji statutów zakonnych
z 1580 r. W protokole powizytacyjnym kardyna³ Radziwi³³ m.in. zapisa³:
uczyniwszy dok³adne rozeznanie tak co do g³owy jak i co do cz³onków i to
poprawiwszy, co poprawy wymaga³o  przede wszystkim reformê Najprzewielebniejszego w Chrystusie R. D. Edmundi a Curia Generali Cisterciensis
1581 roku drukiem wydan¹, jako pobo¿n¹ i zakonn¹ dla tej instytucji klasztornej pochwalilimy i potwierdzili (s. 96). Odnonie do wizytacji kardyna³a
Radziwi³³a, Autorzy zamiecili ponad dwie strony tekstu protoko³u powizytacyjnego nie poddaj¹c go ¿adnej analizie i nie wyci¹gaj¹c z niego ¿adnych
wniosków. Z kolei informacje na temat wizytacji w 1619 r. przeprowadzonej
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przez opata cystersów w Oliwie Adama Trebnica, Autorzy ujêli w czterech
zdaniach (s. 113), podobnie potraktowali wizytacjê wikariusza generalnego
opata z Obry Miko³aja Dunina z 1654 r. (s. 123). Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
w aktach nastêpnej wizytacji mog³y byæ informacje na temat opata Joachima
Mstowskiego i spo³ecznoci zakonnej, bowiem Autorzy rozprawy podkrelili,
¿e w dokumentach powizytacyjnych trudno by siê doszukaæ niepochlebnych
opinii opata wizytatora w stosunku do sytuacji panuj¹cej w Szczyrzycu.
A zatem czy nie warto by³o daæ opinii pochlebnych, które dawa³yby jaki
obraz spo³ecznoci. Z kolei w dwóch zaledwie zdaniach jest mowa o wizytacji
wizytatora generalnego Konstantego I³owieckiego opata L¹du z 1767 r.,
o której Autorzy nie podali ród³a informacji. Zapewne ciekawe wiadomoci
mog³y zawieraæ akta kolejnej wizytacji, bowiem Autorzy napisali: Trzeba
podkreliæ, i¿ opat Grzymis³awski wiêksz¹ jednak wagê przywi¹zywa³ do
¿ycia duchowego, co zosta³o dobitnie podkrelone podczas wizytacji kanonicznej przeprowadzonej 29 III 1775 r. przez by³ego opata szczyrzyckiego Gotartowskiego, ówczesnego Wikariusza Generalnego Cystersów (s. 175). Niestety, Autorzy nie wydobyli informacji ani z tej ani z pozosta³ych akt wizytacyjnych. Na potwierdzenie jeszcze, ¿e akta wizytacji mog¹ stanowiæ cenny materia³, niech bêdzie szerzej opisana przez Autorów wizytacja opactwa sulejowskiego z 1285 r., w której z polecenia Kapitu³y Generalnej zakonu cystersów
uczestniczy³ ówczesny opat szczyrzycki Baldwin. Ale w tym przypadku Autorzy skorzystali z literatury (s. 27).
Jeszcze jeden problem dotycz¹cy pierwszej czêci pracy wymaga omówienia. Traktujê go jako pewnego rodzaju nieporozumienie w pracach naukowych. Otó¿ pod ka¿dym biogramem Autorzy zamiecili du¿e passusy wiadomoci z historii politycznej Polski, czasami z historii powszechnej oraz
z historii Kocio³a powszechnego i polskiego. Wprawdzie we wstêpie zapowiedzieli, ¿e biogramy opatów zostan¹ ukazane na tle niekiedy skomplikowanych losów politycznych i kocielnych w Rzeczypospolitej (s. 12), czy skromne ¿ycie wspólnoty zakonnej, usytuowanej i stóp Cietnia nad rzek¹ Stradomk¹, w tamtym okresie zosta³o równie¿ wplecione w szerszy kontekst wydarzeñ politycznych i religijnych dokonuj¹cych siê w Rzeczpospolitej (s. 10),
ale sposób w jaki to uczynili budzi powa¿ne zastrze¿enia. Jest to po prostu
sztuczne doklejenie tekstu do biogramów poszczególnych opatów. Treæ jest
poprawna, gdy¿ wiadomoci zosta³y zaczerpniête z podstawowych podrêczników do historii redniowiecznej. Ale pytamy, jak ta historia ogólna ma siê do
konkretnego opata w klasztorze szczyrzyckim? Co on mia³ wspólnego z tymi
wydarzeniami, w których przecie¿ nie uczestniczy³, a zapewne o niejednych
nic nie wiedzia³. Jest to pomieszanie p³aszczyzn, rzeczy wa¿nych i ogólnych
z ¿yciem opata w niewielkim klasztorze. Czy dopisanie fragmentu historii do
biogramu opata jest ukazaniem jego ¿ycia i dzia³alnoci na tle ogólnej historii? Ten sposób ukazywania dziejów mo¿e prowadziæ do absurdów. Bo przecie¿ znaj¹c imiona kilku kmieciów redniowiecznych z niewielkiej osady mo¿emy ich sylwetki przedstawiæ na tle historii Europy, cytuj¹c podrêcznik
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historii. W konfrontacji treci biogramów z informacjami zamieszczonymi
pod biogramami mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e co najmniej historia Polski
rozgrywa³a siê na dziedziñcu klasztornym w Szczyrzycu, bo Autorzy pisz¹
w ten sposób: W okresie rz¹dów opata Stanis³awa V Bukowieckiego, 4 X
1562 r. siostra króla Zygmunta Augusta, Katarzyna Jagiellonka wysz³a za
m¹¿ za Jana Wazê, brata króla szwedzkiego Eryka XIV (s. 83); W czasie
rz¹dów opackich Joachima I Cieniawskiego 19 II 1594 r. przypada koronacja
Zygmunta III na króla Szwecji (s. 102); W czasie rz¹dów opata Gurowskiego przypada 1 II 1733 r. mieræ króla Augusta II (s. 154).
Tego typu sformu³owania czytelnik znajdzie pod ka¿dym biogramem.
Niektóre teksty z historii ogólnej rozmiarami przekraczaj¹ tekst samego
biogramu, np. wiadomoci o opacie Grzegorzu III zawieraj¹ siê w czternastu
wersach, natomiast z historii ogólnej pó³torej strony (s. 5355). Tê formê, tzn.
do³¹czania dodatkowych informacji historycznych Autorzy zastosowali tylko
do pierwszej czêci pracy. W pozosta³ych dwóch ju¿ tego zabiegu nie spotykamy, jak i wyjanienia Autorów czym takie rozwi¹zanie zosta³o podyktowane,
bo przecie¿ historia toczy³a siê nadal. W treci owych dodatków spotykamy
te¿ pewne potkniêcia, typu np. cytowania przypadkowej literatury. Do faktów
zwi¹zanych z ewentualn¹ utrat¹ tronu polskiego przez Zygmunta III w przypadku jego wyjazdu do Szwecji po koronê szwedzk¹ Autorzy cytuj¹ pracê
Waldemara Graczyka, Stanis³aw Lubieñski, pasterz, polityk i pisarz, Kraków
2005, s. 29. Mo¿e bardziej adekwatn¹ literatur¹ by³aby monografia Zygmunta III autorstwa Henryka Wisnera. Fragment opisuj¹cy powy¿sze zdarzenia
wypada³oby ponadto uj¹æ w cudzys³ów, gdy¿ jest to treæ dos³ownie przejêta
z wymienionej wy¿ej pracy W. Graczyka. Do pewnych potkniêæ nale¿y te¿
zaliczyæ, w kilku przypadkach, dos³owne powtórzenia pewnych treci, np.
dotycz¹ce wizytacji kanonicznej z 1654 r. spotykamy na s. 123 i 125.
Czêæ druga rozprawy dotyczy okresu zaborów, dok³adnie lat 17941918,
kiedy w³adze zaborcze zdegradowa³y opactwo szczyrzyckie do statusu przeoratu. Wówczas konwentem kierowali przeorzy, których w sumie by³o dwunastu. Ich sylwetki i dzia³alnoæ Autorzy zaprezentowali w tej czêci pracy.
Biogramy przeorów s¹ ogólnie krótsze i skromniejsze w treci od biogramów
opatów, z wyj¹tkiem ostatniego przeora Teodora J. Magiery. Nadal w biogramach dominuj¹ treci natury gospodarczej, aczkolwiek pojawia siê nieco wiêcej faktów biograficznych.
Czêæ trzecia dotyczy dziejów najnowszych, od 1918 r. do czasów nam
wspó³czesnych. Staraniem ostatniego przeora, Teodora J. Magiery, konwentowi szczyrzyckiemu przywrócono rangê opactwa. Pierwszym opatem w nowej
rzeczywistoci i 44-tym z kolei w historii wspólnoty szczyrzyckiej, zosta³
wybrany ostatni przeor, Teodor Magiera. Konwentem w Szczyrzycu kierowa³
w sumie ponad trzydzieci lat, najpierw piêtnacie jako przeor i dziewiêtnacie jako opat. W czêci trzeciej zosta³y przedstawione sylwetki piêciu opatów, ³¹cznie ze sprawuj¹cym od 1996 r. ten urz¹d opatem Eugeniuszem
Markiem W³odarczykiem. Dla omawianej tu dzia³alnoci poszczególnych opa-
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tów Autorzy dysponowali najnowsz¹ dokumentacj¹ archiwum klasztornego.
Podobnie, jak do prezentacji dzia³alnoci poprzednich rz¹dców, równie¿ w tej
czêci Autorzy w swoich badaniach nie siêgnêli po materia³ ród³owy z innych archiwów. I równie¿ podobnie jak w poprzednich czêciach dominuje
trend ukazywania prze³o¿onych przez pryzmat dokonañ gospodarczych.
Jeszcze jedna uwaga dotycz¹ca ca³ej rozprawy, a odnosi siê ona do sposobu
cytowania tekstów ród³owych. Otó¿ Autorzy zastosowali najró¿niejsze warianty. Raz w korpusie opowiadania jest dok³adny opis wydarzenia, a w przypisie
dla potwierdzenia tekst ród³owy, innym razem w korpusie jest i opis i tekst
ród³owy, jeszcze innym razem w korpusie jest tylko zasygnalizowane wydarzenie, a informacje szczegó³owe s¹ w przypisie. Wydaje siê równie¿, ¿e
w niektórych przypadkach umieszczenie tekstów ród³owych w jêzyku polskim w korpusie pracy zaraz po ich omówieniu przez Autorów by³o zabiegiem
zupe³nie zbytecznym (por. s. 112, 113, 149). Czasami te¿ zamieszczony tekst
ród³owy tylko czêciowo odpowiada poprzedzaj¹cemu mu opowiadaniu, np.
po zdaniu Uzyskane z dzier¿awy fundusze opat przeznaczy³ na renowacjê
wi¹tyni klasztornej nastêpuje dwukropek i w cudzys³owiu tekst ród³owy,
który w ogóle o tym nie mówi (s. 110). Dla wiêkszej czytelnoci ca³oci
rozprawy, Autorzy winni zastosowaæ wiêksz¹ jednolitoæ i dyscyplinê w zamieszczaniu tekstów ród³owych.
Reasumuj¹c rozwa¿ania i uwagi po lekturze omawianej tu pracy nasuwa
siê pytanie  czy nie zosta³a ona opublikowana za wczenie. Czy Autorzy
rzeczywicie zrealizowali swoje zamierzenia sygnalizowane we wstêpie, ¿e
Na kanwie ich [opatów] rz¹dów przedstawiaj¹ bogat¹ historiê klasztoru
szczyrzyckiego i jego rolê religijno-spo³eczn¹, zw³aszcza w Ma³opolsce. Chyba nie do koñca. Wydaje siê, ¿e jednak Autorzy winni poszerzyæ kwerendê
o inne jeszcze, oprócz klasztornego, archiwa i biblioteki. Owocne wyniki
poszukiwañ wp³ynê³yby na ubogacenie treci rozprawy. Wiemy, ¿e wrêcz niemo¿liwoci¹ jest odnalezienie kompletnych dokumentów do danego tematu,
ale z kolei pominiêcie zbiorów innych archiwów jest powa¿nym uchybieniem
w pracy badawczej.
Powy¿ej zasygnalizowane uwagi nie dyskredytuj¹ tej pracy zupe³nie.
Mimo potkniêæ i uchybieñ metodologicznych, docenia siê trud Autorów w³o¿ony w odczytanie wielu rêkopimiennych dokumentów i wydobycie z nich
treci, ale mimo ca³ego szacunku dla Autorów, treci zdecydowanie jednostronnej, o zabarwieniu gospodarczym. W formie tak przekazanych treci
bardziej adekwatnym by³by tytu³, np. Dzia³alnoæ gospodarcza opatów szczyrzyckich na przestrzeni dziejów w wietle zachowanych dokumentów.
Irena Makarczyk
(Olsztyn)
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Pawe³ Skworoda, Hammerstein 1627, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2006, ss. 256.
Dom wydawniczy Bellona ponownie wzbogaci³ polski rynek wydawniczy
o pozycjê dotycz¹c¹ wojskowoci staropolskiej. Tym razem w udanej serii
tego wydawnictwa: Bitwy historyczne ukaza³a siê ksi¹¿ka pióra Paw³a Skworody pt.: Hammmerstein 1627. Bitwa ta (a w³aciwie oblê¿enie miasta Hammerstein  Czarne) stoczona zosta³a w dniach 1217 kwietnia 1627 r. Starcie
to (dzi ju¿ przez wielu zapomniane) by³o czêci¹ wojny toczonej w latach
16261629 miêdzy Szwecj¹ a Rzeczypospolit¹, zwanej wojn¹ prusk¹ b¹d
wojn¹ o ujcie Wis³y  w szerszej perspektywie wojen toczonych, z ma³ymi
przerwami, miêdzy oboma pañstwami w latach 16001660. Bitwa ta by³a
zwieñczeniem wiosennej kampanii hetmana polnego koronnego Stanis³awa
Koniecpolskiego w Prusach Królewskich  zapocz¹tkowanej odbiciem Pucka.
Bitwa nie by³a decyduj¹ca dla przebiegu tej wojny, ale dla kampanii w roku
1627 mia³a istotne znaczenie. Pod Hammerstein powstrzymane zosta³y
(w wiêkszoci wziête do niewoli) posi³ki nadci¹gaj¹ce z Meklemburgii (Cesarstwo Niemieckie), dla trac¹cych wówczas swe pozycje w Prusach Królewskich
Szwedów. Za na d³u¿sz¹ metê, jak siê wydaje, zwyciêstwo Koniecpolskiego
uratowa³o Gdañsk przed zdobyciem go przez Szwedów w 1627 r. Ju¿ tylko
z tych powodów wydaje siê ona godna przypomnienia i nowego opracowania.
Na pocz¹tku swej recenzji muszê jednak zwróciæ uwagê na istotny fakt.
Otó¿ tytu³ ksi¹¿ki sugeruje, ¿e wiêksza jej czêæ powiêcona jest w³anie
starciu pod Hammerstein. Nic bardziej mylnego! Autor znaczn¹ czêæ swej
ksi¹¿ki, a w³aciwie jej wiêksz¹ czêæ, powiêci³ opisowi bitwy pod Gniewem
w roku 1626. Jako recenzent nie znam, niestety, motywów kieruj¹cych autorem przy wyborze tytu³u. Osobicie dla recenzowanej ksi¹¿ki wybra³bym
tytu³: Gniew-Hammerstein 16261627, co chyba by³oby bardziej trafne i lepiej oddawa³oby treæ zawart¹ w pracy.
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu, czternastu rozdzia³ów w uk³adzie chronologiczno-rzeczowym, zakoñczenia oraz bibliografii.
We wstêpie autor wykaza³ cele, dla których napisa³ sw¹ pracê oraz opisa³
dotychczasowy stan badañ nad problemem. Znalaz³bym tu jeden punkt do
dyskusji, a nawet polemiki z autorem. Nie zgadzam siê bowiem z tez¹, ¿e
wojna Rzeczypospolitej ze Szwecj¹ w Prusach w latach 16261629 by³a przede
wszystkim czêci¹ ogólnoeuropejskiej wojny trzydziestoletniej (16181648)
(s. 78)1. Wed³ug mnie, przede wszystkim, by³a czêci¹ wielkiego planu króla
szwedzkiego Gustawa II Adolfa i jego kanclerza Axela Oxenstierny d¹¿¹cych
do stworzenia z Morza Ba³tyckiego wewnêtrznego jeziora szwedzkiego i po³o¿enia rêki na najwiêkszym bogactwie tej czêci Europy, tj. handlu ba³tyckim.
1 Choæ trzeba przypomnieæ, ¿e teza ta ma wród historyków kilku zwolenników, patrz
recenzja Andrzeja Korytki: R. Skowron, Olivares, Wazowie i Ba³tyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 16211632, Echa Przesz³oci, t. 6, Olsztyn 2005.
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Rozdzia³ pierwszy (Unia Rzeczypospolitej ze Szwecj¹) ukazuje t³o polityczne rodz¹cego siê w rejonie Morza Ba³tyckiego konfliktu polsko-szwedzkiego, od
drugiej po³owy XVI w. po rok 1600. Przede wszystkim ukazany zosta³ spór
personalny pomiêdzy Zygmuntem III Waz¹  królem polskim i szwedzkim
a jego stryjem Karolem Sudermañskim, który z czasem przerodzi³ siê
w wojnê domow¹ w Szwecji. Nale¿y podkreliæ, ¿e autor s³usznie zauwa¿y³, i¿
spory dynastyczne pomiêdzy polskimi i szwedzkimi Wazami dodawa³y walkom zaciêtoci i uniemo¿liwia³y kompromisowe rozwi¹zanie konfliktu.
Rozdzia³ drugi (Klêski buntownika) to dalszy opis konfliktu od roku 1600
po rok 1605, kiedy to konflikt pomiêdzy Zygmuntem a Karolem przeobrazi³
siê z konfliktu personalnego w wojnê pomiêdzy Rzeczypospolit¹ a Szwecj¹.
Do rozdzia³u tego nale¿y wnieæ jednak kilka uwag. Wed³ug autora w bitwie
pod Kokenhauzen (1601 r.) si³y litewskie liczy³y 2600 jazdy i 400 piechoty
(s. 17). Najznakomitsi badacze epoki Stanis³aw Herbst i Henryk Wisner si³y
litewskie ocenili jednak inaczej. Herbst wspomina³ o 2150 kawalerzystach
i 1100 piechurach, za Wisner o 2967 jezdnych i 500 piechurach2. Autor nie
jest te¿ konsekwentny gdy u¿ywa nazw geograficznych. Raz u¿ywa nazwy
Tallin (s. 17 i w innych miejscach) (niepoprawnej zreszt¹ dla tej epoki) by
innym razem u¿yæ nazwy Rewel (s. 19 i w innych miejscach). A przecie¿
chodzi w tym wypadku o najwa¿niejsze miasto w Estonii. Nie jest te¿ prawd¹, ¿e hetman wielki koronny Jan Zamoyski zdoby³ wszystkie oblegane przez
siebie zamki w Inflantach w latach 1601-1602 (s. 25). Wszak oblê¿enie Dorpatu zakoñczy³o siê niepowodzeniem dla Zamoyskiego i zwiniêciem oblê¿enia w marcu 1602 r.3
W rozdziale trzecim (Wojna i dyplomacja) ukazana zosta³a wewnêtrzna
sytuacja w Rzeczypospolitej za panowania króla Zygmunta III Wazy. Rozdzia³ ten jest o tyle wa¿ny, i¿ bez nakrelenia tego problemu, mniej obeznany
z tematyk¹ czytelnik nie do koñca móg³by zrozumieæ maj¹ce nast¹piæ póniej, a opisane w ksi¹¿ce, wypadki. Równie¿ do tego rozdzia³u jako recenzent
muszê wnieæ kilka uwag. Nie zgodzê siê z autorem, ¿e polityka wschodnia
Zygmunta III Wazy nie przynios³a Polsce spodziewanych rezultatów (s. 2829).
Wszak plan królewski zak³ada³ odzyskanie dla Rzeczypospolitej utraconych
w XVI w. Smoleñszczyzny i Siewierszczyzny, co uda³o siê zrealizowaæ. Inna
sprawa, ¿e szybko, bo ju¿ w drugiej po³owie XVII w. ziemie te ponownie
utracono, ale to ju¿ by³o konsekwencj¹ innych wydarzeñ. Autor jednoznacznie te¿ przyj¹³, i¿ Dymitr I Samozwaniec to nie kto inny tylko mnich Griszka
Otriepiew (s. 29). Wyjanijmy, ¿e teza ta zosta³a wylansowana jeszcze przez
propagandê cara Borysa Godunowa, osobicie zainteresowanego w tworzeniu
negatywnego obrazu Dymitra. Teza ta do dzi akceptowana jest przez wiêkszoæ rosyjskich historyków. W istocie jest ona mocno w¹tpliwa, na co zwróci2 S. Herbst, Wojna inflancka 1600-1602, Warszawa 1938, s. 86; H. Wisner, Kircholm 1605,
Warszawa 2005, s. 71.
3 S. Herbst, op. cit., s. 151.
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³o uwagê ju¿ kilku wspó³czesnych polskich historyków4. Nie mo¿na zgodziæ
siê te¿ ze stwierdzeniem, ¿e polskie oddzia³y na s³u¿bie Dymitra II Samozwañca w du¿ej czêci sk³ada³y siê z by³ych uczestników tak zwanego rokoszu Zebrzydowskiego (s. 29). Jak wykaza³ Jarema Maciszewski, oddzia³y te
tylko w niewielkim stopniu wywodzi³y siê z by³ych rokoszan. Rokoszanie
wrêcz sprzeciwiali siê ca³ej awanturze zwi¹zanej z osob¹ drugiego Samozwañca5. Czytaj¹c tekst mo¿na te¿ ulec sugestii, i¿ dzia³ania zbrojne, które
podj¹³ w Inflantach król szwedzki Gustaw II Adolf mia³y jedynie na celu
odciêcie kupców moskiewskich od portu w Rydze (s. 30). Jak ju¿ wspomina³em, ekspansja Gustawa II Adolfa, skierowana przeciw Rzeczypospolitej, by³a
jednym z etapów ca³kowitego opanowania wybrze¿a Morza Ba³tyckiego
i stworzenia z niego wewnêtrznego jeziora szwedzkiego. Nie przekonuj¹ mnie
te¿ argumenty, które zosta³y przytoczone przez autora dla wyjanienia przyczyn wybuchu wojny Rzeczypospolitej z Turcj¹ w latach 16201621 (s. 3233).
Wed³ug mnie, to mocarstwowa polityka, któr¹ realizowa³a Rzeczypospolita
w tym rejonie Europy (Mo³dawia i Wo³oszczyzna), musia³a doprowadziæ
i doprowadzi³a do starcia z potê¿nym s¹siadem, który te tereny uwa¿a³ za
swoj¹ strefê wp³ywów6.
Rozdzia³ czwarty (Muszkiety i armaty) przedstawia nam opis ustroju
pañstwa i organizacji armii szwedzkiej w okresie rz¹dów Gustawa II Adolfa.
Autor s³usznie skoncentrowa³ siê na przedstawieniu reform, które podj¹³ ten
w³adca w celu usprawnienia administracji pañstwowej, a szczególnie unowoczenienia armii, która wkrótce mia³a staæ siê doskona³ym narzêdziem s³u¿¹cym do realizacji celów politycznych wytyczonych przez monarchê.
Rozdzia³ pi¹ty (Pierwsze zwyciêstwa szwedzkiego lwa) ukazuje nam przebieg dzia³añ militarnych i dyplomatycznych prowadzonych przez Gustawa
miêdzy rokiem 1617 a 1629. Autor skoncentrowa³ siê g³ównie na ukazaniu
walk toczonych przez Szwecjê o Inflanty i Kurlandiê. W rozdziale tym zauwa¿alny jest jeden powa¿ny b³¹d. Otó¿ jak wynika z tekstu, armia litewska,
walcz¹ca w Kurlandii w 1626 r., tworzy³a jedn¹ ca³oæ, tylko na czas blokady
Bir¿ rozcz³onkowan¹ na dwie grupy (s. 56). Nic bardziej mylnego. W owym
czasie dzia³a³y dwie de facto samodzielne armie litewskie. Du¿a czêæ oddzia³ów
litewskich by³a zaci¹gniêta z prywatnej szkatu³y przez hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwi³³a, sk³óconego, jak wiemy, z hetmanem wielkim litewskim Lwem Sapieh¹  formalnie g³ównodowodz¹cym wojsk królewskich na tym
froncie. To powodowa³o, ¿e armie obu dowódców dzia³a³y zazwyczaj samodzielnie, z rzadka podejmuj¹c wspólne dzia³ania7. Autor w rozdziale tym dopuci³ siê
4 S. Grzybowski, Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s. 275; W. Polak, O Kreml i Smoleñszczyznê, Toruñ 1995, s. 2627.
5 J. Maciszewski, Polska a Moskwa 16031618, Warszawa 1968, s. 140145.
6 Patrz te¿: J. Majewski, Cecora rok 1620, Warszawa 1970.
7 Patrz w: 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.
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te¿ sprzecznoci. Otó¿ w jednym miejscu napisa³, ¿e morski przerzut wojsk
przez Ba³tyk przekracza³ mo¿liwoci Zygmunta III Wazy (s. 51), by w innym
miejscu napisaæ, ¿e plany takie powsta³y i nawet podjêto próby ich realizacji
(s. 54). W rozdziale pi¹tym ponownie znajdujemy te¿ b³êdy z zakresu geografii. Otó¿ miasto Parnawa nie le¿y w Kurlandii, jak zosta³o to przedstawione
w ksi¹¿ce (s. 51), ale na pó³nocy Inflant, na pograniczu z Estoni¹.
Rozdzia³ szósty (Kopia i szabla) to opis organizacji armii polsko-litewskiej tego okresu. Autor szczególny nacisk, i s³usznie, po³o¿y³ na ukazaniu
nam, jak armie te ewoluowa³y w pierwszej dekadzie XVII w. Nie ograniczy³
siê tylko do przedstawienia organizacji i uzbrojenia tych wojsk, ale, co istotne, stara³ siê te¿ przedstawiæ mentalnoæ ówczesnych ¿o³nierzy (towarzyszy)
polsko-litewskich.
Rozdzia³ siódmy (Monarszy pojedynek) ukazuje nam pierwszy etap wojny
pruskiej, od l¹dowania Szwedów w Pi³awie (Prusy Ksi¹¿êce), po zakoñczenie
kampanii 1626 r. Autor przedstawi³ nam przede wszystkim okolicznoci,
w jakich dosz³o do bitwy pod Gniewem we wrzeniu 1626 r. Mo¿emy zapoznaæ siê równie¿ ze szczegó³owym opisem przebiegu samej batalii. Podkreliæ
wypada, ¿e autor s³usznie uwa¿a, ¿e bitwa pod Gniewem by³a de facto bitw¹
o Gdañsk, który dziêki temu zosta³ uratowany  mimo przegranej przez
Polaków bitwy. Do rozdzia³u tego muszê ponownie wnieæ kilka uwag. Niezrozumia³e jest dla mnie porównanie przez autora bitwy gniewskiej do bitwy
pod Kircholmem w roku 1605 (s. 81). Uwa¿am, ¿e plany bitewne obu batalii
wyranie siê jednak ró¿ni³y. Plan bitewny Chodkiewicza spod Kircholmu nie
zak³ada³ wykrwawiania Szwedów na pozycjach obronnych. Wrêcz przeciwnie,
zak³ada³ wywabienie przeciwnika z jego silnych pozycji i zniszczenie go potê¿nym uderzeniem jazdy. Nie zgodzê siê te¿ ze stwierdzeniem, ¿e polska
jazda kozacka walczy³a g³ównie przy pomocy broni palnej (s. 96). By³o to
niezgodne z ówczesn¹ taktyk¹ i duchem walki kawalerii polsko-litewskiej,
która w odró¿nieniu od kawalerii zachodnioeuropejskich  stosuj¹cych taktykê
karakolu, preferowa³a walkê na bia³¹ broñ w pe³nym pêdzie koni w szar¿y
prowadzonej kolano przy kolanie na linie przeciwnika8. Nie rozumiem te¿,
dlaczego autor konsekwentnie poczynaj¹c od tego rozdzia³u (s. 122), przekrêca
nazwisko pu³kownika i wojewodzica smoleñskiego Miko³aja Abramowicza. Forma podawana w tekcie  Miko³aj Abrahamowicz  jest bez w¹tpienia b³êdna9.
Rozdzia³ ósmy (Wojna kosztuje) ukazuje nam g³ównie sytuacjê finansow¹
strony polsko-litewskiej i wynikaj¹ce z tego powodu trudnoci na prze³omie
16261627 r. Przedstawia równie¿ próby zreformowania wojsk polsko-litewskich, maj¹ce polegaæ g³ównie na zwiêkszeniu ich liczebnoci.
Rozdzia³ dziewi¹ty (Miêdzy m³otem a kowad³em) przedstawia przebieg
szwedzkiej akcji werbunkowej w Cesarstwie Niemieckim. Oddzia³y te mia³y
za zadanie ruszyæ z pomoc¹ szwedzkim za³ogom stacjonuj¹cym w Prusach
8

O. Laskowski, Odrêbnoæ staropolskiej sztuki wojennej, Warszawa 1935, s. 3031.
Patrz w: W. Lipiñski, Abramowicz Miko³aj, [w:] Polski s³ownik biograficzny, t. 1, Kraków
1935, s. 1415.
9
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Królewskich, a jeli sytuacja by³aby sprzyjaj¹ca prze³amaæ impas w wojnie,
który powsta³ pod koniec 1626 r., poprzez samodzielne dzia³ania ofensywne.
Przedstawiono te¿ trudnoci, z którymi spotka³a siê szwedzka akcja werbunkowa w Cesarstwie. Na koniec rozdzia³u autor nakreli³ równie¿ plany obu
stron co do przysz³ej kampanii letniej maj¹cej nast¹piæ w 1627 r.
Rozdzia³ dziesi¹ty (Marsz najemników) to opis marszu szwedzkich najemników z Rostocku w Niemczech do granic Rzeczypospolitej.
Rozdzia³ jedenasty (Niezwyk³y plan) ukazuje polskie przygotowania do
odparcia nadci¹gaj¹cych posi³ków szwedzkich. Znajdziemy w nim równie¿
opis samego miasta Hammerstein, jak i ukszta³towania terenu zachodnich
Prus Królewskich  czyli przysz³ego terenu walk.
Rozdzia³ dwunasty (O jeden most...) przedstawia opis dzia³añ obu stron
w Prusach Królewskich na pocz¹tku wiosny 1627 r. Ze szczegó³ami mo¿emy
przeledziæ oblê¿enie Pucka przez oddzia³y Koniecpolskiego, zakoñczone kapitulacj¹ miasta w kwietniu 1627 r.
Rozdzia³ trzynasty (W matni) ukazuje dzia³ania manewrowe oddzia³ów
szwedzkich najemników, których zamiarem by³o przedrzeæ siê przez kordon
wojsk Koniecpolskiego. Jednoczenie ledzimy dzia³ania wojsk polskich, które d¹¿y³y do osaczenia tej grupy, co ostatecznie zakoñczy³o siê oblê¿eniem
najemników w Hammerstein.
Rozdzia³ czternasty (P³acz pokonanych) przedstawia ju¿ sam¹ kapitulacjê szwedzkich najemników w Hammerstein oraz jak wspó³czeni opisywali
to wydarzenie. Autor przeanalizowa³ te¿ znaczenie tego zwyciêstwa, które
wraz ze zdobyciem Pucka, wed³ug niego, w sposób znacz¹cy poprawi³o ogóln¹
sytuacjê strategiczn¹ Rzeczypospolitej w tocz¹cej siê wojnie. Na sam koniec
dokonana zosta³a przez autora analiza ca³ej operacji Koniecpolskiego przeciw
wyprawie najemników szwedzkich z Cesarstwa do Rzeczypospolitej.
W zakoñczeniu ukazane zosta³y czytelnikowi dalsze losy wojny polskoszwedzkiej, a¿ po rok 1629 oraz wp³yw, jaki ta wojna wywar³a na dalszy
rozwój armii polsko-litewskiej.
Wartociowym uzupe³nieniem tekstu s¹ mapy zamieszczone na koñcu
ksi¹¿ki, doæ dobra ikonografia oraz najwa¿niejsza literatura przedmiotu.
Na koniec muszê zamieciæ jeszcze kilka uwag. Ksi¹¿ka Paw³a Skworody
ma charakter popularnonaukowy, co jest wymogiem serii: Historyczne bitwy.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e autor pisz¹c sw¹ pracê opar³ siê wy³¹cznie
na istniej¹cych ju¿ opracowaniach nie siêgaj¹c zupe³nie do róde³ z epoki.
Jako recenzent uwa¿am te¿, i¿ wad¹ ksi¹¿ki jest jej niepotrzebny podzia³ a¿
na czternacie rozdzia³ów, z których co najmniej kilka mo¿na by³o po³¹czyæ
ze sob¹, przez co tekst zyska³by na p³ynnoci. Autor niniejszej recenzji ma
jednak osobist¹ nadziejê, ¿e Pawe³ Skworoda wkrótce odda w rêce czytelników ju¿ stricte naukow¹ wersjê swej ksi¹¿ki.
Piotr Florek
(Olsztyn)
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Robert Ko³odziej, Pierwszy sejm z 1637 roku, Wydawnictwo Adam
Marsza³ek, Toruñ 2004, ss. 288.
Ksi¹¿ka Roberta Ko³odzieja jest dopiero czwart¹  licz¹c artyku³ Zofii
Trawickiej1  monografi¹ sejmu za W³adys³awa IV Wazy2. Choæby ten fakt
pokazuje, jak wiele jeszcze pozosta³o do zrobienia na tym polu. Dotychczas
badacze parlamentaryzmu polskiego zajmowali siê g³ównie sejmami za panowania Zygmunta III3 i Jana Kazimierza4 i tu analiza polskiego parlamentu
wygl¹da nadzwyczaj dobrze. Sejm za W³adys³awa IV doczeka³ siê  poza
problemowymi opracowaniami Jana Dziêgielewskiego i Sybilli Ho³dys5  ledwie kilku przyczynków, b¹d gin¹³ w g¹szczu ogólnych rozwa¿añ6. Dobrze siê
wiêc sta³o, ¿e powoli zaczyna wype³niaæ siê luka zwi¹zana z brakiem opracowañ
dotycz¹cych poszczególnych sejmów w³adys³awowskich. A tu pozosta³o jeszcze
wiele do zrobienia, w koñcu w czasach W³adys³awa IV zwo³ano 15 sejmów.
Autor podzieli³ monografiê na osiem rozdzia³ów. Pierwsze trzy traktuj¹
o miêdzynarodowej i wewnêtrznej sytuacji Rzeczypospolitej przed sejmem,
o ekspedycji sejmowej i przebiegu sejmików przedsejmowych. W czterech
nastêpnych rozdzia³ach Ko³odziej przedstawi³ kalendarium oraz przebieg sejmu, a ostatni, ósmy rozdzia³, powiêci³ procedurze parlamentarnej i charakterystyce stanów sejmuj¹cych. Ca³oæ zamyka aneks o nieco myl¹cym tytule:
Lista senatorów obecnych na sejmie, myl¹cym, bowiem obok obecnych senatorów autor zamieci³ w nim listê pos³ów sejmowych i wykaz komisji
sejmowych i senackich. Konstrukcja pracy jest wiêc przejrzysta, aczkolwiek
równie dobrze mo¿na by³o kalendarium sejmu umieciæ w aneksie bez straty
dla ogólnej konstrukcji monografii.
1

Z. Trawicka, Sejm z roku 1639, Studia Historyczne, 1972, R. 15, z. 4, s. 551597.
K. Szajnocha, Dwa lata z dziejów naszych 1646, 1648, t. 1, Warszawa 1900; Z. Szczerbik,
Sejm koronacyjny W³adys³awa IV z 1633 roku, Kluczbork-Praszka 2001.
3 Z czasów panowania Zygmunta III opracowano monografie nastêpuj¹cych sejmów:
J. Byliñski, Dwa sejmy z roku 1613, Wroc³aw 1984; idem, Sejm z roku 1611, Wroc³aw 1970;
J. Dorobisz, Sejm nadzwyczajny z 1624 roku, Opole 1994; A. Filipczak-Kocur, Sejm zwyczajny
z roku 1629, Warszawa-Wroc³aw 1979; J. Kwak, Sejm warszawski 1626 roku, Opole 1985;
S. Ochmann, Sejmy z lat 16151616, Wroc³aw 1970; J. Pietrzak, Po Cecorze i podczas wojny
chocimskiej. Sejmy z lat 16201621, Wroc³aw 1983; idem, W przygaszonym blasku wiktorii chocimskiej. Sejm w 1623 r., Wroc³aw 1987; J. Rzoñca, Ostatni sejm przed Cecor¹ (w 1619 r.),
Pamiêtnik Biblioteki Kórnickiej, 1981, z. 20, s. 591; idem, Sejmy z lat 1597 i 1598. Czêæ I:
Bezowocny sejm z 1597 roku, Warszawa-Wroc³aw 1989; J. Seredyka, Sejm w Toruniu w 1626 roku,
Wroc³aw 1966; idem, Sejm zawiedzionych nadziei, Opole 1981; idem, Sejm z 1618 roku, Opole 1988;
W. Sobieski, Pamiêtny sejm (1606), Londyn 1963; A. Strzelecki, Sejm z r. 1605, Kraków 1921.
4 Pe³ny wykaz opracowañ w: S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, t. 12, Wroc³aw 2000.
Ostatnio ukaza³a siê monografia: T. Ciesielski, Sejm brzeski 1653 r., Toruñ 2004.
5 J. Dziêgielewski, Izba poselska w systemie w³adzy Rzeczypospolitej czasów W³adys³awa
IV, Warszawa 1990; S. Ho³dys, Praktyka parlamentarna za panowania W³adys³awa IV Wazy,
Wroc³aw 1991.
6 Zob. A. Korytko, Parlamentaryzm za W³adys³awa IV Wazy  bilans ostatniego dziesiêciolecia, Mr¹gowskie Studia Humanistyczne, 2004/2005, t. 67, s. 312319.
2
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Praca z powodzeniem wpisuje siê w nurt badañ nad staropolskim parlamentaryzmem. Oparta na gruntownym materiale ród³owym pozwoli³a autorowi na dok³adn¹ analizê pierwszego sejmu z czasów W³adys³awa IV, który
rozszed³ siê bez uchwa³. Zanim jednak Ko³odziej zaj¹³ siê obradami sejmu
przedstawi³ sytuacjê miêdzynarodow¹ i wewnêtrzn¹ Polski na kilka lat przed
rozpoczêciem procedowania. Sprawy zagraniczne rozpocz¹³ od przypomnienia
skutków konfliktów z Moskw¹ i Turcj¹ z 1634 r. Nastêpnie przedstawi³ m.in.
stosunki z Francj¹ po zawarciu rozejmu w Sztumskiej Wsi, okolicznoci zawarcia ma³¿eñstwa z Cecyli¹ Renat¹ w 1637 r. i relacje z Turcj¹. Szkoda, ¿e
zabrak³o omówienia stosunków polsko-angielskich, bo przecie¿ te równie¿
zosta³y dobrze poznane, o czym autor nie wspomnia³7.
Omawiaj¹c sprawy wewnêtrzne autor skupi³ siê g³ównie na relacjach
króla z niektórymi senatorami i na problemach finansowych, z jakimi boryka³a siê w tym okresie Rzeczpospolita, a które wynika³y z zagro¿enia po³udniowo-wschodniej granicy Polski. Natomiast w rozdziale o ekspedycji sejmowej Ko³odziej zanalizowa³ deliberatoria w sprawie zwo³ania sejmu, królewskie listy do senatorów i dygnitarzy oraz instrukcje na sejmiki.
Wartociowym i interesuj¹cym zabiegiem jest wprowadzenie kalendarium sejmu, co staje siê ju¿ swego rodzaju kanonem8 . Ko³odziej kalendarium
umieci³ jako rozdzia³ poprzedzaj¹cy czêci o samym sejmie. Sam sejm natomiast zosta³ zanalizowany na kartach trzech rozdzia³ów. W pierwszym z nich
pt. Pocz¹tek obrad sejmowych autor przedstawi³ inauguracjê obrad s³usznie
zauwa¿aj¹c, i¿ sejm rozpocz¹³ siê pod dobrymi auspicjami (s. 125). Sprawnie i szybko wybrano bowiem marsza³ka izby poselskiej, bez wiêkszych kontrowersji przeprowadzono te¿ rugi poselskie. Po scharakteryzowaniu propozycji od tronu Ko³odziej przedstawi³ wota senatorskie. Zwróci³ uwagê na
s³ab¹ frekwencjê senatorów na pocz¹tku sejmu, wotowa³o przecie¿ tylko 14
przedstawicieli senatu. Nie by³ to jednak najgorszy wynik w historii sejmów
za W³adys³awa IV.
Najwiêcej miejsca, co oczywiste, autor powiêci³ obradom sejmu. W rozdziale: Przebieg obrad sejmowych zanalizowa³ dzia³ania izby poselskiej, senatu oraz przedstawi³ w ostatnim podrozdziale wszystkie obce poselstwa, które
pojawi³y siê w trakcie trwania obrad. G³ówny przedmiot badañ stanowi³y
obrady w izbie poselskiej. Tu Ko³odziej najpierw przedstawi³ dyskusjê pos³ów
nad sprawami bezpieczeñstwa kraju, dyskusjê, która trwa³a przez ca³y okres
sejmu, a która jak wiadomo zakoñczy³a siê niczym. Nastêpnie zaj¹³ siê innymi propozycjami od tronu, m.in. reform¹ sejmowania, czyli terminowym koñczeniem sejmów oraz postulatami pos³ów litewskich. Najwiêcej autor pisa³
7 E. A. Mierzwa, Anglia a Polska w pierwszej po³owie XVII w., Warszawa 1986; idem,
Anglia a Polska w XVII wieku, Toruñ 2003; B. Krysztopa-Czupryñska, Kompania Wschodnia
(Eastland Company) a Rzeczpospolita w latach 1579-1673, Olsztyn 2003.
8 Zob. S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. cit., t. 1; T. Ciesielski, op. cit.;
P. Paradowski, op. cit.
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o sprawach religijnych, które wprawdzie ju¿ wczeniej zosta³y zanalizowane
przez Jana Dziêgielewskiego9, ale których Ko³odziej z oczywistych powodów
nie móg³ pomin¹æ. D³ugotrwa³e dyskusje zakoñczy³y siê spisaniem kilku projektów konstytucji, uwzglêdniaj¹cych m.in. postulaty prawos³awnych pos³ów,
dotycz¹ce zwrotu zabranych im cerkwi czy nakazuj¹cych arianom opuszczenie Prus Królewskich. Pos³owie debatowali równie¿ o rozdawnictwie dóbr
królewskich i realizacji przez W³adys³awa IV poszczególnych punktów pactów conventów. Autor wspomnia³ równie¿ o postulatach prywatnych, które
uda³o mu siê wy³owiæ z diariuszy sejmowych.
Stosunkowo niewiele miejsca Ko³odziej powiêci³ obradom senatu i s¹dowi sejmowemu, natomiast dok³adniej omówi³ poszczególne zagraniczne poselstwa, które przyby³y na sejm. Analizuj¹c audiencjê angielskiego agenta handlowego Francisa Gordona u króla autor stwierdzi³: Jak niewielka by³a
orientacja pos³a angielskiego w sprawach polityki, wiadczy fakt, ¿e F. Gordon przyjmowa³ za dobr¹ monetê wszystkie t³umaczenia W³adys³awa dotycz¹ce niedosz³ego lubu (s. 215). S¹d ten dotyczy³ rozmów zwi¹zanych
z niedosz³ym ma³¿eñstwem W³adys³awa IV z ksiê¿niczk¹ El¿biet¹, córk¹
Fryderyka Wittelsbacha, palatyna reñskiego i króla zimowego Czech. Trudno siê zgodziæ z tak¹ opini¹, gdy¿ Gordon by³ doæ dobrze zorientowany
w kwestiach maria¿u, a sam¹ sprawê zna³ mniej wiêcej od czasu polskoszwedzkich rokowañ w 1635 r., kiedy ten problem by³ jednym z celów misji
sir Georgea Douglasa. Jeli angielski agent przyjmowa³ za dobr¹ monetê
t³umaczenia polskiego króla, to zapewne tylko dlatego, ¿e dwór angielski
przesta³ ju¿ siê ³udziæ wizj¹ ma³¿eñstwa, a spraw¹ priorytetow¹ sta³o siê
zapewnienie swobody handlu dla kupców z Eastland Company10.
W przedostatnim rozdziale zatytu³owanym Zakoñczenie sejmu autor
przedstawi³ dyskusjê pos³ów nad konkluzj¹ sejmu, w której pos³owie litewscy
pod pretekstem przeforsowania w³asnych postulatów nie zgadzali siê na
ostateczn¹ debatê o bezpieczeñstwie kraju i na uzgodnienie konstytucji oraz
dokona³ analizy przyczyn rozejcia siê sejmu. Tu g³ównie przeledzi³ g³osy
pojawiaj¹ce siê ju¿ po sejmie, z których jedne wskazywa³y na bezsporn¹ winê
Litwinów, inne doszukiwa³y siê winnych po obu stronach: koronnej i litewskiej. Autor nie udzieli³ jednoznacznej odpowiedzi, czy opór Litwinów, wspieranych przez wojewodê wileñskiego Krzysztofa Radziwi³³a, by³ zaplanowany,
czy wynika³ tylko z panuj¹cej niezgody w izbie poselskiej. Szkoda, ¿e autor
nie poszed³ dalej i nie rozwin¹³ jeszcze bardziej w¹tku roli Krzysztofa Radziwi³³a w rozejciu siê sejmu bez uchwa³. Faktem jednak jest i tu nale¿y siê
zgodziæ z autorem, ¿e sejm mog³o uratowaæ tylko przed³u¿enie obrad o kilka
dni. Sztywne trzymanie siê terminu szeciu tygodni okaza³o siê zgubne
9 J. Dziêgielewski, O tolerancjê dla zdominowanych. Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania W³adys³awa IV, Warszawa 1986, s. 102108.
10 B. Krysztopa-Czupryñska, op. cit., s. 9899.
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i doprowadzi³o  po raz pierwszy pod rz¹dami W³adys³awa  do bezowocnego
rozejcia siê sejmu (s. 235).
Ostatni rozdzia³ Ko³odziej powiêci³ analizie procedury parlamentarnej
i charakterystyce stanów sejmuj¹cych. W podrozdziale Przebieg sejmu autor
nie ustrzeg³ siê jednak powtórzeñ. Musia³ jeszcze raz przywo³ywaæ informacje, o których pisa³ w poprzednich rozdzia³ach. Taki zabieg konstrukcyjny
doprowadzi³ nawet do dos³ownych powtórzeñ. Na przyk³ad na s. 237 znalaz³o
siê identyczne zdanie, jak w przypisie nr 9 na s. 126. Zwracam na to uwagê,
gdy¿ mo¿na by³o pomin¹æ te procedury, które zosta³y omówione wczeniej
i stwarza³y ryzyko pisania o nich po raz kolejny. Chyba ¿e zabieg ten, jak
mo¿na wnioskowaæ z dalszej czêci podrozdzia³u, mia³ s³u¿yæ swoistej rekapitulacji, wówczas w pewnym sensie nale¿y autora rozgrzeszyæ. Lepiej w tym
kontekcie wypad³ podrozdzia³ o charakterystyce stanów sejmuj¹cych. W nim
autor scharakteryzowa³ i podsumowa³ dzia³ania króla, senatu i izby poselskiej, zamieci³ kilka danych statystycznych odnonie obu izb, przedstawi³
najaktywniejszych senatorów i pos³ów oraz dokona³ ich politycznej charakterystyki.
Podsumowuj¹c w Zakoñczeniu analizowany sejm autor s³usznie zauwa¿y³, ¿e jego rozejcie siê bez uchwa³ nie oznacza³o jeszcze kryzysu szlacheckiego parlamentaryzmu (s. 263). By³a to jednak swego rodzaju oznaka s³aboci polskiego parlamentaryzmu. Ju¿ sam fakt, ¿e izba poselska nawet nie
rozpoczê³a debaty nad propozycjami królewskimi wskazywa³ na potrzebê zreformowania procedur parlamentarnych. Jak powszechnie wiadomo, takiej
reformy, obejmuj¹cej m.in. mo¿liwoæ prolongowania obrad, nie uda³o siê
przeprowadziæ.
Tytu³em uzupe³nienia warto dodaæ, ¿e autor nie uwzglêdni³ opracowañ
E. Opaliñskiego11 i A. Rachuby12 ani ród³a: Akta do dziejów Polski na morzu...13. Dostrze¿ono te¿ dwie pomy³ki. Jakub Maksymilian Fredro, wed³ug
Kazimierza Przybosia, by³ pos³em ziemi przemyskiej, a nie lwowskiej
(s. 269)14. Od dawna nie funkcjonuje te¿ nazwa: Wojewódzkie Archiwum
Pañstwowe w Gdañsku, jak chce autor.
Na zakoñczenie jeszcze jedna uwaga, tym razem skierowana do wydawnictwa. Wiadomo, ¿e bardzo trudno autorowi wychwyciæ b³êdy we w³asnym,
wielokrotnie czytanym tekcie, st¹d niezwykle wa¿na jest rola redaktora
wydawniczego. Niestety, w recenzowanym tekcie znalaz³o siê zbyt wiele
11 E. Opaliñski, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 15871652, Warszawa 1995;
idem, Sejm srebrnego wieku 15871652. Miêdzy g³osowaniem wiêkszociowym a liberum veto,
Warszawa 2001.
12 A. Rachuba, Wielkie Ksiêstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej
w latach 15691763, Warszawa 2002.
13 Akta do dziejów Polski na morzu, wyd. W. Czapliñski, t. 7: 16321648, cz. 1, Gdañsk
1951.
14 K. Przybo, Reprezentacja sejmowa ziemi przemyskiej w latach 15731695, Rocznik
Przemyski, 1998, t. 34, Historia, z. 4, s. 25.
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b³êdów ortograficznych, interpunkcyjnych czy literowych nie wspominaj¹c,
wobec których nie mo¿na przejæ obojêtnie. Takie mankamenty nale¿y koniecznie eliminowaæ.
Reasumuj¹c, mimo powy¿szych usterek otrzymalimy ksi¹¿kê, która stanowi kolejny krok w ods³anianiu kart polskiego parlamentaryzmu. Autor
w sposób przekonuj¹cy pokaza³ czytelnikom, ¿e pierwszy sejm w 1637 r. by³
swoist¹ pora¿k¹ W³adys³awa IV, który nie uzyska³ zamierzonych celów.
Andrzej Korytko
(Olsztyn)

S³awomir Augusiewicz, Janusz Jasiñski, Tadeusz Oracki, Wybitni Polacy w Królewcu XVIXX wiek, Wydawnictwo Littera, Olsztyn 2005,
ss. 352.
W latach 14661657 pañstwo zakonu krzy¿ackiego w Prusach, a po 1525 r.
Prusy Ksi¹¿êce pozostawa³y w cis³ej zale¿noci lennej od Polski i w zwi¹zku
z tym politycznie, gospodarczo i kulturowo by³y silnie zwi¹zane z Rzeczpospolit¹. Jednak na Królewiec (Königsberg, ob. Kaliningrad), dawn¹ rezydencjê wielkich mistrzów krzy¿ackich, ksi¹¿¹t i królów pruskich, wreszcie prezydentów niemieckiej prowincji Prus Wschodnich, patrzy siê dzi czêsto wy³¹cznie przez pryzmat historii XIXXX w., zdominowanej faktem zjednoczenia Niemiec pod egid¹ Królestwa Prus.
Pierwsz¹ prób¹ zmiany tego stereotypu by³o wydanie w 1993 r. przez
Orodek Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego materia³ów posesyjnych w tomie Królewiec a Polska1. Autorzy przypomnieli czytelnikom, ¿e
w Królewcu obok dominuj¹cej kultury niemieckiej  zawsze równolegle
wspó³istnia³a kultura polska.
Kolejn¹ prac¹ dokumentuj¹c¹ polskie wp³ywy w Królewcu jest recenzowana publikacja, stanowi¹ca zbiór krótkich szkiców biograficznych, prezentuj¹cych 35 sylwetek osób zas³u¿onych dla kultury polskiej w tym miecie.
Autorami publikacji s¹ historycy wywodz¹cy siê ze rodowiska olsztyñskiego
i gdañskiego: S³awomir Augusiewicz (16 szkiców), Janusz Jasiñski (12)
i Tadeusz Oracki (7).
Postaci zaprezentowane w zbiorze s¹ niezwykle ró¿norodne (profesorowie, kaznodzieje, poeci, nauczyciele, medycy, dziennikarze, dyplomaci, kartografowie, in¿ynierowie itd.). Najwa¿niejszym kryterium by³ jednak fakt, ¿e
koleje ¿ycia przywiod³y ich na d³u¿ej lub krócej do Królewca i pobyt ten
zaowocowa³ wk³adem w rozwój polskiej kultury w tym miecie w okresie od
XVI do XX w. Podkreliæ nale¿y, ¿e autorzy uwzglêdnili te¿ osoby pochodz¹ce z
Prus, które identyfikowa³y siê z okreleniem pruscy Polacy lub polscy Pru1

Królewiec a Polska, praca zbior. pod red. M. Biskupa i W. Wrzesiñskiego, Olsztyn 1993.
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sacy, a w literaturze naukowej nosz¹ nazwê Mazurów. Uwzglêdniono ponadto
osoby niepolskiego pochodzenia, lecz kulturowo i politycznie zasymilowane
z Polsk¹ (jak: Maciej Vorbek-Lettow, Zbigniew Morsztyn czy Julian Klaczko).
Dobór poszczególnych osób w kolejnych wiekach pokazuje, ¿e akcenty
roz³o¿one zosta³y równomiernie. Siedem biogramów dotyczy osób dzia³aj¹cych
w XVI w., siedem w XVII, dwa szkice odnosz¹ siê do prze³omu XVI/XVII w.
Kolejne szeæ postaci to osoby, których aktywnoæ przypad³a na wiek XVIII,
dziewiêæ na wiek XIX i cztery dzia³aj¹ce ju¿ w XX w.
Pracê rozpoczyna wstêp i rozdzia³ wstêpny Polska wobec Królewca i Królewiec wobec Polski autorstwa Janusza Jasiñskiego. W tej interesuj¹cej czêci
znajdujemy fakty historyczne dokumentuj¹ce postawion¹ we wstêpie tezê
o przenikaniu siê kultur w Królewcu i wiadomej przynale¿noci mieszkañców Królewca do Korony. Czêæ dotycz¹ca relacji z Koron¹ ukazana zosta³a
w trzech aspektach: politycznym, gospodarczym i jêzykowo-kulturowym.
Za szczególnie interesuj¹cy nale¿y uznaæ podrozdzia³ powiêcony obecnoci jêzyka polskiego w Królewcu. lady obecnoci polskiego ¿ywio³u w tym
miecie odczytuje autor na podstawie analizy toponimii, zestawiaj¹c niemieckie i polskie nazwy miasta w redniowieczu i czasach nowo¿ytnych. Potwierdzeniem wczesnego osadnictwa ¿ywio³u polskiego w miecie by³ przywilej
nadany w 1327 r. Knipawie (okrelanej w ródle jako Woytis Werder  czyli
wyspa wójta). Na jego mocy w³adze samorz¹dowe otrzyma³y prawo s¹downictwa nad Niemcami i Polakami, a tak¿e Prusami i Sambami. Autor stwierdza,
¿e ju¿ w 1436 r. istnia³a w Królewcu tzw. Polnische Gasse, a g³oszenie s³owa
Bo¿ego wród polskojêzycznej ewangelickiej ludnoci miasta odbywa³o siê
w kociele w. Miko³aja oraz w trakcie kazañ po³udniowych dla polskiej
s³u¿by w kociele staromiejskim, katedrze knipawskiej i kociele w. Barbary
w Lipniku. W 1616 r. wybudowano w dzielnicy Sackheim koció³ katolicki, do
którego licznie uczêszczali polscy katolicy. Na potwierdzenie licznej obecnoci
¿ywio³u polskiego w Królewcu przytoczone zosta³y fragmenty opublikowanego przez Bogdana Wachowiaka memoria³u, sporz¹dzonego w 1669 r. przez
polsk¹ gminê dzia³aj¹c¹ przy kociele w. Miko³aja2.
Wybór zaprezentowanych sylwetek nale¿y oceniæ jako niezwykle trafny,
a za du¿y walor pracy nale¿y uznaæ to, ¿e prezentuj¹c poszczególne postaci
autorzy przedstawiaj¹ zarówno dotychczasowy stan badañ jak i swoje w³asne
stanowisko.
Pracê otwieraj¹ biogramy dwóch wybitnych teologów: Abrahama Kulwiecia (15101545), litewskiego humanisty i pierwszego rektora szko³y partykularnej oraz Stanis³awa Rafaj³owicza (Rapagelanusa) (zm. 1545), pierwszego
profesora teologii Uniwersytetu Królewieckiego, którego wyk³adów s³ucha³
sam ksi¹¿ê Albrecht. Dalej nakrelona zosta³a sylwetka kaznodziei ludnoci
2 B. Wachowiak, Memoria³ w sprawie szko³y polskiej w Królewcu z 1669 r. w: Ludzie
 kontakty  kultura XVIXVIII w. Prace ofiarowane Profesor Marii Boguckiej, pod red.
J. Koweckiego i J. Tazbira, Warszawa 1998, s. 180 n.
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polskiej w Królewcu, polskiego t³umacza, wydawcy polskich druków reformacyjnych  Jana Seklucjana (po 15101578) oraz Stanis³awa Murzynowskiego
(przed 15281553), zapomnianego autora pierwszego polskiego t³umaczenia
Nowego Testamentu i twórcy polskiego systemu ortograficznego (1551). Interesuj¹cy jest szkic powiêcony Janowi Kochanowskiemu (15301584) oraz
jego dwóm zagadkowym pobytom w Królewcu, w latach 1551(?)  9 IV 1552
i 15551556. Kolejne dwie postaci z tzw. kolonii polskiej w XVI-wiecznym
Królewcu to sylwetki: t³umacza kancelarii ksi¹¿êcej Marcina Kwiatkowskiego (?  1585) i nidzickiego pastora i t³umacza luterañskiego wyznania wiary,
Jana Radomskiego (zm. 1572).
Postaci¹ symbolizuj¹c¹ zwierzchnictwo Polski nad lennem pruskim jest
zaprezentowana w pracy osoba Jerzego Ossoliñskiego (15951650), namiestnika króla W³adys³awa IV w Prusach Ksi¹¿êcych, mianowanego w czasie
walk ze Szwedami w lipcu 1635 roku. S³awomir Augusiewicz podkreli³, ¿e
w okolicznociach zbli¿aj¹cej siê wojny polsko-szwedzkiej Rzeczpospolita narzuci³a Ksiêstwu zwierzchnictwo jakiego nigdy przedtem, ani nigdy potem
nie mia³a. Mniej pochlebn¹ ocenê zyska³a wród potomnych zamieszczona
tak¿e w pracy postaæ magnata litewskiego, protektora litewskich protestantów,
Bogus³awa Radziwi³³a (16201669), mianowanego 12 padziernika 1657 r. namiestnikiem Fryderyka Wilhelma w Prusach Ksi¹¿êcych.
Innego formatu s¹ kolejne dwie postaci: lekarza i prawnika, profesora
Akademii Wileñskiej Arona Aleksandra Olizarowskiego (ok. 1610  przed
1659), który w Królewcu spêdzi³ prawdopodobnie cztery ostatnie lata swego
¿ycia i uzyska³ tu tytu³ doktora medycyny (ok. 1655). Z kolei Maciej Vorbek-Lettow (15931663), nadworny lekarz króla W³adys³awa IV, przeszed³ do
historii jako autor pamiêtnika Skarbnica pamiêci, ró¿nych spraw domowych
jako i potocznych przypomnienia godnych i potrzebnych opisanie zachowuj¹ca,
w którym zawarta zosta³a relacja o emigrantach z Rzeczypospolitej w Królewcu w latach 16551656.
Pochodz¹cy z Wêgorzewa pastor Jerzy Andrzej Helwing (16661748),
lekarz i przyrodnik, po licznych podró¿ach zagranicznych przej¹³ obowi¹zki
diakona, a po mierci ojca funkcjê proboszcza wêgorzewskiego, a nastêpnie
superintendenta, nie zaniedbuj¹c do koñca ¿ycia pasji przyrodniczej.
Losy zwi¹zanych z Królewcem trzech arian splot³y siê ze sob¹ z powodu
wspólnej konfesji oraz s³u¿by na rzecz domu Radziwi³³ów: Józefa Naronowicza-Naroñskiego (przed 16151678), kartografa w s³u¿bie ksiêcia pruskiego,
autora pionierskich prac kartograficznych dokonanych w oparciu o w³asne
pomiary i materia³y zebrane w starostwach Prus Ksi¹¿êcych, Samuela Przypkowskiego (15921670) teologa, filozofa i sekretarza elektora Fryderyka
Wilhelma oraz przyby³ego do Prus Ksi¹¿êcych z kilkusetosobow¹ grup¹ emigrantów Zbigniewa Morsztyna (przed 16291689), poety i dworzanina Bogus³awa i Karoliny Radziwi³³ów.
Z kolei litewski pastor ewangelicko-reformowany Jerzy Rekuæ (16701721),
rzecznik kalwinistów litewskich i pastor polskiej gminy ewangelicko-reformowa-
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nej w Królewcu, zapisa³ siê w dziejach Rzeczypospolitej g³ównie jako inicjator
druku Poczty Królewieckiej (17181720), drugiej po Merkuryuszu Polskim
Ordynaryjnym polskiej gazety przeznaczonej dla ludnoci polskiej w Prusach.
W szerokim gronie popularyzatorów mowy polskiej w Królewcu znalaz³
siê Jan Ferdynand Szamborski (17801832), profesor Uniwersytetu Królewieckiego, od 1818 r. lektor jêzyka polskiego w Seminarium Polskim przy
Wydziale Teologicznym oraz autor i t³umacz podrêczników mowy polskiej.
Kolejne dwa szkice powiêcone zosta³y pochodz¹cym z Mazur zaprzyjanionym ze sob¹ pastorom ewangelickicm: Jerzemu Olechowi (17571820) oraz
Krzysztofowi Celestynowi Mrongowiuszowi (17641855), których prace
translatorskie, leksykograficzne, a tak¿e dzia³alnoæ pedagogiczna i otwarte
wyst¹pienia w obronie jêzyka polskiego przyczyni³y siê do krzewienia kultury polskiej na terenie Prus. W grupie zas³u¿onych dla kultury polskiej pastorów znalaz³ siê te¿ Gustaw Gizewiusz (18101848), pastor ostródzki, pasjonat, który obok pracy duszpasterskiej spisa³ ponad 450 ludowych pieni mazurskich, a tak¿e zas³yn¹³ jako autor wydawnictwa ród³owego demaskuj¹cego politykê w³adz pruskich na Mazurach Die polnische Sprachfrage in Preussen.
Wreszcie przypomniana zosta³a sylwetka ca³kowicie zapomnianego proboszcza
katolickiej parafii na Sackheimie, ksiêdza Jana Szadowskiego (18341914), propagatora polskiej pieni religijnej pomagaj¹cej w utrzymaniu polskoci ziem
wschodniopruskich.
Wród zaprezentowanych osób zwi¹zanych z polsk¹ kultur¹ Królewca
nie zabrak³o te¿ artystów malarzy. Pierwszy z nich to pochodz¹cy z Warszawy Józef Mateusz Pigulski (17241817), artysta, który od 1761 r. na sta³e
zamieszka³ w Królewcu, realizuj¹c zamówienia portretowe w pastelach. Drugi to Maksymilian Antoni Piotrowski (18131875), od 1849 r. profesor malarstwa w Akademii Sztuk Piêknych w Królewcu, artysta uprawiaj¹cy malarstwo religijne, portretowe, tematykê ludow¹, sceny rodzajowe, a tak¿e sceny
z historii dawnego Królewca.
Dominuj¹c¹ grupê wród postaci, których ¿ycie przypad³o na wiek XIX,
stanowi¹ osoby zwi¹zane z polsk¹ konspiracj¹ niepodleg³ociow¹ i ruchem
powstañczym. S¹ to: historyk i bibliofil, lektor jêzyka polskiego i rosyjskiego
na Uniwersytecie Królewieckim, opiekun m³odego Krystyna Lacha Szyrmy
 Ignacy ¯egota Onacewicz (17811845); nastêpnie geograf i poeta Wincenty
Pol (18071872), który internowany jako ¿o³nierz powstania listopadowego
pozostawa³ w bliskich kontaktach z elitami naukowymi Królewca; Florian
Ceynowa (18171881), lekarz i folklorysta, uczestnik polskiego spisku niepodleg³ociowego 1846 r.; Kazimierz Szulc (18251887), publicysta i komisarz
Rz¹du Narodowego dla Prus Wschodnich (1863); Julian Klaczko (18251906),
pisarz i polityk, uczestnik konspiracji królewieckiej 1845/1846; Maksymilian
Andryson (18561884) królewiecki student medycyny, zaanga¿owany w polski ruch narodowy, inicjator pierwszych polskich bibliotek w Prusach
Wschodnich; czy wreszcie Wojciech Ketrzyñski (18381918) wybitny historyk, zwi¹zany z królewieck¹ organizacj¹ powstañcz¹ 1863 r.
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Inne dwie sylwetki przypomniane czytelnikom to osoby zwi¹zane z dzia³alnoci¹ dyplomatyczn¹: Jerzy Woyna-Oko³ow (17601828), w latach 1792
1794 pierwszy konsul polski w Królewcu, którego raportom zawdziêczamy
wiele cennych informacji o ¿yciu codziennym Królewca w ostatniej dekadzie
XVIII w. oraz Stanis³aw Srokowski (18721950) geograf, w latach 1920
1921 pierwszy konsul generalny w Królewcu, a po wojnie przewodnicz¹cy Pañstwowej Komisji Ustalania Nazw Miejscowych na Ziemiach Odzyskanych.
Pracê zamykaj¹ trzy biogramy: Arnolda Kwietniowskiego (ok. 18901931)
polskiego dziennikarza z Królewca, obroñcy mniejszoci polskiej w Prusach
Wschodnich, korespondenta dwóch agencji PAT i ATExpress oraz dwóch profesorów dobrze znanych olsztyñskiemu rodowisku naukowemu: Alberta Bartoszewicza (19422001), slawisty wspó³pracuj¹cego ze rodowiskiem naukowym Kaliningradu, profesora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego i doktora honoris causa Uniwersytetu Kaliningradzkiego oraz Kazimierza £awrynowicza (19412002) profesora matematyki Uniwersytetu w Kaliningradzie
i Uniwersytetu WarmiñskoMazurskiego, autora wydanej w 1995 r. w jêzyku
rosyjskim monografii o królewieckiej Albertynie.
Ka¿dy z zaprezentowanych w pracy biogramów opatrzony zosta³ krótk¹
bibliografi¹ z podzia³em na ród³a rêkopimienne, drukowane i opracowania.
Du¿ym walorem pracy jest zamieszczenie w niej a¿ 125 ilustracji: portretów,
zdjêæ, rêkopisów, map i rycin dawnego Królewca, kart tytu³owych wydawanych w Królewcu druków polskich, obrazów o tematyce historycznej itd.
Pracê koñczy spis ilustracji, indeks osób, streszczenie w jêzyku angielskim,
niemieckim i rosyjskim oraz spis treci.
Przy tak szerokiej prezentacji postaci nie sposób by³o unikn¹æ pewnych
niecis³oci. Andrzej Samuel nie móg³ byæ magistrem teologii, lecz otrzyma³
zapewne tytu³ magister artium, gdy¿ ówczesny tytu³ magisterski wieñczy³
wy³¹cznie studia filozoficzne (s. 65). Odrêczna dedykacja Jana Seklucjana
w Catechizmie z 1568 r. dotyczy nie ksiêcia Albrechta, a jego syna Albrechta
Fryderyka (s. 71). Przybycie Stanis³awa Murzynowskiego do Królewca nale¿a³oby mo¿e przesun¹æ na rok 1542, gdy¿ uroczyste otwarcie królewieckiego
partykularza nast¹pi³o nie z chwil¹ wystawienia przez ksiêcia dokumentu
fundacyjnego (24 X 1541), lecz 11 grudnia 1542 r. z chwil¹ zakoñczenia
budowy szko³y i uroczystego jej otwarcia (s. 73)3. We fragmencie zacytowanego tekstu Wojciecha Kêtrzyñskiego przywilej Zygmunta Augusta dla Uniwersytetu Królewieckiego datowany jest na 8 maja 1560 r., podczas gdy faktycznie wydany by³ w Wilnie 28 marca 1560 r. (s. 282)4. Autor monografii o Uniwersytecie Królewieckim to Daniel Heinrich Arnoldt, a nie Daniel Hermann
(s. 109). W biogramie Stanis³awa Srokowskiego w ostatnim zdaniu koñcz¹3 Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte des Herzogthums Preussen, hrsg. v. P. Tschackert, Bd. I, Leipzig 1890, s. 244.
4 Por. D. H. Arnoldt, Ausführliche und mit Urkunden versehene Historie der Königsberger
Universität, Th. 1, Königsberg 1746, Beylagen, Nr 10, s. 37.
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cym I czêæ napisano b³êdnie, ¿e mieræ Srokowskiego nast¹pi³a 20 sierpnia
1950 r., a miasteczko Drengfurt przemianowane zosta³o na Srokowo (s. 301).
Z kolei w ostatnim zdaniu II czêci tego samego biogramu zamieszczono
przekaz, ¿e w uznaniu zas³ug profesora miasteczko Drengfurt przemianowano na Srokowo w 1946 r. (s. 305).
Na koniec nale¿y stwierdziæ, ¿e prezentowana praca w przystêpny
i atrakcyjny sposób akcentuje niezwyk³e bogactwo dawnego Królewca, jakim
by³a jego wielokulturowoæ wynikaj¹ca z obecnoci w nim ró¿nych grup etnicznych, jêzykowych oraz wyznaniowych (luteran, arian, kalwinistów i katolików), wród których  jak wynika z dokonanego przegl¹du  wa¿n¹ rolê
odgrywa³a tak¿e nacja polska. Praca ta przyczyni siê zapewne do popularyzacji tematyki ³¹cznoci Królewca z kultur¹ polsk¹ i przybli¿y czytelnikom
sylwetki zas³u¿onych dla krzewienia kultury polskiej w tym miecie, niekiedy zapomnianych ju¿ postaci.
Danuta Bogdan
(Olsztyn)

Zdzis³aw Julian Winnicki, W Miñsku Litewskim, miecie dawnej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo GAJT, Wroc³aw 2005, ss. 120, bibl., il.
Ksi¹¿ki historyczne mo¿na ró¿nie klasyfikowaæ, s¹ opracowania ród³owe, monograficzne, syntezy, biografie. Jest te¿ historyczna literatura popularnonaukowa. Ró¿ne s¹ te¿ motywy podejmowania przez historyków konkretnych badañ historycznych: chêæ nowatorskiego ujêcia znanego ju¿ problemu, wykorzystanie nowych metod badawczych, nowych, nieznanych róde³,
chêæ po³¹czenia osi¹gniêæ kilku dyscyplin naukowych itd. Ale w wypadku
pisarstwa historycznego profesora Z. J. Winnickiego do tych motywów
 inspiracji, nale¿y dodaæ jeszcze jeden, mo¿e mniej naukowy ale nies³ychanie wa¿ny  pasjê badawcz¹ maj¹c¹ swoje ród³o nie tylko w zainteresowaniu podejmowan¹ tematyk¹, ale przede wszystkim wynikaj¹c¹ z g³êboko
emocjonalnego stosunku do przesz³oci (tak¿e teraniejszoci) ziem dawnej
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Autor nie jest miñszczaninem z racji urodzenia w grodzie nad wis³ocz¹, jest miñszczaninem z woli ducha i wyboru,
z racji g³êbokiej mi³oci do Bia³orusi, jej zwi¹zków z polskoci¹ i Polakami
¿yj¹cymi tam niegdy i dzisiaj. To wielki atut tej ksi¹¿ki, która dlatego jest
po czêci przewodnikiem po historii miasta, refleksj¹ nad wspó³czesnoci¹, ale
g³ównie przypomnieniem wielu pokoleñ Polaków, którzy to miasto budowali
i w nim ¿yli.
Ksi¹¿kê Z. J. Winnickiego czyta siê doskonale, gdyby nie obszerne cytaty
z literatury i róde³ wewn¹trz tekstu, selektywna bibliografia i jeden doku-
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ment ród³owy (fragment Unii Horodelskiej)  mog³oby siê wydawaæ, ¿e jest
to pamiêtnik miñszczanina opisuj¹cego historiê swojego miasta. Jej konstrukcja daje czytelnikowi komfort ³atwoci odbioru, a interesuj¹ca treæ ma
na celu nie tylko dostarczenie podstawowych informacji historycznych o Miñsku Litewskim, ale przypomnienie faktu istnienia w Rzeczypospolitej tego
miasta i jego zwi¹zków z polskoci¹. Pisa³ o tym we wstêpie (pod wymownym
tytu³em Miñsk fikcyjny, Miñsk zapomniany, Miñsk ukryty) Marek Buæko,
radca ambasady polskiej w Miñsku: Niestety w powojennej Polsce równie¿
i my w du¿ym stopniu zapomnielimy, ¿e to miasto jest czêci¹ naszego
dziedzictwa kulturowego, naszej przesz³oci. Pozwolilimy wiadomie wymazaæ je z pamiêci wiêkszoci z nas. Dzisiaj dziêki takim badaczom jak Zdzis³aw
Julian Winnicki wiedzê tê czêciowo udaje siê odtworzyæ i przedstawiæ czytelnikom nie w formie suchego wyk³adu, ale ciekawej gawêdy historycznej.
Praca sk³ada siê z 4 czêci, z których najobszerniejsza jest czêæ pierwsza,
nosz¹ca tytu³ Szkic o polskoci zapomnianej (s. 985). Pokazuje ona, jak
w prawie tysi¹cletnie dzieje Miñska wpisywa³a siê polskoæ, jak¹ rolê w jego
rozwoju odgrywali ruscy bojarzy, litewscy ksi¹¿êta, polscy królowie, miejscowi kupcy, mieszczanie i ziemianie  obywatele Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Nie pomija tutejszych bia³oruskich ch³opów, ruchliwych i zapobiegliwych ¯ydów i w dobie porozbiorowej  rosyjskich przybyszów. Ta mieszanka kulturowo-religijno-narodowociowa tworzy³a to miasto, z wybijaj¹cym siê
na jego tle elementem polskim, zapomnianym i coraz bardziej zatartym nie
tylko przez czas, ale i przez ludzi. Na stronie 13 autor d³ugo wylicza nazwiska s³ynnych Polaków zwi¹zanych z Miñskiem, wród których byli: Stanis³aw Moniuszko, Benedykt Dybowski, Tadeusz Korzon, Tomasz Zan, Dominik, Walenty i Melchior Wañkowiczowie, Marian Zdziechowski, Marian Massonius, Aleksander Lednicki, Jerzy Giedroyæ i wielu innych.
Narracja jest wartka, gêsto uzupe³niona obszernymi cytatami, których
pochodzenie, dziêki wskazówkom w tekcie, mo¿na odczytaæ pos³uguj¹c siê
zamieszczon¹ na koñcu ksi¹¿ki, licz¹c¹ 64 pozycje bibliografi¹. Pozwala to
wnikliwemu czytelnikowi na dotarcie w literaturze przedmiotu do interesuj¹cych go zagadnieñ, mimo ¿e w pracy nie ma przypisów. Jest to celowy zabieg
autora, przecie¿ profesjonalnego historyka, który swoj¹ ksi¹¿kê kieruje do
szerokiego krêgu odbiorców, a nie tylko do ma³ej grupy naukowców.
O tym, ¿e takie postêpowanie autora jest w³aciwe, wiadczy szybkie znikniêcie z pó³ek ksiêgarskich pierwszego nak³adu i koniecznoæ wznowienia,
ju¿ w nowej, zmienionej formie.
Czêæ druga ró¿ni siê od pierwszej; jest to zwiêz³e przypomnienie najwa¿niejszych obiektów architektonicznych, do dzisiaj istniej¹cych, zwi¹zanych z polskoci¹ i katolicyzmem Miñska. Autor wymienia 11 zabytków:
koció³ pod wezwaniem w. Symeona i Heleny ufundowany przez Edwarda
Woyni³³owicza z ¿on¹; Kalwaria  cmentarz katolicki i koció³ pod wezwaniem Podwy¿szenia wiêtego Krzy¿a; Katedra miñska  koció³ jezuicki pod
wezwaniem Imienia Najwiêtszej Marii Panny; by³y koció³ sióstr Bernardy-
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nek (obecnie prawos³awny sobór katedralny pod wezwaniem Ducha wiêtego); koció³ klasztoru ojców Bernardynów; mêski klasztor zakonu Bazylianów; ¿eñski klasztor zakonu Bazylianek; Troicki, Z³otogórski koció³ pod wezwaniem w. Rocha; dworek Walentego Wañkowicza; pa³ac podmiejski Wañkowiczów w Wielkiej lepiance; dom Moniuszków. To niewiele, jeli zwa¿yæ
na wieki obecnoci Polaków w Miñsku. Z drugiej strony, to te¿ niema³o, jeli
uwzglêdniæ przera¿aj¹ce spustoszenie Miñska w czasie II wojny wiatowej
dokonane przez radzieckie naloty dywanowe. Osta³y siê kocio³y, neoromañski, popularnie zwany czerwonym z racji piêknej ceg³y tego koloru, na
Z³otej Górce, katedra  przerabiane, dewastowane, zamieniane na magazyny,
domy kultury, baseny  odzyskane przez katolików  s¹ najwymowniejszym
dowodem si³y i atrakcyjnoci rzymsko-katolickiego chrzecijañstwa. Profesor
Z. J. Winnicki  poza krótkimi informacjami o tych zabytkach  opisuje te¿,
jak je odzyskiwano w latach po upadku ZSRR, mówi o determinacji kap³anów i wiernych tygodniami stoj¹cych na mrozie przed drzwiami zamkniêtych
kocio³ów. I tu osobista refleksja gdy w 1999r. pozna³em ks. W³adys³awa Zawalniuka, proboszcza parafii w. Symeona i Heleny  opowiada³ mi o mszach
odprawianych na 30-stopniowym mrozie przed zamkniêt¹ katedr¹. Wino
w kielichu mi zamarza³o, a my modlilimy siê i odprawialimy nabo¿eñstwo
 opowiada³ ks. W³adys³aw.
Czêci¹ trzeci¹ omawianej pracy jest przypomnienie aktu panów polskich z Unii horodelskiej, dedykowane III Rzeczypospolitej i Republice Bia³oru  wybrany fragment z tekstu Unii mówi¹cy o po³¹czeniu szlachty litewsko-ruskiej z polsk¹.
Kalwaryjskie pomniki  to czwarta czêæ ksi¹¿ki  16 czarno-bia³ych
fotografii piêknych nagrobków z cmentarza Kalwaryjskiego. Kalwaria spoza
kordonu ryskiego zosta³a zapomniana, Jednak¿e, co graniczy niemal z cudem, praktycznie w ca³oci ocala³a. Jest obok Rossy i £yczakowa trzeci¹
kresow¹ nekropoli¹, a wraz z nimi i warszawskimi Pow¹zkami  czwart¹
nekropoli¹ I Rzeczypospolitej  takimi s³owami autor wprowadza czytelnika
do tej czêci ksi¹¿ki  szkoda, ¿e tak skromnej objêtociowo, brak te¿ dok³adnych opisów prezentowanych nagrobków. Szkoda te¿, ¿e nie opisano 11 widokówek z prze³omu XIX i XX w. zamieszczonych na obydwu stronach ok³adki.
Ale pracy prof. Z. J. Winnickiego nie mierzmy okiem i szkie³kiem badacza
 nie takie by³y cele autora, ma ona przypominaæ, wydobywaæ z zapomnienia, aby czas, niepamiêæ i li ludzie nie pogr¹¿y³y w ciemnoci polskiego
udzia³u w dziejach tego miasta dawnej Rzeczypospolitej.
Ksi¹¿kê zamyka wykaz róde³ i literatury, nota informacyjna o Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, które patronowa³o wydaniu omawianej publikacji i wybiórczy wykaz prac naukowych autora. To ostatnie zestawienie
uwa¿am za bardzo dobry pomys³ redakcji i wydawnictwa, przybli¿aj¹cy czytelnikowi Autora, co w tym wypadku jest podwójnie cenne. Poznajemy bowiem dzia³alnoæ naukow¹ (przynajmniej tê, z racji druku, mo¿liw¹ do poznania dla szerszego krêgu osób), która genetycznie zwi¹zana jest z dzieja-
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mi ludzi i ziem dawnej Rzeczypospolitej, a po drugie, pokazuje ona drogê
naukow¹ i ...¿yciow¹ profesora Z. J. Winnickiego, który po znakomitym,
³¹cz¹cym analizê historyczn¹ z prawn¹, doktoracie (Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy 19171918, Wroc³aw 1991), odszed³ od tej problematyki, by zaj¹æ siê szeroko rozumianym dziedzictwem wschodnim Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dodajmy, dziedzictwem ró¿nie, czêsto ma³o
obiektywnie, ocenianym przez inne historiografie narodowe  pisa³ o tym
autor w licz¹cej ponad 600 stron rozprawie Wspó³czesna doktryna i historiografia bia³oruska (po roku 1989) wobec Polski i polskoci, Wroc³aw 2003.
Spisy i wykazy niczego oczywicie nie mówi¹ o innej dzia³alnoci autora, jak
choæby o pracy we Wspólnocie Polskiej, o wyjazdach na Wschód do Polaków
kresowych, udzielanej im pomocy materialnej i organizacyjnej, o nieistniej¹cej ju¿ wspania³ej organizacji Stra¿ Mogi³ Polskich na Wschodzie, za³o¿onej
przez Profesora Z. J. Winnickiego, która w latach 90. ubieg³ego wieku przygotowa³a, przewioz³a (czêsto przemycaj¹c przez granicê) kilkadziesi¹t piêknych metalowych krzy¿y, postawionych nastêpnie w miejscach martyrologii
Polaków na Wschodzie. Do dzisiaj w wielu miejscach nadal s¹ one jedynym
wiadectwem tragicznych losów Polonii z ziem bia³oruskich.
Antoni Urbañski jeden z 4 tomów swojej, wydanej przed II wojn¹ wiatow¹, pracy o dworach i rezydencjach na wschodzie dawnej Rzeczypospolitej,
zatytu³owa³ Memento kresowe- los polskich ziemian i ich maj¹tków mia³ byæ
ostrze¿eniem dla nastêpnych pokoleñ. Zaiste, obrazy spustoszonych bibliotek
i wdeptanych w ziemiê zabytków kultury materialnej, ruiny dworów by³y
przestrog¹ dla tych, którzy w niepodleg³ej Polsce mieli wiadomoæ wschodniego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ale Antoni Urbañski nie
musia³ nikomu mówiæ co to jest Miñszczyzna, Brac³awszczyzna, Archidiecezja Mohylowska i .... Miñsk Litewski. Dla jego czytelników by³y to pojêcia tak
oczywiste, jak Ma³opolska, Wielkopolska czy Mazowsze. Czyli, mówi¹c jêzykiem naukowym, nie musia³ ¿mudnie okrelaæ przedmiotu wyk³adu, zanim
zacz¹³ w³aciwy wyk³ad. Takiego komfortu nie mia³ autor omawianej tu
ksi¹¿ki; wspó³czesnym Polakom Miñsk kojarzy siê bardziej z dodatkiem Mazowiecki ni¿ Litewski, a jeli ju¿ z tym na wschodzie to bardziej ze stolic¹
s¹siedniego pañstwa ni¿ miastem dawnej Rzeczypospolitej. Aby jednak tak
nie musia³o byæ, potrzebne s¹ w³anie takie ksi¹¿ki jak napisana przez profesora Zdzis³awa Juliana Winnickiego.
Roman Jurkowski
(Olsztyn)
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Zapomniany tajny doradca cesarza.
Na marginesie listów Anatola K³opowa
Pod takim to w³anie nieco sensacyjnie zabarwionym tytu³em ukaza³a
siê ju¿ przed czterema laty, ale dopiero teraz przeze mnie otrzymana wielce
interesuj¹ca ksi¹¿ka1. Treæ mo¿e i nie stricte sensacyjna, nie chodzi tu
bynajmniej o Rasputina, ale zawiera doæ nietypowe dokumenty, a mianowicie ponad pó³torej setki po raz pierwszy publikowanych listów prywatnych
(dok³adnie 153 wed³ug moich wyliczeñ, bo wydawcy nie wprowadzili numeracji tych listów), jakie wysy³a³ w ci¹gu osiemnastu lat (18991917) do
cesarza Miko³aja II niejaki Anatol K³opow. Jeli same owe listy nie s¹
sensacyjne, aczkolwiek wielce interesuj¹ce, to sensacyjna jest postaæ samego ich autora, cz³owieka, jak sam pisa³ o sobie, prostego, stoj¹cego ju¿ nad
grobem, i dlatego mog¹cego sobie pozwoliæ na bezinteresowne pisanie swemu carowi prawdy.
Odpowiedzmy sobie przede wszystkim na pytanie, kim by³ ów tajny
doradca, co sob¹ reprezentowa³ w sensie róde³ informacji, jakim dzieli³ siê
z cesarzem, jakie wyznawa³ pogl¹dy, z kim, z jakimi ludmi ówczesnej Rosji
by³ powi¹zany? Anatol (Anatolij Aleksiejewicz) K³opow by³ w chwili nawi¹zania osobistego kontaktu z cesarzem cz³owiekiem ju¿ 57-letnim (urodzonym
w 1841 r,, a zatem jeszcze daleko mu by³o wed³ug dzisiejszych kryteriów do
owego stania nad grobem, co podkrela³ nieomal w ka¿dym swym licie, ale
w owych czasach nieco inaczej oceniano kryteria wiekowe), gdy za koñczy³y
siê jego kontakty carskie, w 1917 r., mia³ 76 lat, czyli dopiero wtedy osi¹gn¹³
wiek rzeczywicie podesz³y. Prze¿y³ jeszcze swego cara spory szmat czasu,
o ca³e 9 lat, bo zmar³ dopiero w 1927 r. Do¿y³ wiêc rzeczywicie sêdziwego
i godnego pozazdroszczenia wieku  86 lat. Z wykszta³cenia ekonomista, absolwent Uniwersytetu Petersburskiego, pracowa³ jako ekonomista-agronom
w jednej z agend Ministerstwa Finansów, a od 1896 r. by³ ju¿ na emeryturze,
dzia³aj¹c nadal - na zasadach spo³ecznych  w strukturach ziemstwa nowogrodzkiego. By³ istotnie drobnym urzêdnikiem, aczkolwiek nie a¿ tak drobnym, jak sam okrela³ sw¹ sytuacjê s³u¿bow¹, raczej rednim, bowiem wed³ug oficjalnej tabeli rang mia³ rangê VIII-ej klasy (na 14 mo¿liwych) 
kolle¿skogo assessora, czyli kolegialnego asesora, co w ówczesnej polskiej
terminologii urzêdniczej oznacza³o referenta zasiadaj¹cego obok, maj¹cego
pewne uprawnienia s¹downicze. Zaprzysiêg³y monarchista, pogl¹dy mia³ jednak raczej umiarkowanie liberalne, wychowany by³ bowiem w tradycjach
wielkich reform Aleksandra II z lat 60. XIX w.
Pierwsze osobiste spotkanie K³opowa z Miko³ajem II mia³o miejsce
4 czerwca (st. st.) 1898 r. w pa³acu carsko-sielskim. Podsun¹³ go cesarzowi
jako prywatnego informatora w kwestii oceny rzeczywistych rozmiarów nê1

W. M. Kry³ow, N.A. Maliemanow, W.I. Trawin, Tajnyj sowietnik imperatora, SanktPietierburg 2002, izdat. XXI wiek, ss. 527.
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kaj¹cej wówczas olbrzymie po³acie Rosji klêski nieurodzaju i g³odu w. ks.
Aleksander Michaj³owicz. Miko³aj II przyjmowa³ go nastêpnie jeszcze w 1899 r.
i w 1914 r., a ostatnie spotkanie nast¹pi³o 29 stycznia (st. st.) 1917 r., czyli na
miesi¹c przed abdykacj¹ swego dostojnego respondenta. Daty te podawano
w dotychczasowej literaturze, opublikowane teraz listy K³opowa pozwalaj¹
nie tylko uciliæ je o dni i miesi¹ce, ale i dodaæ kilka innych jeszcze dat
owych spotkañ. S¹dz¹c z publikowanych listów, owe dodatkowe spotkania
mia³y jeszcze miejsce miêdzy 15 a 19 czerwca 1902 r., 18 stycznia 1905 r.
i w padzierniku 1916 r., za spotkañ w 1914 by³o dwa, a nie jedno  15
marca i potem w kwietniu. Wszystkie odbywa³y siê albo w Carskim Siole
albo w letniej rezydencji carskiej w Liwadii na Krymie2. Niewykluczone
ponadto, ¿e do spotkania dosz³o jeszcze w Danii, podczas pobytu tam Miko³aja II, tzn. w 1901 r., przynajmniej K³opow tam pojecha³ i na uzyskanie
audiencji bardzo nalega³, sama korespondencja jednak nie stawia kropki nad
i, czy tê audiencjê otrzyma³. Raczej jednak nast¹pi³o to w grudniu t.r. na
Krymie3.
Pozostaj¹ce przez dziesiêciolecia w archiwach listy Anatolija K³opowa
by³y zupe³nie nieznane szerszemu gronu nawet profesjonalnych historyków.
Pomijali je te¿, podobnie jak i sam¹ postaæ ich autora, rosyjscy i zagraniczni
biografowie ostatniego cesarza Wszechrosji, zafascynowani wyolbrzymian¹
do monstrualnych rozmiarów rol¹ Griszki Rasputina. W polskiej rusycystycznej historiografii nie zauwa¿y³ postaci K³opowa nieomal we wszystkich swoich monografiach i syntezach dziejów Rosji tak¿e taki wnikliwy badacz tej
problematyki, jak nieod¿a³owanej pamiêci profesor Ludwik Bazylow. Jedynie
w ostatniej chronologicznie, jeli chodzi o tematykê, swej ksi¹¿ce, powiêconej ju¿ agonii caratu, pisze marginalnie o niejakim, tajemniczym K³opowie,
ale z wyranym lekcewa¿eniem  jako o zwyczajnym maniaku4. W rosyjskiej literaturze historycznej tylko nieliczni autorzy monografii wycinkowych, powiêconych poszczególnym latom schy³kowego okresu istnienia caratu, zwracali uwagê na dzia³alnoæ K³opowa czy te¿ cytowali fragmenty z jego
listów5. Wyj¹tkiem by³ tu niew¹tpliwie ówczenie leningradzki historyk Walentyn Djakin, który w swej monografii o polityce caratu w latach I wojny
wiatowej kilkakrotnie powo³a³ siê na dzia³ania i listy K³opowa, przywi¹zuj¹c
do nich nale¿yte, mo¿e nawet zbyt du¿e znaczenie. Wi¹za³ je cile z innymi
przejawami nacisku na Miko³aja II obozu libera³ów, a zw³aszcza tzw. wielkoksi¹¿êcej opozycji, obejmuj¹cej przede wszystkim Aleksandra Michaj³owicza, Miko³aja Michaj³owicza i brata cesarskiego Micha³a Aleksandrowicza
a tak¿e takich polityków, jak ksi¹¿ê Jerzy Lwow, póniejszy pierwszy premier Rz¹du Tymczasowego czy te¿ gen. Michai³ Aleksiejew, wówczas szef
2

Tam¿e, s. 130, 327329, 426428, 431, 503507.
Tam¿e, s. 97, 106, 215.
4 L. Bazylow, Obalenie caratu, Warszawa 1976, s. 1314.
5 Zob. np. M. Dubrowskij, Sto³ypinskaja ziemielnja rieforma, Moskwa 1963, s. 291291.
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sztabu Naczelnego Wodza armii rosyjskiej, a tym by³ wtedy sam car6. Jeszcze
szerzej potraktowa³ tê postaæ Djakin w wydanej kilka lat póniej przy jego
wydatnym wspó³udziale autorskim i redakcyjnym syntezie dziejów Rosji za
panowania Miko³aja II7. O roli K³opowa jako osobistego korespondenta cesarza w 1905 r. pisa³ te¿ inny ze wspó³autorów wspomnianej pracy zbiorowej R.
Sz. Ganielin8. Swoist¹ pierwsz¹ jaskó³k¹ szerszego i powa¿niejszego zainteresowania K³opowem by³a poprzedzaj¹ca recenzowan¹ ksi¹¿kê o ca³e 15 lat
publikacja i to w presti¿owym rosyjskim czasopimie historycznym Woprosy
istorii kilkunastu jego listów, choæ tylko z lat 19161917, przygotowana do
druku przez Bertê Galperinê wraz z esejem biograficznym K³opowa, opracowanym przez kompetentnego znawcê tego w³anie okresu dziejów Rosji Witalego Starcewa9.
Oczywicie K³opow znajduje swe miejsce tak¿e w relacjach pamiêtnikarskich bohaterów wydarzeñ, niektórych osób z bezporedniego otoczenia cesarskiego. O zaniepokojeniu ówczesnego ministra spraw wewnêtrznych
a póniej dwukrotnego premiera Iwana Goremykina dzia³alnoci¹ K³opowa
w wizytowanej przez niego guberni tulskiej tak oto barwnie pisze W³adimir
Hurko, pe³ni¹cy m.in. funkcjê wiceministra spraw wewnêtrznych. Charakteryzuj¹c wzrastaj¹c¹ nieufnoæ cesarza do swych ministrów, unikaj¹cych
przedstawiania monarsze niepomylnych informacji o sytuacji w kraju i chêæ
Miko³aja przejêcia inicjatywy we w³asne rêce dla poznania prawdy, pisze on:
Tym w³anie nale¿y wyjaniæ i sk³onnoæ cesarza samodzielnie, bez wiedzy
ministrów, powierzaæ poszczególnym osobom odpowiedzialne zadania. By³o to
znów nastêpstwem ¿yczenia wykazania swej osobistej inicjatywy, nieskrêpowanego urzeczywistnienia swojej woli. Bodaj nie pierwszym przejawem tej
sk³onnoci by³o wywo³uj¹ce niema³o zamieszania w krêgach urzêdniczych
delegowanie przez cesarza, wydaje siê, ¿e w 1897 roku [pomy³ka: w 1898
 J.S.] niejakiego K³opowa do miejscowoci ogarniêtych nieurodzajem dla
uzyskania nastêpnie raportu o prawdziwej sytuacji ludnoci tych guberni.
Sk¹d wzi¹³ siê i w jaki sposób dosta³ siê do cesarza ten K³opow, nie wiem.
Wiadome mi jest tylko tyle, ¿e cesarz da³ mu niezbêdne na ten wyjazd rodki,
6 W.S. Djakin, Russkaja bur¿uazja i carizm w gody pierwej mirowoj wojny (19141917),
Leningrad 1967, s. 245 i 265. W³anie te powi¹zania K³opowa z tym wielkoksi¹¿êcym obozem
i politykami z pierwszych stron gazet wystêpowanie ks. Lwowa jako porednika miedzy K³opowem a monarch¹ wyszydza Bazylow, pisz¹c o ksi¹¿ce Djakina i pytaj¹c wrêcz: Cz³owiek czyta
i nie wierzy w³asnym oczom. Któ¿ to by³ ten K³opow, przez ca³e lata nieomal sternik najwy¿szej
polityki i jeden z najbli¿szych carowi ludzi? Sk¹d to wszystko wiadomo  przecie¿ o tym
K³opowie prawie nikt inny nie wspomina? // Nagle A.A. K³opow stal siê spiritus movens ca³ej
historii Rosji, autor [tzn. Djakin  J.S.] pisze o nim tak, jakby wszyscy na wiecie zawsze o tym
wiedzieli, chocia¿ w ¿adnej publikacji nie znajdzie siê ujêæ choæby czêciowo analogicznych.
¯ebymy przynajmniej mogli siê dowiedzieæ, kim by³ ten cz³owiek, ale prawdopodobnie nie wie
tego autor  L. Bazylow, op. cit., s. 13.
7 Krizis samodier¿¹wija w Rossii, 18951917, Leningrad 1984, s. 616617, 640.
8 Tam¿e, s. 172, 178179, 191204.
9 Pisma czynownika A.A. K³opowa carskoj siemje, Woprosy istorii 1991, nr 23, s. 204222.
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chocia¿ doæ niewielkie, ale oprócz tego zaopatrzy³ go we w³asnorêcznie napisan¹ notatkê, na podstawie której wszystkie w³adze zobowi¹zane by³y wype³niaæ okazywane przez K³opowa ¿¹dania. Pierwszym dzia³aniem K³opowa
by³o zwrócenie siê do Ministerstwa Komunikacji o danie do jego dyspozycji
osobnego wagonu dla rozjazdów w nim po ca³ej Rosji. ¯¹danie to by³o spe³nione i K³opow popêdzi³ w tym otrzymanym wagonie, przy tym pierwszym
jego przystankiem by³a albo Tu³a albo Orze³, dok³adnie nie pamiêtam, gdzie
on nie omieszka³ okazaæ gubernatorowi swoje pe³nomocnictwa. Mo¿na sobie
wyobraziæ konfuzjê lokalnej w³adzy, która natychmiast donios³a o tym niebywa³ym zdarzeniu ministrowi spraw wewnêtrznych Goremykinowi. Zmieszany by³, naturalnie, i ten ostatni, ale nie wahaj¹c siê natychmiast popieszy³
wyjaniæ cesarzowi, i¿ podobne delegowanie nieodpowiedzialnych osób,
uzbrojonych w takie prawie nieograniczone pe³nomocnictwa, jest niecelowe
i zupe³nie niemo¿liwe. W ostatecznym wyniku K³opow by³ z miejsca odwo³any z powrotem do Petersburga, pe³nomocnictwa mu zabrano i formalnie ca³a
sprawa tym siê i zakoñczy³a10.
Reakcjê rozwcieczonego Goremykina jeszcze dobitnej wyjania jego rozmowa z ministrem wojny gen. Aleksiejem Kuropatkinem, w której skar¿y³
siê genera³owi na wewnêtrzny nie³ad, jaki powiêksza jeszcze sam Cesarz,
co genera³ tak oto pod dat¹ 12(25) listopada 1898 r. odnotowa³ w swoim
systematycznie prowadzonym dzienniku: Goremykin opowiada³, ¿e cesarz
jakiemu ³ajdakowi [prochodimcu] kolegialnemu asesorowi Ch³opowowi
(w istocie K³opowowi) zleci³ w tajemnicy przed Goremykinem zbieranie informacji o potrzebach Rosji. Ten gagatek [gu] rozje¿d¿a z dokumentem wystawionym przez P.P. Gesse (w tym czasie komendanta pa³acowego: przez niego to
w³anie wszystkie listy by³y przekazywane cesarzowi) w specjalnych wagonach
i m¹ci w g³owach wszystkich w guberni tulskiej wspólnie z Lwem To³stojem.
Jedzi z du¿¹ wit¹, jawnie na oczach wszystkich, oprócz ministra spraw wewnêtrznych. Takiego to gagatka poleci³ Cesarzowi w. ksi¹¿ê Aleksander Michaj³owicz po nieudanej próbie przejêcia w swoje rêce przemys³u naftowego11.
Pojawiaj¹cy siê okresowo u cesarza tajemniczy urzêdnik nowogrodzki
wzbudza³ bez w¹tpienia zainteresowanie tak¿e w salonach stolicy, a znana
historykom tej epoki kolekcjonerka wszelkich plotek i nadzwyczajnych wieci
z wy¿szych sfer, a przede wszystkim z ¿yj¹cego ¿yciem doæ odizolowanym
pa³acu cesarskiego, genera³owa Aleksandra Bogdanowicz, narzeka³a w swym
dzienniku, co znamienne dopiero w styczniu 1908 r., na wp³ywy ludzi
z otoczenia w.ks. Aleksandra Michaj³owicza, wprowadzonych do cara tych
wszystkich K³opowów, Szarapowów, Demczyñskich 12.
10

W.I. Gurko, Czerty i si³uety prosz³ogo. Prawitielstwo i obszczestwiennost w carstwowanije Niko³aja II w izobra¿enii sowriemiennika, Moskwa 2000, s. 270271.
11 Cyt. za Tajnyj sowietnik, s. 9.
12 A. Bogdanowicz, Tri poslednich samodzier¿ca, Moskwa 1990, s, 455. W indeksie tej
ksi¹¿ki imiê i patrymonium K³opowa mylnie okrelone s¹ jako Ch.CH. z dodatkiem wyjanienia: zdymisjonowany radca tytularny zarz¹du guberni lubelskiej. Tam¿e, s. 551.
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Drugi obok zacytowanego powy¿ej W³adimira z synów b. genera³-gubernatora warszawskiego z koñca XIX w. Jozefa Hurki, gen.-lejt. Wasyl Hurko
(po ros. Gurko), szef sztabu Wodza Naczelnego armii rosyjskiej z czasów
wojny wiatowej, przedstawi³ z kolei ogóln¹ charakterystykê osoby K³opowa:
cz³owiek niezwykle czysty, zupe³nie nie g³upi, ale kompletnie nieprzystosowany do jakichkolwiek spraw praktycznych z powodu ca³kowitego braku
w jego dzia³aniach jakiego systemu i metodyki. Prezentowa³ przy tym sob¹
jakie dziwne pomieszanie ducha samowoli z d¹¿eniem do ustanowienia absolutnej sprawiedliwoci. Jakakolwiek niesprawiedliwoæ, wszelka uczyniona
komukolwiek krzywda g³êboko nim porusza³a i wzbudza³a jego gniew. Gotów
by³ wówczas lekcewa¿yæ ustanowiony porz¹dek i obowi¹zuj¹ce prawo dla
przywrócenia praw pokrzywdzonego, nie zwa¿aj¹c, i¿ ³ami¹c prawo w imiê
przywrócenia sprawiedliwoci w odniesieniu do poszczególnej osoby, rujnuje
tym samym ca³y ustrój pañstwowy i porz¹dek spo³eczny. Jednym s³owem nale¿a³ on do rzêdu tych fantastów, którzy marz¹ poprzez osobiste dzia³ania wed³ug
w³asnego uznania przywróciæ sprawiedliwoæ, jak¹ prawo w jego sformalizowanej postaci nie jest w stanie ani naprawiæ, ani tym bardziej usun¹æ13.
Taki oto cz³owiek przez prawie 20 lat s³a³ do cesarza obszerne nieraz
wielostronicowe listy ze swoimi spostrze¿eniami i charakterystykami ró¿nych aspektów rzeczywistoci rosyjskiej a listy te by³y uwa¿nie czytane przez
Miko³aja II i wiele faktów wiadczy, i¿ uwzglêdnia³ on nastêpnie, choæ nie od
razu, z pewnym, niekiedy nawet du¿ym opónieniem, wiele, choæ nie wszystkie,
z rad i wskazañ swego prywatnego korespondenta. Sam K³opow listy swe
traktowa³ jako barometr bie¿¹cego ¿ycia14. Nie nale¿a³ do ¿adnej partii,
nie bra³ udzia³u w bie¿¹cej walce politycznej, czemu nie zaprzecza pewien
wp³yw, jaki wywiera³y na niego tak¿e daj¹c rady poszczególne osoby z najwy¿szych elit w³adzy, w tym wielcy ksi¹¿êta. Wprost zadziwia jak szeroki by³
kr¹g polityków, którzy spotykali siê i korespondowali z tym w koñcu doæ
prostym emerytowanym urzêdnikiem. Kogo wród nich nie ma? Oprócz samego cesarza jako g³ównego adresata jego listów s¹ tu i cesarzowa Aleksandra Teodorówna  ¿ona Miko³aja, cesarzowa-wdowa  Maria Teodorówna,
matka Miko³aja, jego siostra Ksenia Aleksandrówna, ministrowie Siergiej
Witte, gen. Piotr Wannowski, Piotr wiatopo³k-Mirski, Aleksy Jermo³ow,
W³adimir Kokowcow, prezesi Dumy Pañstwowej  Siergiej Muromcew i Michai³ Rodzianko, gen. Michai³ Aleksiejew, ksi¹¿ê Jerzy (Georgij) Lwow. Pisa³
te¿ w swoim czasie do Piotra Sto³ypina.
Jego pierwsze delegowanie do guberni tulskiej, które w sposób tak karykaturalny przedstawia³ swym rozmówcom Goremykin, w istocie wygl¹da³o
nieco inaczej. Przyczyn¹ nawi¹zania przez cesarza kontaktu z K³opowem
by³a klêska nieurodzaju, jaka ogarnê³a wiele guberni po³udniowej Rosji. Miko³aj II odczuwa³, ¿e dostarczana mu kana³ami oficjalnymi informacja niezu13
14

Cyt. za Tajnyj sowietnik, s. 8.
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pe³nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy, ¿e czêsto dobre nawet chêci
wysokich urzêdników, by go nie niepokoiæ z³ymi wieciami, wprowadzaj¹ go
w b³¹d i pozbawiaj¹ rzetelnej i pe³nej wiedzy o wydarzeniach. I w tym
w³anie okresie g³odu sprawozdania gubernatorów, nap³ywaj¹ce na biurko
cesarza nadal by³y optymistyczne. Prawda o sytuacji jednak przenika³a do
prasy i niektóre z tych doniesieñ prasowych dotar³y tak¿e do niego. Zapoznawszy siê z tym Miko³aj prosi³ swego szwagra  w. ksiêcia Aleksandra
Michaj³owicza o wyszukanie wykwalifikowanego specjalisty, by wyjani³
kompetentnie rzecz na miejscu. I wtedy w³anie podpowiedziany przez wielkiego ksiêcia K³opow przyjêty zosta³ 4(16)czerwca 1898 r. przez Miko³aja
w Carskim Siole, wywo³uj¹c tym niema³¹ sensacjê w najbli¿szym otoczeniu
cesarza. Miko³aj da³ mu wówczas ow¹ odrêczn¹ notatkê i rzeczywicie niewielka sumê 300 rubli na pokrycie kosztów wyjazdu.
Do tej pierwszej audiencji i szczerej i bardzo bezporedniej rozmowy,
jak¹ odby³ z cesarzem, bêdzie K³opow powraca³ w swych listach wielokrotnie.
Chcê znaæ prawdê  te s³owa Miko³aja pozosta³y dla K³opowa najwy¿szym
przes³aniem i motywem wszystkich jego póniejszych starañ i obserwacji.
Jego pierwszy wyjazd na prowincjê, tak zjadliwie wymiany przez Goremykina, sprowadzi³ siê g³ównie do pobytu w Tule, gdzie oprócz przedstawicieli
w³adz skontaktowa³ siê m.in. z Lwem To³stojem. Wyniki podró¿y, dok³adne
sprawozdanie z tego wyjazdu przedstawi³ nastêpnie cesarzowi podczas audiencji w 1899 r. w Liwadii, na rozmiary g³odu wskazywa³ jeszcze w swych
listach z 1901 r. Cesarz musia³ byæ zadowolony z tego sprawozdania, uruchomiona bowiem zosta³a wkrótce wielka akcja pomocy ofiarom g³odu, która
objê³a nawet ¿yczliwych ofiarodawców z USA, a cesarz zleci³ K³opowowi
kontynuowanie misji, choæ ju¿ bez ¿adnych nadzwyczajnych pe³nomocnictw,
tak irytuj¹cych lokalne w³adze. Z polecenia cesarza otrzymywa³ te¿ z Ministerstwa Komunikacji ju¿ wprawdzie nie osobny wagon, ale bezp³atne bilety
kolejowe i to nie tylko dla siebie, ale i dla pozyskanych wspó³pracowników.
Miko³aj prosi³ o regularne pisanie w ka¿dej chwili bezporednio do niego.
K³opow bêdzie czyni³ to zreszt¹ bardzo starannie i a¿ do koñca panowania.
Otrzyma³ te¿ ze rodków w³asnych cesarza pomoc finansow¹, personaln¹
rentê i rodki na zakup niewielkiego maj¹tku pod miasteczkiem Lubaniem
w guberni nowogrodzkiej. Maj¹teczek ten nazwa³ K³opow od swego imienia
Anatoliewka i tam te¿ najczêciej przebywa³. Musia³o mu siê powodziæ
w ogóle nie najgorzej, skoro staæ go by³o na podró¿ do Danii a nastêpnie do
Japonii.
Monarcha z w³asnej inicjatywy wyra¿a³ niejednokrotnie ¿yczenie otrzymywania ode mnie informacji w sprawach nêkaj¹cych jego poddanych w ich
codziennym ¿yciu  przypomina³ w kwietniu 1899 r. w którym ze swych
listów K³opow (s. 17) i to go obligowa³o pisaæ szczerze, bez ogródek i politykowania. K³opow pozostawa³ nieoficjalnym doradc¹ cesarza, uzyskuj¹c zreszt¹
od czasu do czasu tak¿e podobne audiencje, o czym by³a mowa wy¿ej.
Z iloci i czêstotliwoci tych audiencji by³ zreszt¹ niezadowolony, listy zawie-
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raj¹ co najmniej kilkadziesi¹t prób o nastêpne. By³ nawet w tych probach
i naleganiach doæ, trzeba przyznaæ, natarczywy, wrêcz natrêtny, co jednak
nie zra¿a³o do niego cesarza. Nie zra¿a³y te¿ ostre czêsto i bardzo krytyczne
akcenty, tonowane jednak zawsze s³owami ¿yczliwymi, wyrazami czci nale¿nej monarsze i przekonania co do jego dobrych intencji, które tylko otaczaj¹ca w³adcê biurokracja wypacza w praktycznym wykonaniu, opónia lub
wrêcz nie pozwala urzeczywistniaæ.
Przejdmy jednak ju¿ do charakterystyki samych publikowanych
w ksi¹¿ce listów! Trzy w¹tki tematyczne wyranie dominuj¹ w listach sprzed
1914 r.: kwestia ch³opska, sprawy owiaty i to zarówno tej elementarnej
w szko³ach podstawowych i rednich, jak i studiów wy¿szych, atmosfery
panuj¹cej w uczelniach i ruchu studenckiego i wreszcie funkcjonowanie
ziemstwa  tej rosyjskiej formy samorz¹du terytorialnego. Wojna wiatowa
wywo³uje inne tematy jako g³ówne w listach: potrzeba porozumienia siê
cesarza z Dum¹ Pañstwow¹, powo³anie odpowiedzialnego ministerstwa czyli rz¹du z³o¿onego z ciesz¹cych siê autorytetem i zaufaniem opinii publicznej
dzia³aczy pañstwowych i spo³ecznych. Z tych wszystkich kwestii najwa¿niejsza
by³a dla niego jednak kwestia sytuacji wsi, ch³opów, w tym tak¿e kobiet wiejskich. Los ch³opstwa obchodzi³ go najbardziej. Nie ma obecnie  pisa³
 zadania wa¿niejszego, pilniejszego, niedaj¹cego siê od³o¿yæ, o wiêkszym znaczeniu pañstwowym, ni¿ polepszenie bytu wsi  deklarowa³ ju¿ w pierwszym
z opublikowanych listów z 1899 r. (s. 15) i ta troska o wie nie opuci³a go a¿ do
koñca tej korespondencji. ¯ycie i bol¹czki typowej wsi rosyjskiej, takiej zwyk³ej Iwanowki, jak to okrela³, opisane s¹ tu wszechstronnie i obrazowo.
A oprócz tego ca³a mozaika innych spraw, tak¿e przecie¿ istotnych: potrzeba amnestii dla wiêniów politycznych, wykorzystanie bogactw Syberii,
krytyka polityki represyjnej, potrzeba wspólnych posiedzeñ ministrów pod
przewodnictwem cara (jeszcze przed powo³aniem Rady Ministrów w 1905 r.),
akty terrorystyczne, zaburzenia studenckie, niepokoj¹ca sytuacja w Finlandii, potrzeba sta³ej instytucji przedstawicielskiej, mo¿e nawet w formie Soboru
Ziemskiego, kwestia tolerancji religijnej i los cz³onków sekty duchoborów, rola
gubernatorów  oto niektóre tylko, bynajmniej nie wszystkie z poruszanych
spraw. Informacje o sytuacji w stolicach i na g³êbokiej prowincji, koniecznoæ
reformowania rosyjskiego spo³eczeñstwa, charakterystyka wielu ministrów,
a i ca³ych warstw spo³ecznych  ch³opów, duchowieñstwa, nauczycieli itp., itd.
Zdeterminowany i szczery monarchista, pe³en szacunku dla osoby cesarza i wiary w jego szlachetne intencje i zamiary, przeciwnik konstytucji
jako obcej rosyjskiej tradycji, nie szczêdzi jednak K³opow najostrzejszych
s³ów krytyki i potêpienia dla dostrzeganych przez siebie negatywnych stron
¿ycia wewnêtrznego Rosji, a gdy trzeba to i postêpowania samego Miko³aja.
Wskazuje na odpowiedzialnoæ osobist¹ cesarza za wszystko, co dobre, ale
i co z³e w Rosji. Wytyka cesarzowi brak konsekwencji, zwlekanie z niezbêdnymi reformami, o których potrzebie sam cesarz jest przekonany, ale wprowadza je z opónieniem, irytuj¹c tym samym opiniê publiczn¹ i wzmacniaj¹c
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opozycjê antycarsk¹, ma Miko³ajowi za z³e nadmierne uleganie bezdusznemu
aparatowi urzêdniczemu i otaczaj¹cym go ministrom, którzy oddzielaj¹ cesarza chiñskim murem od ludu rosyjskiego i prawdziwego ¿ycia kraju. Stwierdza m.in., i¿ na skutek inercji, a nieraz wrêcz oporu administracji biurokratycznej ani jedno z cesarskich ¿yczeñ nie zosta³o, niestety, doprowadzone,
jak dot¹d, do koñca (s. 320). Wini cesarza za czêste wahania, niezdecydowanie, a nawet pewne rozmijanie siê z prawd¹, stosowanie pó³rodków, opónianie decyzji. Te krytyczne akcenty potêguj¹ siê zw³aszcza w latach I wojny
wiatowej, w których jego listy zamieniaj¹ siê w jeden wielki akt oskar¿ycielski pod adresem monarchy.
Tonacjê, w jakiej utrzymywa³ swe listy i narzekania, niechaj zobrazuje
fragment jednego z nich z 14(27) czerwca 1902 r.: Wczeniej, jak pisa³em
jeszcze niedawno, niezadowolenie by³o wymierzone w urzêdników i nie dotyczy³o osoby Najjaniejszego Pana, ale w ostatnim czasie, Wasza Cesarska
Moæ, zasz³a zmiana, ono ju¿ niekiedy wymierzone jest przeciwko samemu
Samodzier¿awcy [tak w oficjalnych krêgach tytu³owano cara] dysponuj¹cego
wszelkimi rodkami, by zmniejszyæ szkody i z³o, wynikaj¹ce z ustroju biurokratycznego. Niechaj Wasza Cesarska Moæ, raz jeszcze wybaczy moj¹ mia³oæ, i¿ zwracam na ten fakt uwagê. Jest Wasza Cesarska Moæ monarch¹
nieograniczonym i nie musi siê liczyæ z pogl¹dami swoich poddanych. Ale
przecie¿ Wasza Cesarska Moæ kocha swój naród i chce byæ kochanym przez
niego. A jeli to prawda, to nie mo¿e nie ws³uchiwaæ siê w jego g³os. (s. 123).
I mo¿e jeszcze jeden cytat z listu z 21 kwietnia (3 maja) 1906 r., gdy okaza³o
siê, ¿e w Rosji mimo manifestu padziernikowego i dawanych w nim woloci
nadal trwa rewolucja i presti¿ w³adzy carskiej spada z zatrwa¿aj¹c¹ gwa³townoci¹: Was obwiniaj¹ o nieszczeroæ, w¹tpi¹, czy wasza Cesarska Moæ
jest rzeczywicie zwolennikiem idei rz¹dzenia krajem wespó³ z ca³ym narodem, ¿e nie ufa temu narodowi i woli s³uchaæ adeptów i obroñców starego
re¿imu [sprzed padziernika 1905 r.], ¿e w ogóle nie podziela zasad manifestu z 17 padziernika. Ja, staraj¹cy siê wnikn¹æ w Wasz¹ psychikê, wiem, ¿e
Najjaniejszy Pan kocha Rosjê, jestem przekonany, ¿e zarzuty powy¿sze s¹
niesprawiedliwe, ¿e Najjaniejszy Pan sam prze¿ywa to wszystko i szuka
wyjcia z obecnej sytuacji. (s. 385). Zapewnia te¿ K³opow o swym monarchizmie. Pisze m.in.: wed³ug mego najg³êbszego przekonania tylko monarchizm
mo¿e nakierowywaæ ¿ycie Rosji na drogê postêpu (s. 142).
Jego pragnieniem jest, by Miko³aj II zas³yn¹³ w historii jako Reformator,
a w jego przekonaniu jest na dobrej drodze i wiele w tym kierunku ju¿ zrobi³.
Nawo³uje, by sta³ siê dla Rosji drugim Piotrem I. Czasy mu wspó³czesne
przyrównuje do epoki poprzedzaj¹cej wielkie reformy Aleksandra II (s. 159).
Nawi¹zuj¹c do Piotra I jako pewnego wzoru, podkrela zarazem, ¿e teraz czasy
s¹ inne, ¿e reformy mo¿na urzeczywistniæ ju¿ nie przy pomocy knuta, jak
czyni³ to Piotr I, a we wspó³pracy ze spo³eczeñstwem (s. 241).
W listach z lat wojny widaæ ju¿ wyranie inspiracjê osób z krêgów opozycji liberalnej. Namawia wtedy cara do cis³ej wspó³pracy z opozycyjn¹ wobec
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niego Dum¹, do przezwyciê¿enia swej nieufnoci do niej. Stara siê wszelkimi
si³ami przekonaæ monarchê, i¿ tylko ustêpstwa i kompromisy, manewr polityczny wobec tej opozycji i bêd¹cych jej wyrazicielami krêgów dumskich
mog¹ uchroniæ Rosjê przed nadci¹gaj¹c¹ rewolucj¹ a jego samego i dynastiê
uratowaæ od zguby. W zwi¹zku z ostatni¹ audiencj¹ z przedednia obalenia
caratu zwraca siê do Miko³aja z proroczym ostrze¿eniem: Oto obecnie naród,
utraciwszy wszelkie zaufanie do rz¹du, zadaje pytanie: a z kim ¿e car?
Z Rosj¹ czy te¿ z rz¹dem? W czym pok³adacie nadziejê? W armii? Ale ona
w krytycznym momencie pójdzie z krajem, a nie z rz¹dem. Przecie¿ armia to
ten sam naród  krew z krwi, koæ z koci Rosji. (s. 514).
Wolny od schematów czy te¿ w¹sko-partyjnych ograniczeñ znajduje K³opow dobre s³owa dla wszystkich, nawet dla socjaldemokratów i dzia³aczy
robotniczych. Rozumie i podziela zagniewanie cesarza na nich, ale wo³a
o przebaczenie, o to, by car nie postrzega³ ich z wysokoci tronu jako tylko
wrogów pañstwa. Wy³¹cznie jedna warstwa spo³eczna wywo³uje jego niepohamowany gniew i nienawiæ  urzêdnicy, biurokracja.
W listach dominuje problematyka, jak bymy to dzi nazwali  historii
spo³ecznej Rosji. Jego uwagi dotycz¹ g³ównie problemów, a nie osób. Ale, gdy
widzi tak¹ potrzebê, nie waha siê wyra¿aæ poparcia dla poszczególnych polityków i przekonuje cara, by ufa³ im i dawa³ stosowne pe³nomocnictwa. Niektóre inne osoby z kolei gani i krytykuje. Pozytywne uwagi dotycz¹ w pierwszym okresie, powojennym przede wszystkim gen. Piotra Wannowskiego jako
ministra owiaty, nastêpnie Siergieja Wittego, którego ceni bardzo wysoko,
i jego nastêpcy na stanowisku premiera  Kokowcewa, wreszcie gen. Paw³a
Ignatjewa jako wiceministra spraw wewnêtrznych, którego widzi w roli premiera, natomiast w okresie wojny wspomnianego gen. Aleksiejewa, a bezporednio
przed rewolucj¹ marcow¹ 1917 r. ksiêcia Jerzego Lwowa. Namawia Miko³aja,
by w³anie tego ostatniego polityka mianowa³ premierem rz¹du zaufania,
dostarcza cesarzowi mocno wyidealizowanych informacji biograficznych o nim,
przesy³a nawet projekt reskryptu jego nominacji, który by³ nota bene powtórzony prawie dos³ownie w akcie z 2(15) marca 1917 r., powo³uj¹cym w³anie
owego ksiêcia Lwowa na premiera w momencie abdykacji Miko³aja II.
Chyba tylko trzech polityków, ministrów Miko³aja II, wywo³uje jego
gniew i niezadowolenie: Goremykin, Aleksander Protopopow  bodaj ostatni
carski minister spraw wewnêtrznych15 i Boris Szturmer  przedostatni pre15 W przypadku Protopopowa, podobnie jak i w przypadku Goremykina, antypatia by³a
wzajemna, bo zeznaj¹c przed Nadzwyczajn¹ Komisj¹ ledcz¹ 21 czerwca 1917 r. Protopopow
owiadczy³, i¿ o istnieniu K³opowa dowiedzia³ siê z perlustracji korespondencji, prowadzonej
przez ochranê, w której znalaz³a siê informacja, i¿ niejaki K³opow stara siê o audiencjê u cara
i dalej mówi³ m.in.: Wywo³a³o to du¿e zamieszanie i niepokój, bo mo¿e byæ to próba carozabójstwa, gdy¿ by³o niewiadome, kim jest ten K³opow. Wówczas napisa³em do cara list [-]
i otrzyma³em odpowied: »K³opow to staruszek, od dawna mi znany«. W przechwyconym licie
K³opowa co tam by³o o odpowiedzialnym gabinecie i wiele zdaniem ministra mêtnych sformu³owañ, wiadcz¹cych o zwyczajnym maniactwie. Padienije carskogo rie¿ima, T.V, Moskwa-Leningrad 1926; to samo te¿ t. IV, Leningrad 1925, s. 111.
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mier rosyjski z carskiego nadania. W jednym miejscu przestrzega przed z³ym
wp³ywem Konstantego Pobiedonoscewa. Dziwi natomiast brak zupe³ny jakichkolwiek wzmianek o s³ynnym Rasputinie, nie nawi¹zuje te¿ w swych
listach K³opow do postaci Piotra Sto³ypina, choæ pozytywnie na ogó³ pisze
o jego reformie agrarnej, wprowadzanej jednak w jego mniemaniu zbyt pospiesznie, co dotyczyæ mia³o zw³aszcza chutorów (s. 401410). Ch³opi pozbawieni niezbêdnej pomocy w narzêdziach rolniczych, w ziarnie siewnym ze
strony obszczyny i pañstwa nie radzili sobie na ogó³ z takimi samodzielnymi
gospodarstwami. Jest to  zauwa¿my na marginesie tych rozwa¿añ  wci¹¿
aktualny problem dzisiejszej wsi rosyjskiej, w której ch³opi doæ niechêtnie
wystêpuj¹ z ko³chozów i id¹ na swoje.
Publikacja nie zawiera w zasadzie poloników. W kilku miejscach s¹
wprawdzie wzmianki o Polsce i Polakach, ale dotycz¹ spraw marginalnych
i nie maj¹ wiêkszego znaczenia politycznego poza poparciem wysuniêtego
w czasie wojny przez krêgi rz¹dowe has³a autonomii Polski. K³opow jak
i wielu innych rosyjskich patriotów lubi Polaków, stara siê rozumieæ ich
postawy, nawet to, ¿e prywatnie unikaj¹ mówienia po rosyjsku (s. 21), ale nie
oznacza to, ¿e jest zwolennikiem niepodleg³oci Polski, trudno nawet by³oby
tego od niego wymagaæ. Postrzega sprawy polskie z rosyjskiego punktu widzenia, nie wyobra¿a sobie Polski poza jedyn¹ i niepodzieln¹ Rosj¹. Nasz
kraj nazywa raz Polsk¹ a niekiedy jednak jeszcze Krajem Nadwilañskim, ale zarazem jest przeciwnikiem brutalnego nacjonalizmu, rusyfikacji
itp. Gdy po odrzuceniu przez petersbursk¹ Radê Pañstwow¹ projektu wprowadzenia samorz¹du miejskiego w Kraju Nadwilañskim, cesarz nalega³ na
ponowne go rozpatrzenie, K³opow pisze do cesarza, ¿e za decyzj¹ pos³ów RP
kryje siê przys³owiowy nacjonalizm, nasza partyjnoæ, politykierstwo, niezrozumienie psychiki narodów zasiedlaj¹cych Pañstwo. I zaraz w formie
apelu do cesarza: Wasza Cesarska Moæ, ja równie¿ kocham Rosje, jestem
równie¿ patriot¹, co udowadnia³em ca³ym swym ¿yciem, ale wydaje mi siê, ¿e
sprawiedliwoæ, humanitaryzm, wszelkie prawa Boskie i ludzkie oraz lekcje
p³yn¹ce z historii od dawna wymagaj¹ starannego i ¿yczliwego poznawania
ka¿dej z naszych narodowoci, w szczególnoci takich kulturalnych, jak
mieszkañcy Polski, krajów nadba³tyckich i Finlandii. Tzw. rusyfikacja, sta³e
d¹¿enie rz¹du, by pozbawiæ indywidualnego wyrazu, zniszczyæ za wszelk¹
cenê odrêbnoci narodowe, nie zapewni szczêcia i pomylnoci Rosji, na
odwrót, wszystko to tylko pobudza z³oæ, niezadowolenie, wzmacnia wanie
i hamuje rozwój pañstwa (s. 437). Autor listu przywo³uje dalej fakty têpienia
w imiê nacjonalizmu ukraiñskiej kultury ludowej, tych wszystkich upojnych
ukraiñskich [w oryginale ma³orosyjskich  J.S.] pieni, którymi cesarz tak
zachwyca³ siê podczas pobytu w Po³tawie. I zaraz dodaje: Prze¿ywszy w Polsce lat kilka w charakterze nauczyciela, mogê zgodnie ze swym sumieniem
powiadczyæ, ¿e przy okrelonym dzia³aniu przemylanym, bezustannej uporczywoci, bezstronnym badaniu potrzeb, mo¿na wiele osi¹gn¹æ dla pogodzenia Polaków z Rosjanami (tam¿e).
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Wród pozytywnych a zaprzepaszczonych przez biurokracjê decyzji carskich przypomina pierwszy pamiêtny wjazd do Warszawy [w 1897 r.], gdy
wszyscy rozs¹dni Rosjanie cieszyli siê i oklaskiwali w duchu Wasz¹ Cesarsk¹
Moæ za wyrane ¿yczenie, aby wybaczyæ Polsce jej przesz³oæ [z pewnoci¹
powstañcz¹  J.S.] i pokochaæ j¹ jako czêæ rz¹dzonego przez Was Pañstwa
(s. 167). Do wizyty w Warszawie pary cesarskiej nawi¹za³ równie¿ w póniejszym swym licie, pisz¹c: Wasza Cesarska Moæ jako pierwszy podj¹³ myl
o pojednaniu z Polsk¹, wyci¹gn¹³ do niej rêce za grzechy ojców. Wszyscy kochaj¹cy Rosjê od dawna oczekiwali takiego momentu, poniewa¿ byli wiadomi
wszystkich przykrych nastêpstw k³ótni z naszymi Kresami [okrainami].
Pod wp³ywem tego szlachetnego porywu Wy, Najjaniejszy Panie, jedziecie do
Warszawy. Znaj¹c Polskê ba³em siê, ¿e spotka Was tam ch³odne przyjêcie,
a okaza³o siê, ¿e sam Wasz przyjazd tam sta³ siê wprost niezwyk³ym wydarzeniem w ¿yciu Polski. Polacy pod¹¿aj¹ z ca³ego kraju witaæ Was z dobrego
serca chlebem i sol¹, sami organizuj¹ ochronê Waszej Osoby, zbieraj¹ momentalnie prawie milion pieniêdzy dla uczczenia na wieki tego radosnego
szczêliwego dnia. Ale i tê przesympatyczn¹, cenn¹ dla Rosji i dla Polski
sprawê administracja nie pozwoli³a Wam doprowadziæ do upragnionego przez
wszystkich koñca. Ignoruj¹c powszechny entuzjazm Polaków, wysuwaj¹ jakiego fanatyka ksiêdza, i z jego to winy ca³a sprawa przyjmuje zupe³nie
inny obrót. Z Waszej strony nast¹pi³o och³odzenie i Polacy znów utracili
nadziejê na nadejcie dla nich lepszych dni (s. 292)16.
Pod wzglêdem edycyjnym publikacja jest, niestety, przyk³adem tego, jak
nie nale¿y wydawaæ róde³. Listy s¹ nienumerowane, pozbawione przypisów
(z wyj¹tkiem s. 331), co stawia czytelnika nawet wprowadzonego w problematykê przed wieloma zagadkami, kryj¹cymi siê w opisywanych przez K³opowa sprawach. Na szczêcie zaopatrzone s¹ w bardzo po¿yteczne regesty
 krótkie adnotacje o ich treci. Niektóre z listów s¹ wyranie niezakoñczone,
stanowi¹c zapewne bruliony a nie orygina³y, czego wszak¿e wydawcy nie
raczyli zaznaczyæ. Brak te¿, jak widaæ z treci, co najmiej 3040 listów, czego
wydawcy te¿ nie wyjanili. Pisz¹ oni, i¿ korespondencja ta trwa³a bez ma³a 20
lat (dok³adniej 19), co jest prostym arytmetycznym wyliczeniem ró¿nicy miêdzy 1899 a 1917 rokiem, gdy za kilka lat w tym okresie  roku 1907 i 1909
oraz lat 19111912 listów w publikacji w ogóle nie ma. I znów nie wiadomo,
czy ich nie by³o, co nie wydaje siê prawdopodobne, czy te¿ zaginê³y lub
16 Sprawa owego ksiêdza, która tak rozsierdzi³a urzêdników carskich, wymaga dalszego
zbadania. Byæ mo¿e chodzi tu o bpa Symona z diecezji p³ockiej i jego opór wobec wprowadzenia
dodatkowych nabo¿eñstw w kocio³ach w jêzyku rosyjskim, co wywo³a³o nawet interwencje
Papie¿a u Miko³aja II, skuteczn¹ nawet, ale i opornego biskupa zaprowadzi³o na wygnanie. Zob.
M.z Z £ubieñskich Górska, Gdybym mniej kocha³a. Dziennik lat 18961900, Warszawa 1997,
s. 42. Natomiast atmosferê i przebieg wspominanej tu wizyty Miko³aja II w Warszawie zob.
J. Sobczak, Polskie fascynacje m³odym cesarzem Miko³ajem II, geneza jego wizyty warszawskiej
we wrzeniu 1897 r. i próba polsko-rosyjskiej ugody, Mazowieckie Studia Humanistyczne
1996, nr 1, s. 139.
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z innych powodów nie zosta³y zamieszczone. Ró¿na jest te¿ numeracja listów
przeze mnie wprowadzona z numeracj¹ dodawan¹ niekiedy przez samego
K³opowa, co tylko potwierdza, i¿ nie mamy nadal ca³ej tej korespondencji.
Natomiast bardzo po¿yteczna i interesuj¹ca jest krótka Przedmowa
trójki wydawców. Wprowadza czytelników w epokê, charakteryzuje najogólniej problematykê samych listów i daje  co wa¿niejsze  ciekawe spojrzenie
na postaæ ich adresata  cesarza Miko³aja II, rz¹dz¹cego Rosj¹ przez 23 lata.
Stwierdzaj¹ oni na wstêpie bardzo s³usznie, ¿e bezsporna jest rola historyczna odegrana przez tego monarchê w kszta³towaniu oblicza pañstwowoci
rosyjskiej, choæ dziejów panowania tego cesarza nikt jeszcze nie zbada³ obiektywnie i bez uprzedzeñ. Jego wizerunek i dzia³alnoæ odzwierciedlone s¹
w zasadzie tylko, jak stwierdzaj¹ z lekk¹ przesad¹, we wspomnieniach
wiadków wydarzeñ i  co niezbyt jasne  tak¿e historyków. Nic dziwnego
zatem  zauwa¿aj¹ wydawcy  i¿ obecnie pozostaj¹ u ludzi poprzednio
ukszta³towane w czasach radzieckich pogl¹dy na temat tego monarchy. Jako
ród³o bardziej wiarygodne zasadnie traktuj¹ oni wypowiedzi samego Miko³aja II i to nie tylko jego bardzo lakoniczne w treci dzienniki, zreszt¹ do tej
pory nie w pe³ni opublikowane, ale i pozostaj¹ce w archiwach jego listy
a przede wszystkim zachowane prawie w ca³oci jego rozliczne adnotacje
i decyzje nakrelone na wszelkich wiernopoddañczych raportach i doniesieniach, na kierowanych do niego listach i petycjach. Studiuj¹c dokumenty
archiwalne, dotycz¹ce ¿ycia i dzia³alnoci Miko³aja II, nale¿y  pisz¹ wydawcy  raz jeszcze podkreliæ i wyeksponowaæ te przeobra¿enia, których dokonano pod jego kierownictwem w imiê pomylnoci ca³ej Rosji. Nale¿y sprawiedliwie uznaæ, ¿e historia Europy nie zna tak wielu monarchów, którzy
urzeczywistniliby tyle zbawiennych reform, ilu dokona³ ostatni cesarz rosyjski. I dalej wyliczywszy w skrócie g³ówne gospodarcze i kulturalne osi¹gniêcia Rosji z lat jego panowania, wydawcy wyra¿aj¹ nadziejê, i¿ jest bardzo
prawdopodobne, ¿e przysz³e pokolenie przywróci wreszcie sprawiedliwa ocenê tej epoki, kiedy krajem rz¹dzi³ Miko³aj II Romanow. Wszystkie te dokonania mog³y byæ osi¹gniête dziêki umiejêtnemu kierowaniu aparatem pañstwowym, na czele którego sta³ cesarz17.
Te ostatnie stwierdzenie szczególnie satysfakcjonuje autora niniejszej
recenzji, albowiem w pe³ni jest zbie¿ne z jego w³asnymi dociekaniami badawczymi, toruj¹cymi równie¿ w historiografii polskiej drogê do prawdy o kontrowersyjnej i nie³atwej w ocenie, ale przecie¿ w ca³oci sympatycznej postaci
Miko³aja II18.
17

Tajnyj sowietnik, s. 67.
Zob. J. Sobczak, Cearz Miko³aj II. Libera³ z usposobienia, autokrata na tronie, Toruñ
203, ss. 658; tego¿, Reformator z przymusu czy te¿ z w³asnej woli? Z dziejów polityki wewnêtrznej Rosji w pierwszej dekadzie panowania Miko³aja II (18941904), [w:] Europa rodkowa
i wschodnia w XX wieku. Studia ofiarowane Wies³awowi Balcerakowi w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, pod redakcja naukow¹ Andrzeja Koryna i Piotra £ossowskiego, Warszawa-£owicz
2004, s. 453486.
18
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Podsumowuj¹c, treæ listów pod wzglêdem merytorycznym jest przebogata. To w pewnym sensie pe³ny rozumowany przewodnik do ca³ej historii
Rosji za panowania Miko³aja II. Autor listów zwraca siê przy tym do Miko³aja nie tylko jako do w³adcy, ale przede wszystkim do dobrego cz³owieka,
dobrego chrzecijanina, ¿yczliwego ludziom, choæ i niepozbawionego s³aboci
oraz cech ujemnych. Dziwi, i¿ monarcha tolerowa³ te ostre nieraz akcenty,
jakich w listach K³opowa by³o niema³o a przez wiele lat wprost dominowa³y.
Niestety, nie mamy bezporednich przekazów, jak Miko³aj reagowa³ na te
listy. W opublikowanej czêci jego dziennika znalaz³em tylko jedna wzmiankê
cesarza o K³opowie. W zapisie z 29 stycznia (10 lutego) 1917 r. Miko³aj
zanotowa³: W 6 czas. [o godz. 18.00  J.S.] przyj¹³em starego K³opowa19.
Chyba jednak cesarz polubi³ i szanowa³ tego cz³owieka, w innym bowiem
wypadku taka chwilami irytuj¹ca przecie¿ dla adresata korespondencja nie
trwa³aby d³ugo. S¹dz¹c wszak¿e ze wszystkiego innego, a przede wszystkim
z analizy dziejów Rosji pierwszych dwóch dziesiêcioleci XX w. mo¿na odnieæ
wra¿enie, ¿e prowadzona przez Miko³aja II polityka wewnêtrzna i w pewnym
stopniu tak¿e zagraniczna jest adekwatna do problemów podejmowanych w
listach K³opowa. Mo¿na st¹d wnioskowaæ, ¿e Miko³aj II, choæ nie zawsze i nie
od razu, czêstokroæ z du¿ym opónieniem uwzglêdnia³ jednak¿e w swych
decyzjach pañstwowych pomys³y i rady swego korespondenta, a niekiedy
wprost je powtarza³ w og³aszanych aktach.
Zwraca na to uwagê zasadnie w krótkim Pos³owiu prof. W. Trawin,
Dotyczy to przede wszystkim reform agrarnych, problemów owiaty powszechnej, a tak¿e po 1905 r. kwestii zwi¹zanych z ustanowieniem i dzia³alnoci¹ Dumy Pañstwowej. W swoich apelach  pisze Trawin  tajny doradca
przewiduje i prognozuje wiele wydarzeñ, stara siê przestrzec przed nimi cara
i nawet daæ rady oparte na jego dowiadczeniach zawodowych i ¿yciowych.
Tak by³o np. przed wojn¹ z Japoni¹, w przededniu wydarzeñ z 9 stycznia
1905 r. i lutego 1917-go (s. 525).
Oczywicie rzeczywisty zakres wp³ywu, jaki mia³y lub mog³y mieæ te
listy na poczynania i decyzje Miko³aja wymaga dalszych skrupulatnych badañ i konfrontacji z dziesi¹tkami rad i przestróg dawanych cesarzowi przez
inne osoby a tych by³y krocie.
Jan Sobczak
(Olsztyn)

19 Dniewniki imperatora Niko³aja II, Moskwa 1991, s. 621. Wydawcy tej edycji dzienników
Miko³aja II nie przywi¹zali do tej wzmianki ¿adnego znaczenia, pomijaj¹c nawet nazwisko
K³opowa w indeksie osobowym.
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Historyk i politolog o Polsce Pi³sudskiego. Na marginesie ksi¹¿ki
Waldemara Parucha Myl polityczna obozu pi³sudczykowskiego
19261939, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ss. 880.
Odnotowujemy okres intensywnego wzrostu zainteresowania Pi³sudskim
i pi³sudczykami w latach miêdzywojennego dwudziestolecia. Wspomnijmy
przyk³adowo opracowania: Wac³awa Jêdrzejewicza (Londyn 1982, Warszawa
1985), W³adys³awa T. Kuleszy (1985), Marcina Króla (1985), Jacka Majchrowskiego (1985), Andrzeja Chojnowskiego (1986) Wac³awa Jêdrzejewicza
i Janusza Ciska (Londyn 1986, Warszawa 1989), Andrzeja Garlickiego (1989),
Bohdana Urbankowskiego (1988 i 1997), Janusza Farysia (1991), Aliny Kowalczykowej (1991), Dariusza Góreckiego (1992), Andrzeja Chwalby (1993),
Darii Na³êcz (1994), W³odzimierza Sulei (1995), Ryszarda wiêtka (1998),
Marka Jab³onowskiego (1998), Zbigniewa Wójcika (1999), Józefa Warszawskiego (1999), El¿biety Kossewskiej (2003), Janusza Ciska (2003) czy Jacka
Piotrowskiego (2003). W ostatnich dwóch latach ukaza³y siê m.in. prace:
Piotra Staweckiego dotycz¹ca spraw armii w okresie dziewiêciu lat kiedy to
marsza³ek sta³ na czele resortu spraw wojskowych1, Piotra Cichoradzkiego
powiêcona kszta³towaniu siê wizerunku marsza³ka w wiadomoci spo³eczeñstwa polskiego2, imponuj¹ce s³owniki biograficzne autorstwa Marka
Ga³êzowskiego ukazuj¹cy interesuj¹ce nas rodowisko w okresie 193919473
i Wiktora K. Cygana zawieraj¹cy biogramy oficerów Legionów Polskich4,
interesuj¹ca biografia premiera Felicjana S. Sk³adkowskiego autorstwa
Marka Siomy5 czy opracowanie zbiorowe powiêcone Pi³sudskiemu na ³amach i w opiniach prasy, powsta³e w krêgu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego6 . Wród rozlicznych publikowanych dokumentów
zwraca uwagê znany reprint Pism zbiorowych Pi³sudskiego wydanych
w latach 19371938, a uzupe³nionych przez Andrzeja Garlickiego i Ryszarda wiêtka oraz materia³y ród³owe do przewrotu majowego zebrane przez
Zbigniewa Cielikowskiego7. Ksi¹¿ki, studia, materia³y, przyczynki i wypowiedzi powiêcone pi³sudczykom licz¹ setki pozycji, tak¿e w jêzykach ob1

2004.

P. Stawecki, Wojsko marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 12 V 1926  12 V 1935, Warszawa

2 P. Cichoradzki, Kszta³towanie siê wizerunku marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w wiadomoci zbiorowej spo³eczeñstwa polskiego w latach 19181939, Kraków 2005.
3 M. Ga³êzowski, Wierni Polsce. Ludzie konspiracji pi³udczykowskiej 19391947, Warszawa
2005.
4 W.K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 19141917. S³ownik biograficzny, t. 1 A-F,
Warszawa 2005; t. 2 G-K, Warszawa 2006.
5 M. Sioma, S³awoj Felicjan Sk³adkowski (18851962). ¯o³nierz i polityk, Lublin 2005.
6 Pi³sudski na ³amach i w opiniach prasy polskiej 19181939, pod red M. Jab³onowskiego
i E. Kossewskiej, Warszawa 2005.
7 Z. Cielikowski, Zamach stanu. Materia³y ród³owe do przewrotu majowego, Warszawa
2002.
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cych8. Literatura ta jest nie tylko obszerna, ale rozproszona tematycznie,
dyscyplinarnie, a tak¿e przestrzennie. W tej grupie s¹ prace wybitne (o niektórych wspomnia³em), ale i takie o których nie warto wspominaæ. Konkluduj¹c
bez zbytnich obaw o pope³nienie b³êdu, mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e
rozwój badañ w tym zakresie stanowi³ odpowied rodowiska naukowego nie
tylko na potrzeby rynku, ale przede wszystkim na wizjê dziejów najnowszych, propagowan¹ w ksi¹¿kach i artyku³ach publikowanych w okresie Polski Ludowej.
Pierwsze lata XXI w. to czas, w którym emocje, tak¿e te dotycz¹ce dziejów najnowszych, w sposób naturalny ulegaj¹ stonowaniu. To, co napisano
powy¿ej dowodzi jednak, ¿e zainteresowanie obozem pi³sudczyków, jak i odgrywan¹ przez niech rol¹ w dziejach najnowszych utrzymuje siê. W wielu
rodowiskach rodz¹ siê nowe pomys³y, rozpoznajemy ca³e obszary s³abo spenetrowane badawczo. Do takich z pewnoci¹ nale¿y temat dotycz¹cy myli
politycznej obozu sprawuj¹cego w Polsce w³adzê po 1926 r. Sam marsza³ek
Józef Pi³sudski by³ p³odnym autorem i publicyst¹, udziela³ licznych wywiadów, umiejêtnie dawkowa³ informacje. Prasa, wywieraj¹ca coraz wiêkszy
wp³yw na ¿ycie spo³eczne, stanowi³a istotny orê¿ w jego rêkach oraz narzêdzie politycznego oddzia³ywania, jednoczenie sama interesowa³a siê marsza³kiem, zamieszczaj¹c olbrzymi¹ iloæ informacji. Wokó³ Pi³sudskiego skupi³a siê liczna grupa dzia³aczy, bêd¹cych jego politycznym zapleczem. Przyk³adowo mo¿emy wymieniæ nazwiska: Walerego S³awka, Aleksandra Prystora, Adama Skwarczyñskiego, Kazimierza witalskiego Adama Koca czy Bogus³awa Miedziñskiego, a wród redaktorów pism Wojciecha Stpiczyñskiego
czy Stanis³awa Mackiewicza. Wszyscy oni, wsparci przez setki czêsto bezimiennych dzi pi³sudczyków stworzyli obóz, który jak ¿aden inny w przedwojennej Polsce odcisn¹³ swe piêtno na dziejach Polski i Polaków w latach zamkniêtych cezurami 19261939. Ludzie ci kierowali siê w swej dzia³alnoci
konkretnymi wartociami i d¹¿yli do realizacji precyzyjnie wyznaczonych
celów. Wiele z nich do dzisiaj pozostaje s³abo rozpoznanych9. W³anie dostrzeganie wspomnianej niszy widocznej w historiografii oraz wyj¹tkowy status formacji politycznej kierowanej przez Pi³sudskiego i jego nastêpców spowodowa³y, ¿e Waldemar Paruch podj¹³ zasygnalizowany w tytule temat.
Waldemar Paruch, absolwent historii i nauk politycznych Uniwersytetu
Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie, zatrudniony w Zak³adzie Myli Politycznej Wydzia³u Politologii, nale¿y do stosunkowo m³odego pokolenia bada8 Niejako na marginesie warto pamiêtaæ o dokonaniach nowej redakcji Niepodleg³oci.
Czasopisma powiêconego najnowszym dziejom Polski w sk³adzie: A. Przewonik (red. naczelny), A. Adamczyk, S. Cenckiewicz (sekretarz redakcji), M. Ga³êzowski, A.K. Kunert. Pismo
wydaje Towarzystwo Przyjació³ Instytutów Józefa Pi³sudskiego Zagranic¹. Przyk³adowo patrz
T. LV (XXXV po wznowieniu), Warszawa 2005.
9 Jako przyk³ad pos³u¿yæ mo¿e sylwetka mjr. W³adys³awa Kamiñskiego, patrz: E. Kossewska, Od Legionów do Monte Cassino. W³adys³aw Kamiñski: osadnik kresowy, dzia³acz spo³eczny,
¿o³nierz, Grot  Zeszyty Historyczne, 2004, nr 22, s. 7888.
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czy polskiej myli politycznej, specjalizuj¹cego siê w analizowaniu idei obozu
pi³sudczykowskiego. Zwraca uwagê, i wyró¿nia go z grona innych autorów, w³anie politologiczne podejcie do analizowanych zagadnieñ. Recenzowan¹ pracê
poprzedzi³ szeregiem interesuj¹cych przyczynków oraz opracowaniami monograficznymi, jest on te¿ wydawc¹ zbiorów dokumentów i redaktorem prac zbiorowych. Z punktu widzenia podjêtego tematu szczególnie istotna, zw³aszcza jeli
chodzi o wykorzystywan¹ bazê ród³ow¹, wydaje siê ksi¹¿ka: Od konsolidacji
pañstwowej do konsolidacji narodowej, wydana przez autora w 1997 r.10
Cezury pracy s¹ bezdyskusyjne, dotyczy to tak 1926, jak i 1939 r. W tej
sytuacji nie widzê powodu, aby siê do nich szerzej odnosiæ.
Celem autora by³o przeanalizowanie w sposób kompleksowy problematyki myli politycznej pi³sudczyków oraz usystematyzowanie dotychczasowych
ustaleñ. Jak pisze, przedmiotem badañ w niniejszej monografii jest myl polityczna, traktowana samoistnie, a nie podmiot polityczny, bêd¹cy jej twórc¹
(s. 11). Autora interesowa³o analizowanie i wyjanianie struktur, wartoci
kategorii i problemów, co równoczenie oznacza³o minimalizacjê dociekañ
podmiotowych. Na poziomie najbardziej ogólnym zmierza³ on do dokonania
analizy pi³sudczykowskiej myli politycznej w ujêciu systemowym i problemowym, opartej na ustaleniach w³asnych oraz zawartych w literaturze politologicznej [...] i historycznej.
Autor wykonuj¹c benedyktyñsk¹ pracê zebra³ w sposób drobiazgowy literaturê przedmiotu i krytycznie j¹ oceni³. Podkrela m.in., ¿e w ró¿nych
orodkach akademickich podejmowano badania nad myl¹ polityczn¹ zaowocowa³y publikacjami w rozumieniu: podmiotowym (pogl¹dy polityków
i formacji), przedmiotowym (na temat wybranych kategorii) i chronologicznym (dotycz¹ce wyodrêbnionych okresów historycznych). W mojej ocenie jest
to jeden z najpowa¿niejszych walorów opracowania. Wykorzystane przez
W. Parucha archiwalia rozproszone s¹ po licznych zespo³ach. W sumie
w wykazie archiwaliów wymienia kilkadziesi¹t zespo³ów akt. Zgromadzone
s¹ one przede wszystkim w Archiwum Akt Nowych i Centralnym Archiwum
Wojskowym w Warszawie, ale warto odnotowaæ, i¿ penetrowa³ on tak¿e pod
tym k¹tem zbiory m.in. bibliotek: Uniwersytetów Warszawskiego i Jagielloñskiego, Narodowej czy Ossoliñskich. Niezwykle rozbudowane s¹ wykazy
wspomnieñ i pamiêtników oraz opracowañ (podzielono je na wydawane
w okresie miêdzywojennym i wspó³czenie). Autor podaje tak¿e imponuj¹c¹
listê ponad osiemdziesiêciu wykorzystanych tytu³ów prasowych. Bibliografia
prezentowana jest na 95 stronach, co oznacza ponad dziesiêæ procent ca³ego
opracowania. Powy¿sze oznacza, i¿ badacze podejmuj¹cy w przysz³oci trud
opracowywania tematów zwi¹zanych z najnowsz¹ histori¹ Polski, bez w¹tpienia bêd¹ wykorzystywali nie tylko opracowanie Parucha, ale i zebran¹
przezeñ literaturê przedmiotu.
10 W. Paruch, Od konsolidacji pañstwowej do konsolidacji narodowej. Mniejszoci narodowe w myli politycznej obozu pi³sudczykowskiego (19261939), Lublin 1997.

Polemiki, recenzje i omówienia

439

Opracowanie sk³ada siê ze wstêpu, szeciu rozdzia³ów, zakoñczenia, wykazu róde³ i opracowañ, indeksu osobowego, skrótu w jêzyku angielskim
oraz wykazu skrótów. Nadano mu strukturê problemow¹.
W rozdziale zatytu³owanym Ideologia pi³sudczykowska analizie poddano inspiracje, z których korzysta³a formacja, lub takie, które wywiera³y
wp³yw na rozstrzygniêcia ideologiczne. Brano pod uwagê m.in. styl politycznego mylenia, pogl¹dy na przesz³oæ, stosunek do ró¿norakich elementów miêdzywojennej rzeczywistoci, a tak¿e preferowane wartoci i definiowane cele.
Rozdzia³ drugi: Model polityki zosta³ powiêcony stosunkowi J. Pi³sudskiego i jego wspó³pracowników do takich kategorii, jak sens pojêcia polityki,
w³adza polityczna, stosunki polityczne w pañstwie oraz metody i rodki realizacji myli politycznej. W rozdziale tym autor dowodzi, ¿e pi³sudczycy wielokrotnie wypowiadali siê na temat dzia³alnoci politycznej, jak i sposobów
sprawowania w³adzy.
W rozdziale trzecim: Koncepcja pañstwa autorytarnego jest mowa o podstawach ideologicznych, warunkuj¹cych koncepcje ustrojowe formacji Pi³sudskiego. Na koncepcjê pañstwa w tym ujêciu sk³ada³a siê zarówno w³asna
wizja organizacji w³adzy pañstwowej, jak i postulowana pozycja ustrojowa
poszczególnych organów pañstwa. Zwraca uwagê oryginalnoæ wspomnianej
koncepcji, w myl której w Polsce nie mia³o byæ ¿adnych izmów, jak to
wielokrotnie deklarowano m.in. z trybuny zjazdowej Zwi¹zku Legionistów
Polskich.
Na rozdzia³ czwarty pt. Obywatele i spo³eczeñstwo Rzeczypospolitej z³o¿y³o siê kilka kwestii: pozycja jednostki w pañstwie, organizacja ¿ycia politycznego oraz wizje ³adu spo³ecznego, narodowo-etnicznego i religijno-wyznaniowego niezwykle istotnych z punktu widzenia ca³okszta³tu myli politycznej
obozu. Wydaje siê, ¿e w tej partii materia³u autor móg³ w szerszy sposób
wykorzystaæ zaanga¿owanie w ¿ycie spo³eczno-polityczne pañstwa licznych
organizacji kombatanckich, niezwykle aktywnych m.in. w okresie wyborów
1928 i 1930 r.
Pogl¹dy polityczne na gospodarkê uczyni³ autor przedmiotem rozwa¿añ
w rozdziale pi¹tym. Nie zajmuje siê w nim analiz¹ poczynañ kolejnych gabinetów, lecz próbuje w krytyczny sposób uj¹æ pogl¹dy ca³ej formacji na gospodarkê oraz omówiæ istotne w jego opinii kategorie, jak np. system w³asnoci,
strukturê ekonomiczn¹ i postulowane kierunki jej zmiany, uwarunkowania
i czynniki wzrostu gospodarczego czy pañstwowa dyspozycja gospodarcza.
W ostatnie z wymienionych kwestii zwraca uwagê podniesienie zagadnienia
interwencjonizmu i planowania w gospodarce. W opinii autora mo¿emy
w tym zakresie mówiæ o politycznoci, bowiem problemy te wywo³ywa³y debaty i za¿arte spory polityczne, tak¿e wewn¹trz formacji pi³sudczykowskiej.
Jest to interesuj¹ca partia materia³u.
Ostatni rozdzia³, szósty, zatytu³owano: Polska w rodowisku miêdzynarodowym. Przedstawiono w nim zagadnienie bezpieczeñstwa pañstwa przy za-
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³o¿eniu uczynienia z tej kategorii najwa¿niejszej wartoci determinuj¹cej
koncepcjê poznawcz¹. W rozdziale tym autor podejmuje tak¿e problematykê
uczestników stosunków miêdzynarodowych w ujêciu pi³sudczyków, kwestie
realizacji zadañ polskiej polityki zagranicznej (równowaga europejska, konsolidacja pañstw Europy rodkowej) oraz g³oszonych pogl¹dów na temat
obronnoci i planowania wojennego.
W odniesieniu do ca³oci pracy pragnê zwróciæ uwagê na dwie kwestie:
 pierwsza z nich to wyj¹tkowa z³o¿onoæ materii, niezwyk³a mozaika
polityczna, z jak¹ musia³ siê zmierzyæ autor opiniowanej pracy. Do szeroko
pojêtego obozu, jaki nale¿a³o poddaæ analizie, nale¿a³o bowiem zaliczaæ nastêpuj¹ce grupy:
1) ekipê rz¹dz¹c¹ Kazimiera Bartla, grupê pu³kowników, dzia³aczy Naprawy,
grupy konserwatywne, narodowych pi³sudczyków, lewice sanacyjn¹;
2) wewn¹trzpartyjne secesje i polityków, którzy odeszli z ruchu ludowego,
Polskiej Partii Socjalistycznej, Narodowej Partii Robotniczej, Chrzecijañskiej Demokracji;
3) krêgi polityczne skupione wokó³ takich czasopism jak: Droga, G³os
Prawdy, Prze³om Epoka, Myl Mocarstwowa, Bunt M³odych, Jutro Pracy, Zaczyn;
4) organizacje spo³eczne: Legion M³odych, Zwi¹zek Polskiej M³odzie¿y Demokratycznej, Organizacja M³odzie¿y Pracuj¹cej, Centralny Zwi¹zek M³odej
Wsi, Centralny Zwi¹zek Kó³ek Rolniczych.
Autor radzi sobie z t¹ materi¹ sprawnie, co dowodzi jego rozleg³ej wiedzy
historycznej.
 Druga dotyczy analizowania zgromadzonego materia³u. W swych dociekaniach wa¿n¹ rolê autor przypisa³ szeciu hipotezom badawczym: pierwsza  potwierdzenie lub obalenie pogl¹du, ¿e myl polityczna by³a wa¿nym
i oryginalnym dorobkiem formacji rz¹dz¹cej po 1926 r.; druga  o unikatowym charakterze pi³sudczykowskiej myli politycznej; trzecia  autorytarny
charakter myli politycznej pi³sudczyków warunkowa³ wiele rozwi¹zañ,
w tym koncepcjê pañstwa, formu³ê legitymizmu w³adzy, status obywatela
w pañstwie, koncepcjê ³adu spo³ecznego; czwarta  pi³sudczykowska myl
polityczna by³a czynnikiem jednocz¹cym (³¹cz¹cym) zwolenników marsza³ka
i wyró¿niaj¹cym ich sporód innych uczestników ¿ycia politycznego kraju;
pi¹ta  ¿e myl polityczna rodowiska rozwija³a siê w dwu etapach zamkniêtych cezurami 19261935 i 19351939; szósta  dotyczy³a relacji pomiêdzy
myl¹ polityczn¹ a politycznym dzia³aniem (myl polityczna warunkuje model polityki oraz wiele podejmowanych decyzji). Udzielaj¹c odpowiedzi na
zadawane sobie pytania Autor dochodzi do wielu oryginalnych wniosków
i ustaleñ; tu uzewnêtrznia siê druga, politologiczna natura badacza.
Zastanawiaj¹c siê nad kwestiami, w których nale¿a³oby, jak mi siê wydaje, nawi¹zaæ dyskusjê z autorem pragnê podnieæ dwa zagadnienia:
 po pierwsze, bior¹c pod uwagê przyjêt¹ w monografii definicjê (s. 11),
wydaje siê, ¿e w niektórych partiach pracy stosowana jest ona w sposób
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nadmiernie rozszerzaj¹cy. Dotyczy to przede wszystkim rozdzia³u szóstego,
gdzie tematem s¹ zagadnienia stanowi¹ce, jak siê wydaje, odrêbn¹ dziedzinê
badawcz¹, zwan¹ histori¹ wojskowoci b¹d polityk¹ wojskow¹;
 po drugie, w sposób bardziej wyczerpuj¹cy mo¿na by³o wykorzystaæ
w pracy materia³y i prasê szeroko pojêtego ruchu kombatanckiego. Powo³ana
do ¿ycia przez pi³sudczyków w obliczu wyborów w 1928 r. Federacja Polskich
Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny w latach trzydziestych charakteryzowa³a siê
znacznym dowiadczeniem, mia³a wypracowane formy i metody dzia³ania.
Jako element systemu politycznego stanowi³a powa¿n¹ grupê nacisku. Wspomniany zwi¹zek zwi¹zków skutecznie wystêpowa³ w obronie interesów
swych cz³onków. Dla realizacji swych celów nie d¹¿y³ do zdobycia w³adzy,
wystarcza³ mu wp³yw na podejmowane decyzje. Autor nie dostrzeg³ tej problematyki.
Wnikliwy recenzent zwróci³by te¿ uwagê na niektóre zapisy w chwalonej
bibliografii. W¹tpliwoci budzi niewykazanie przez autora odrêbnie prac
zbiorowych, z których czerpa³ wiele materia³ów wród publikacji zwartych.
Zdarzaj¹ siê te¿ nieliczne potkniêcia, np. (s. 752) w Centralnym Archiwum
Wojskowym nie ma zespo³u Akta Personalne, a Biuro Personalne MSWojsk,
Zespó³ akt Generalnego Inspektora Si³ Zbrojnych to zespó³ akt Generalny
Inspektorat Si³ Zbrojnych11; na s. 808 odnotowujemy dwa razy informacjê
o tej samej pracy. Odpowiedzialnoæ za ostatni¹ z podniesionych kwestii
sk³ada³bym nie na barki autora, a korekty.
W pracy W. Parucha zdecydowanie wiêcej odnajdujemy pozytywów.
Wród nasuwaj¹cych siê spostrze¿eñ chcia³bym odnotowaæ nastêpuj¹ce:
 lektura nasuwa myl o czym wie¿ym w dociekaniach powiêconych
najnowszej historii politycznej Polski. Powsta³a nowa cie¿ka badañ interesuj¹ca i inspiruj¹ca, ³¹cz¹ca wiedzê historyczn¹ z badaniami politologicznymi;
 autor umieszcza swoje rozwa¿ania czêstokroæ na stykach problematyki
historii politycznej, wojskowej i gospodarczej raz jeszcze dowodz¹c, i¿ na
wspomnianych stykach powstaj¹ obecnie nader interesuj¹ce prace;
 autor swymi ustaleniami zachêca do pog³êbiania wielu w¹tków, bibliografia inspiruje do dalszych poszukiwañ (np. wielu badaczy bêdzie kusi³
wa¿ny i rozleg³y, a nierozpoznany problem przynale¿noci do obozu pi³sudczyków poszczególnych polityków, publicystów czy organizacji);
 wobec licznych obecnie przywo³añ myli politycznej obozu narodowego
temat pracy nabiera szczególnej aktualnoci, zw³aszcza gdy dostrzegamy znikomy wp³yw myli politycznej pi³sudczyków na programy i mylenie o polityce wspó³czesnych liderów ¿ycia politycznego kraju;
 nale¿y tak¿e odnotowaæ starannoæ wydania opas³ego tomu w Wydawnictwie Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, jego tward¹ oprawê, dobry
papier i wyrany druk.
11

i 6364.

Patrz Centralne Archiwum Wojskowe. Informator o zasobie, Warszawa 1996, s. 4243
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Uogólniaj¹c, pomimo pewnych potkniêæ  a gdzie ich nie ma, ksi¹¿kê
Waldemara Parucha oceniam wysoko. Autor zebra³ imponuj¹cy materia³
z literatury przedmiotu i wykorzysta³ rozproszone archiwalia. Publikacja
stanowi nie tylko kopalniê wiadomoci o myli politycznej pi³sudczyków
w latach 19261939, ale równie¿ o mechanizmach funkcjonowania pañstwa
w tym okresie, a wiele wniosków i ustaleñ jest niezwykle ciekawych i oryginalnych. Z wyników badañ Autora bêd¹ na pewno korzystaæ nastêpne pokolenia historyków i politologów. Dotyczy to zw³aszcza tych, którzy bêd¹ podejmowali kwestie politycznych dziejów Rzeczypospolitej w XX wieku.
Marek Jab³onowski
(Warszawa)

Eugeniusz Hull, Obraz cywilnych struktur pañstwa podziemnego
19391944 w opisie wspomnieniowym, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005, ss. 293.
Koncepcja historiograficzna Polskiego Pañstwa Podziemnego, acz nie
by³a obca ró¿nym czynnikom Rzeczpospolitej Podziemnej, a tak¿e w³adzom
RP w Londynie1, to w okresie powojennym mog³a byæ swobodnie poruszana
jedynie w wydawnictwach emigracyjnych. To dopiero w latach osiemdziesi¹tych w zwi¹zku z pewnym rozlunieniem cenzury w odniesieniu do spraw
przesz³oci, by³o mo¿liwe poruszanie tego problemu2. Prawdziwy jednak rozwój badañ nast¹pi³ dopiero od 1989 r. i obecnie dysponujemy bogat¹ literatur¹ przedmiotu w tym zakresie. Omawiana ksi¹¿ka w swoich za³o¿eniach,
moim zdaniem wielce dyskusyjnych, podjê³a temat Pañstwa Podziemnego
wedle zdaniem autora nowej koncepcji metodologicznej: Celem niniejszej
pracy jest rozpoznanie podstawowych cywilnych struktur pañstwa podziemnego jako spo³ecznoci konspiracyjnej maj¹cej wiadomoæ uczestnictwa
w budowaniu i funkcjonowaniu tajnej organizacji pañstwowej (s. 27). Rzecz w
tym jednak, i¿ treæ pracy, ani jej konstrukcja i zakres terytorialny
i chronologiczny, nie potwierdzaj¹, by to za³o¿enie by³o zrealizowane w sposób
ukazuj¹cy nowe aspekty znanych w¹tków dziejów Pañstwa Podziemnego. Co
do zakresu pracy warto zauwa¿yæ, i¿ autor go ogromnie ograniczy³: w istocie
rzeczy w I i II rozdziale rozwa¿ania autora ograniczone zosta³y do spraw
warszawskich, krakowskich i lwowskich lat czy to 19391940 czy 193919413.
1 Por. moje uwagi w art. pt. Refleksje o Polskim Pañstwie Podziemnym, w: tego¿, Polski
Wiek XX. Studia i szkice, W³oc³awek 2000, ss. 38  53, tam¿e dalsza literatura.
2 Warto dodaæ, i¿ do dzi s¹ historycy, czy historycy prawa, jak Micha³ Pietrzak, którzy
unikaj¹ terminu Pañstwo Podziemne, choæ ma on pe³ne prawo obywatelstwa w naszej historiografii.
3 Mylê, i¿ autor zbyt zawêzi³ zakres pracy, zw³aszcza bior¹c pod uwagê jej rozmiary.
Nale¿a³o w pe³ni wykorzystaæ wypowiedzi istotne z krêgu SZP-ZWZ-AK, a tak¿e, nawet je¿eli
ograniczaj¹c siê do spraw w krêgu G.G., doprowadziæ ca³oæ pe³n¹ chronologi¹ od 1939 do 1945.
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Rozdzia³ III zawar³ pewn¹ iloæ ró¿nych w¹tków niezwi¹zanych raczej z celem
pracy, a zakoñczenie przeskakuj¹ce chronologiê na rok 1944 tak¿e nie uzasadnia ogólnego tytu³u pracy.
Autor na czo³o wysun¹³ swoje studium relacji  wspomnieñ uczestników konspiracji tych lat. Rzecz jednak w tym, ¿e jak wiadomo specjalistom,
rozwa¿ania o dziejach struktur i dzia³alnoci ró¿nych ogniw Pañstwa Podziemnego od pocz¹tku by³y, nolens volens, zawsze opierane o studium wszelakich relacji bowiem bardzo czêsto brakowa³o i brakuje do dzi innych form
dokumentacji dzia³añ podziemnych. St¹d wykorzystane przez autora wspomnienia z ma³ymi wyj¹tkami by³y ju¿ znane specjalistom, za uwadze autora
umknê³o szereg innych, nieraz istotnych4. Chc¹c przecie¿ dotrzeæ do problemu wiadomoci okupacyjnej uczestników wydarzeñ trzeba by by³o w ka¿dym przypadku rozwa¿yæ nie tylko wiarygodnoæ podawanych faktów, ale
i problem, czy mamy tu do czynienia z retrospektywnym spojrzeniem, czy
datacja danej relacji pozwoli nam to wyjaniæ. Nb., czym innym s¹ w ocenie
badacza relacje og³aszane na emigracji, bez cenzury i stosunkowo wczenie
po wojnie, a czym innym liczne relacje spisywane w kraju i b¹d publikowane przed 1989 (a wiêc pod rz¹dami cenzury), a czym innym relacje spisywane
po latach, kiedy z regu³y uczestnika wydarzeñ b¹d zawodzi pamiêæ, b¹d
4 O wyczerpaniu mo¿liwoci ród³owych trudno raczej mówiæ. Autor pomin¹³ znaczn¹ iloæ
ró¿nych relacji zwi¹zanych z SZP-ZWZ-AK, co mo¿na by uznaæ w zwi¹zku z ograniczaj¹cym
tytu³em pracy gdyby nie fakt, i¿ uwagi autora dotycz¹ g³ównie pocz¹tkowego okresu okupacji,
kiedy na czo³o wysuwa³a siê wszêdzie budowa konspiracji wojskowej, a nie cywilnej. Autor
nieuniknienie wykorzysta³ relacje T. Komorowskiego, J. Garliñskiego czy E. Kumora natomiast
przyk³adowo nie wykorzysta³ relacji drukowanych, b¹d niedrukowanych, A. Sajnojcy, L. Muzyczki, K. Pluty-Czachowskiego czy niektórych istotnych relacji zawartych w zbiorze pod red.
T. Szaroty pt. Stefan Rowecki w relacjach, Warszawa 1988, tam¿e m.in. L. Muzyczki istotny
tekst pt. Grot  jeden z twórców podziemnego pañstwa polskiego, ss. 185202. Nb. relacji
L. Muzyczki zawartej w mojej pracy pt. Ludwik Muzyczka (19001977). Polityk i ¿o³nierz,
Warszawa 1992, tak¿e nie wykorzysta³. Warto te¿ przypomnieæ retrospektywne spojrzenie twórców konspiracji na swoje dzie³o w polemice z koniunkturalnymi tekstami J. Rzepeckiego, por.
Prawda i nieprawda o Armii Krajowej, Tygodnik Powszechny z 16.06.1957. Brak mi tak¿e
istotnej ksi¹¿ki wspomnieniowej S. Korboñskiego pt. Bohaterowie pañstwa podziemnego jak ich
zna³em, N. York 1987. Bibliografia jest obfita ale zawiera wiele pozycji luno zwi¹zanych
z tematem. Dodam tylko kilka tytu³ów, które moim zdaniem wi¹¿¹ siê bezporednio z tematem.
Wspomnieæ trzeba wa¿ny szkic Tomasza Strzembosza pt. Refleksje o Polsce i Podziemiu 19391945,
Warszawa 1990, szereg publikacji orodka toruñskiego  Fundacji Archiwum i Muzeum Armii
Krajowej na Pomorzu, w tym zw³aszcza pod red. G. Górskiego, Terenowe struktury Delegatury
Rz¹du Rzeczypospolitej na Kraj 19391945, Toruñ 2002. Dla pocz¹tków konspiracji dzi niezast¹piona z wielu wzglêdów monografia D. Bargie³owskiego, Po trzykroæ pierwszy. Genera³ Micha³ Tokarzewski-Karaszewicz, T. II, Warszawa 2001. Autor marginesowo porusza problemy
kolaboracji (prace A. Rybickiej i T. Baluk-Ulewiczowej), ale pomin¹³ artyku³ wolny od jednostronnoci tych autorów, por. S. Salmonowicz, J. Serczyk, Z problemów kolaboracji w Polsce
w latach 19391941, Czasy Nowo¿ytne, T. XIV, 2003, ss. 243276. Kiedy mowa o sprawach
bezpieczeñstwa w czasie okupacji i autor wykorzysta³ pracê J. Marszalca to szkoda, i¿ nie
dojrza³ uzupe³nieñ do tej pracy: S. Salmonowicz, Problemy porz¹dku publicznego w Powstaniu
Warszawskim i G. Górski, Problematyka bezpieczeñstwa publicznego w pracach Polskiego pañstwa Podziemnego, dwug³os, s. 145162, Czasy Nowo¿ytne, T. VII, 1999.
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póniejsze wydarzenia i póniejsze lektury (tak!) zmieni³y mu spojrzenie. Dla
zamiaru autora istotnym elementem w¹tpliwoci jest to, ¿e prawie nie posiadamy róde³ o charakterze autentycznego dziennika spisywanego w okresie
okupacji przekazuj¹cego ówczesny stan wiadomoci danego autora dziennika. St¹d uwagi metodologiczne autora (s. 20 n.), mo¿e teoretycznie s³uszne,
nie znajduj¹ jasnej weryfikacji w tekcie monografii.
Omawiana praca poza uwagami wprowadzaj¹cymi i koñcowymi (pt. Czas
dramatycznych wyborów  wobec sojuszników naszych sojuszników  szkic
niejasno siê t³umacz¹cy a liczy tylko ss. 221228), dzieli siê na trzy obszerne
rozdzia³y: I. Konspiracja niepodleg³ociowa w opisie wspomnieniowym  tworzenie pañstwa podziemnego, II. Poza centrum  z perspektywy Krakowa
i Lwowa, III. Miêdzy patriotycznym obowi¹zkiem a zawodowstwem. Rozdzia³ III
³¹czy ró¿ne w¹tki, nieraz zgo³a dalekie od za³o¿onego celu pracy i do niego
jeszcze wrócê. Pozosta³e dwa rozdzia³y to zasadniczy trzon pracy. Rozdzia³ I
omawia pocz¹tki Pañstwa Podziemnego w stolicy. Przestudiowa³em go uwa¿nie
i prawdê mówi¹c nie jest dla mnie jasne, na czym polegaj¹ nowe ustalenia
autora. Tak siê sk³ada, i¿ pocz¹tki Pañstwa Podziemnego, lata 19391940,
posiadaj¹ bogat¹ literaturê5. Oczywicie, nadal nie brak  z niedostatku
nieraz wiarygodnych róde³6  zgody co do wielu kwestii szczegó³owych, ale
ani z tego punktu widzenia, ani ze spojrzenia na ówczesnych uczestników
wydarzeñ nie uda³o siê stworzyæ jakiego nowego, przekonywaj¹cego obrazu7. To samo stwierdzenie dotyczy spraw krakowskich omawianych wraz ze
sprawami Lwowa pod pierwsz¹ okupacj¹ radzieck¹, w rozdziale II. Nb. sprawy lwowskie czas jaki bardzo kontrowersyjne, zyska³y sobie w badaniach
ostatniego 15-lecia ogromn¹ literaturê przedmiotu i opis autora ¿adnych
rewelacji nam nie oferuje. W rezultacie w ca³ej pracy, któr¹ stanowi¹ owe
dwa rozdzia³y, nie otrzymalimy ani bogatego opisu wspomnieniowego
struktur centralnych, ani lokalnych, a w³aciwie problem centralny spojrzenia na Pañstwo Podziemne oczami jego twórców pozosta³, czêciowo oczywicie z braku odpowiednich róde³, bez pog³êbionej odpowiedzi. Moim zdaniem
mo¿na by³o szukaæ w opisach wspomnieniowych wielu odpowiedzi (ale nie
tyle co do w¹skiego problemu struktur cywilnych PP, ale stawiaj¹cych pytania co do ca³okszta³tu spojrzenia na PP) uczestników wydarzeñ na takie
kwestie, jak problem odnoszenia siê ówczesnego do pewnych tradycji historycznych (Rz¹d Narodowy roku 1863/64, problem tradycji roku 1905, ¿ywej
w PPS i u pi³sudczyków, problem tradycji P.O.W.), jak spojrzenia na swoisty
legalizm dzia³ania Pañstwa Podziemnego od pierwszych kroków gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego poprzez ró¿ne wypowiedzi w ³¹cznoci i sporach
5

Wystarczy wspomnieæ szereg prac G. Górskiego, W. Grabowskiego, S. Salmonowicza.
Najmniej wiemy do dzi o sprawach orodka tworzonego przez R. wiêtochowskiego,
m.in. w doæ k³opotliwej kwestii, co siê sta³o z nadsy³anymi dla tego orodka funduszami
publicznymi.
7 Dla dziejów struktur cywilnych trudno dzi dla spraw centralnych dodaæ wiele po pracach W. Grabowskiego chyba ¿e natrafimy na nowe ród³a.
6
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z Rz¹dem RP w Londynie. Otwartym pytaniem pozostaje kwestia, dlaczego
autor nie d¹¿y³ do uzupe³nienia swych rozwa¿añ pewnymi wypowiedziami
prasy konspiracyjnej i druków konspiracyjnych. Przywo³aæ tu mo¿na tytu³em
przyk³adu parokrotnie wydawan¹ broszurê Stronnictwa Narodowego pt. Geografia polityczna (wydania 1942, 1943, 1944), która nb. zosta³a skrytykowana przez Delegata Rz¹du na Kraj poniewa¿ zawiera³a pewien nadmiar
informacji o ¿yciu podziemnym. I tu uwaga doæ istotna: zamierzenie autora
tak¿e i dlatego by³o doæ dyskusyjne, ¿e rzeczywicie wzglêdy bezpieczeñstwa
wymaga³y, by konkretnie nie pisywaæ o ¿adnych strukturach podziemnych
w czasie okupacji i st¹d tak¿e, o czym nieraz pisa³em, termin Pañstwo Podziemne w zasadzie do 1944 r. nie by³ publicznie stosowany w kraju, a tak¿e
dopiero po przyjedzie do Londynu Karskiego po raz pierwszy zosta³ u¿yty
publicznie w wypowiedziach oficjalnych na Wychodstwie8. Mo¿na jednak
zacytowaæ tak¿e wa¿ny tekst Marii Kann pt. wiadectwo prawdzie (Warszawa 1943), który zawiera szkic pt. Polska Podziemna. W broszurze Zbigniewa
Sadkowskiego pt. Honor i Ojczyzna (1943) znajdujemy tekst pt. Walka cywilna. Bardzo istotny polemiczny, z pozycji NSZ, atak na Pañstwo Podziemne,
jego genezê i politykê zawiera broszura og³oszona pod pseudonimem Jerzy
Tokarski w 1943 r. pt. Siewcy zamêtu19391943. Istnieje oczywicie problem,
czy wiele publikacji wyra¿aj¹cych stanowiska stronnictw politycznych w kraju nie uznaæ za wyraz w³anie ówczesnej wiadomoci konspiracyjnej.
Uwagi powy¿sze mia³y na celu ukazanie trudnoci koncepcji przyjêtej
przez autora i dyskusyjnych w¹tpliwoci z ni¹ zwi¹zanych. Rzecz bowiem
w tym, czy oczytanie szerokie autora w ród³ach wspomnieniowych i literaturze przedmiotu pozwala³o na realizacjê wytyczonych formalnie celów pracy.
Przechodz¹c do kilku uwag szczegó³owych zacznê od kwestii zwi¹zanych
z I rozdzia³em pracy. Brak mi tu próby szukania odpowiedzi na pytanie, jak
kszta³towa³a siê idea Pañstwa Podziemnego w krêgu jej twórców. Tu jest
problem mylenia pañstwowców, na czele z pi³sudczykami a tak¿e i tradycje konspiracyjne, tak¿e najsilniejsze w krêgu pi³sudczykowsko-socjalistycznym. Nb. sprawa legalizmu podziemia zas³ugiwa³a na podkrelenie. Zabrak³o
tu autorowi odes³ania do koncepcji, które panowa³y raczej w ZWZ-AK, ni¿
w stronnictwach politycznych. Warto jednak wskazaæ, i¿ na przyk³ad Cyryl
Ratajski, wychowanek zaboru pruskiego, tak¿e myla³ zawsze kategoriami
pañstwowymi: poszed³ do konspiracji na ¿yczenie swego legalnego rz¹du,
któremu wiernie s³u¿y³ buduj¹c Pañstwo Podziemne, choæ brak³o mu tej
tradycji pracy konspiracyjnej, która najsilniejsza by³a w krêgach ludzi wychowanych w by³ej Kongresówce. Nb. na s. 41 (przypis 10) autor nies³usznie
lekcewa¿y rolê J. Karskiego w dziejach upowszechnienia terminu Pañstwo
Podziemne. Karski rzecz jasna tego terminu nie wymyli³, lecz przekaza³
8 O ile mi wiadomo to termin The Polish Underground State pojawi³ siê na Zachodzie po
raz pierwszy w artykule Jana Karskiego w Polish Frontnightly Review z dnia 15 grudnia
1943 r.
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w Londynie termin ze swoich rozmów w Warszawie i z pewnoci¹ je¿eli nie
jego rozmówcy z KG AK to sam Pu¿ak prawdopodobnie zaleci³ stosowanie
tego terminu w Londynie, a premier Stanis³aw Miko³ajczyk po zapoznaniu
siê ze sprawozdaniem Karskiego w lutym 1944 r. uzgodni³ z ministrem Stanis³awem Kotem wydanie okólnika do polskich placówek dyplomatycznych,
[...] by przedstawiæ walkê konspiracyjn¹ Polaków jako dzie³o »Polskiego
Pañstwa Podziemnego«, a po angielsku stosowaæ termin »Polish underground
State«9.
W rozdziale II pisz¹c o sprawach lwowskich konspiracji autor bez zwi¹zku z oficjalnym tematem pracy rozpisuje siê obszernie o problemie polskiego
komunistycznego Lwowa z lat 19391941, nb. kwestia dzi ju¿ dobrze znana. Natomiast dla spraw Krakowa i Warszawy nie porusza problemu analogicznego  kolaboracji z okupantem10. Na ss. 121128 omówienie rodowisk
lewicowych wspó³pracuj¹cych z okupacj¹ sowieck¹ doprawdy nie wi¹¿e siê
z tematem.
Tak¿e ca³y rozdzia³ III pod ogólnikowym tytu³em porusza wiele kwestii
(podró¿e konspiratorów, mieszkania i lokale konspiracyjne, problemy bezpieczeñstwa pracy konspiracyjnej, kwestie finansowe dzia³aczy Podziemia itd.),
które nie maj¹ wyranego zwi¹zku z g³oszonymi celami pracy. Trudno siê
oprzeæ wra¿eniu, i¿ autor po³¹czy³ w swej ksi¹¿ce trzy odrêbne szkice, wiele
nie maj¹ce ze sob¹ wspólnego. W rozdziale III, wbrew jakiejkolwiek koncepcji konstrukcyjnej pojawia siê tak¿e podrozdzia³ pt. Instytucje podziemia,
s. 188192. Niektóre kwestie (nb. dawniej ju¿ publikowane przez autora
w odrêbnym artykule) s¹ niew¹tpliwie z niejednego punktu widzenia interesuj¹ce, jak na przyk³ad problem, tak¿e i mnie od dawna nurtuj¹cy tj. kwestia
jakoci pracy konspiratorów. Uwagi autora pozbawione jakiej szerszej faktografii daleko nas jednak nie prowadz¹. W swoim czasie wskazywa³em na
niektóre problemy w moim artykule o patologiach spo³ecznych epoki konspiracji. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym sformu³owaæ tu kilka tez, co do niedoskona³oci dzia³añ konspiracyjnych: I. Okres pocz¹tkowy konspiracji oparty
na powszechnym liberum conspiro, kiedy brakowa³o tu dowiadczenia, jak
i orientacji w realiach zbrodniczych obu totalitaryzmów przyniós³ wyj¹tkowo
ciê¿kie straty, ale doæ trudne do unikniêcia; II. Generalnie s³aboci¹ PP by³a
s³aboæ jego ogniw kontrwywiadu. Autor nie poruszy³ tu zasadniczej kwestii
szerokiej sieci agentów  Polaków  s³u¿¹cych interesom jednego czy drugiego okupanta; III. Przez ca³y okres okupacji  i to by³o nie do wybaczenia po
pierwszych dowiadczeniach  wielokrotnie dominowa³y (zw³aszcza w m³odszych rocznikach) fanfaronada, lekkomylnoæ i czêsto rola alkoholu, co
9

Por. w tej kwestii S. Salmonowicz, Refleksje..., s.39.
O specyficznej sytuacji Krakowa-stolicy GG pisano ju¿ sporo. Warto powo³aæ zapis
Karola Estreichera o wypowiedzi Retingera o Krakowie widzianym w 1944 r.: Ludzie tam s¹
ostro¿ni, unikaj¹ konspiracji, nawet kwater udzielaj¹ niechêtnie. Zgadza siê to z temperamentem miasta, które konspiracji nie zna³o i nie znosi³o  cytat wedle K. Estreicher, Dziennik
wypadków, T. I 19391945, Kraków 2001, s. 111.
10
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w sumie sk³ania, niestety, do pogl¹du, ¿e zbyt wiele ofiar represji by³o efektem
nieprzestrzegania podstawowych, teoretycznie znanych, zasad konspiracji11.
Z obowi¹zku recenzenta kilka poprawek szczegó³owych. Profesor Sobociñski mia³ na imiê W³adys³aw, a nie Wojciech. Uk³ad wykorzystanych róde³
i literatury razi pewnym chaosem, wiele tytu³ów niezwi¹zanych bezporednio
z prac¹ i w pracy nie cytowanych12. Na s. 234 czytamy, i¿ okrelenie parlament podziemny jest eufemizmem. W istocie s³owo to u¿yte zosta³o niew³aciwie, bowiem raczej nale¿y stwierdziæ, i¿ tego typu okrelenie by³o nieco
patetycznym wywy¿szeniem Rady Jednoci Narodowej. Ostatnie zdanie
ksi¹¿ki (s. 238) nie jest dla mnie zgo³a jasne:  Konspiracja niepodleg³ociowa
po marcowych rozmowach z NKWD w Pruszkowie nie mia³a ju¿ charakteru
instytucjonalnego, lecz by³a wyrazem sprzeciwu wobec nowej sytuacji, a jednoczenie kontynuowa³a tradycjê walki i protestu. Otó¿ mimo aresztowania
przywódców PP przez w³adze sowieckie, które wola³y rozwi¹zanie policyjne
od politycznego, to przecie¿ w³adze Pañstwa Podziemnego raz jeszcze zosta³y
odbudowane i trwa³y na swym stanowisku do pocz¹tku lipca 1945.
Sformu³owa³em powy¿ej szereg istotnych w¹tpliwoci, które wzbudzi³a
we mnie lektura pracy. Wydaje siê, i¿ mo¿na skonkludowaæ stwierdzeniem, i¿
szkoda, i¿ spory erudycyjny wysi³ek autora podwa¿y³ brak jasnej koncepcji
pracy.
Stanis³aw Salmonowicz
(Toruñ)

11

Por. ogólnie moje uwagi pt. Patologie spo³eczne okresu okupacji hitlerowskiej, przedruk
w: tego¿, Polski wiek XX..., s. zw³. 6475.
12 Niekiedy wspomnienia (np. A. Rudziñskiej) pojawiaj¹ siê w literaturze przedmiotu,
ksi¹¿ka M. Kuli cytowana jest dwukrotnie. Czasami oczywicie nieraz trudno zakwalifikowaæ
dany tekst do opracowañ (ale pióra uczestnika wydarzeñ, co czêsto siê zdarza) czy jako relacjê,
ale przecie¿ to nie jest relacja cile osobista, przyk³adowo M. Fija³ki, Wo³yñska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986; R. Nuszkiewicz, Uparci, Warszawa 1983, to tak¿e opracowanie raczej.
Wiele prac nie ma, jak siê zdaje, zwi¹zku z treci¹ opracowania, jak np. publikacja pt. Historikerstreit. Spór o miejsce III Rzeszy w historii Niemiec, Londyn 1990, czy szereg opracowañ
o NSZ, która to organizacja bodaj niemal nie jest wspomniana w ca³ej ksi¹¿ce. W opracowaniach s¹ tak¿e teksty pamiêtnikarskie jak: W³. Bartoszewski, Warto byæ przyzwoitym, Poznañ
1990 czy relacja M. Borowicza pt. Wspomnienia kuriera..., 1979. Tak¿e wydania róde³ przez
B. Winklow¹ pt. Boy we Lwowie 19391941. Antologia tekstów o pobycie Tadeusza ¯eleñskiego
(Boya) we Lwowie, Warszawa 1992.
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Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

NOMINACJA PROFESORSKA, UPRAWNIENIA HABILITACYJNE
ORAZ OBRONY PRAC DOKTORSKICH W DYSCYPLINIE
HISTORIA W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006
Nominacja profesorska:
Ks. prof. dr hab. ANDRZEJ KOPICZKO
Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko jest absolwentem Wy¿szego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 11
czerwca 1983 r. Po rocznej pracy duszpasterskiej zosta³ skierowany na studia
specjalistyczne w zakresie historii Kocio³a na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dyplom magisterski otrzyma³ w 1985 r. Równie¿ na KUL kontynuowa³ studia doktoranckie. Pod kierunkiem ks. prof. Boles³awa Kumora przygotowa³ pracê doktorsk¹ na temat Ustrój i organizacja diecezji warmiñskiej
w latach 1525-1772 (obrona 8 V 1991 r.). Po obronie doktoratu, jako jeden
z pierwszych badaczy w Polsce, podj¹³ siê opracowania stosunków pañstwoKoció³ w okresie Polski Ludowej, zakoñczonego wydaniem w 1994 r. publikacji Stosunki pañstwo-Koció³ w diecezji warmiñskiej w latach 1945-1950.
Kolejna praca, opublikowana w 1996 r. Koció³ warmiñski a polityka wyznaniowa po II wojnie wiatowej, sta³a siê podstaw¹ do uzyskania w 1998 r.
stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii Kocio³a.
Pracê dydaktyczn¹ rozpocz¹³ w 1987 r. w Instytucie Kultury Chrzecijañskiej im. Jana Paw³a II w Olsztynie i w Wy¿szym Studium Katechetycznym w Gietrzwa³dzie. W lutym 1997 r. zosta³ zatrudniony w Instytucie Nauk
Politycznych i Filozoficzno-Spo³ecznych Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie. Po utworzeniu Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego nadal pozosta³
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w Instytucie Nauk Politycznych, gdzie obj¹³ kierownictwo Zak³adu Polityki
Narodowociowej i Wyznaniowej. W 2002 r. przeszed³ na Wydzia³ Teologii
UWM, gdzie w roku nastêpnym zosta³ mianowany kierownikiem Zak³adu
Historii Kocio³a w XIX i XX w. Pod kierunkiem ksiêdza prof. A. Kopiczki
zosta³o napisanych blisko 150 prac magisterskich, zarówno z historii Kocio³a, jak i politologii oraz jedna praca doktorska (kolejne s¹ przygotowane do
obrony w 2006 r.). Od grudnia 2005 r. jest pracownikiem Instytutu Historii
i Stosunków Miêdzynarodowych na Wydziale Humanistycznym UWM.
Dorobek naukowy ksiêdza prof. Kopiczki jest imponuj¹cy, bo w sumie
oko³o trzystu pozycji, w tym dziesiêæ ksi¹¿ek samodzielnych, trzy wspó³autorskie, oko³o stu hase³ w s³ownikach i encyklopediach, dwadziecia recenzji
i cztery redakcje ksi¹¿ek. Zrealizowa³ dwa granty KBN i kierowa³ uczelnianym grantem promotorskim. Bra³ udzia³ w konferencjach naukowych w kraju i za granic¹; wyg³osi³ ponad 60 referatów. Nale¿y do rady naukowych
kilku czasopism, jest cz³onkiem towarzystw naukowych w kraju i za granic¹,
w latach 20012004 pe³ni³ funkcjê prezesa Olsztyñskiego Oddzia³u Polskiego
Towarzystwa Historycznego.
Oprócz pracy dydaktycznej i naukowej, Ksi¹dz Profesor Kopiczko pe³ni³
i nadal pe³ni odpowiedzialne funkcje w strukturach administracyjnych Kocio³a warmiñskiego. Jest m.in. dyrektorem Archiwum Archidiecezjalnego
w Olsztynie.
Za osi¹gniêcia naukowe Ksi¹dz Profesor zosta³ nagrodzony kilkoma nagrodami o zasiêgu regionalnym i ogólnopolskim. Za pracê w Kociele warmiñskim
zosta³ uhonorowany kanoni¹ rzeczywist¹ w kapitule katedralnej.
Uprawnienia habilitacyjne:
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów, dzia³aj¹c na podstawie
art. 5 ust. 2 z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, po zasiêgniêciu opinii Rady
G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, postanowi³a przyznaæ z dniem 29 maja 2006 r.
Wydzia³owi Humanistycznemu Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego
nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Obrony prac doktorskich:
Mgr EDYTA SOKALSKA, Geneza, struktura administracyjna i funkcjonowanie administracji publicznej w obecnym powiecie ostro³êckim
w latach 19181975.
Promotor:
prof. dr hab. Jan Sobczak UWM
Recenzenci: dr hab. Tadeusz Mo³dawa, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM
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Obrona pracy doktorskiej mgr Edyty Sokalskiej odby³a siê w dniu 20
grudnia 2005 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr JERZY KIE£BIK, Miasta warmiñskie w latach 14661772.
Promotor:
prof. dr hab. Stanis³aw Achremczyk UWM
Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, UMK Toruñ
ks. prof. dr hab. Alojzy Szorc UWM
Obrona pracy doktorskiej mgr. Jerzego Kie³bika odby³a siê w dniu 20
grudnia 2005 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM w
Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Ks. mgr ROMAN MAJKA, Problemy opracowania zasobu archiwów
zakonnych w skomputeryzowanych systemach informacyjnych na
przyk³adzie Zgromadzenia wiêtego Micha³a Archanio³a.
Promotor:
prof. dr hab. Bohdan Ryszewski UWM
Recenzenci: dr hab. Cezary Kuklo, prof. Uniwersytetu Bia³ostockiego
dr hab. Andrzej Wa³kówski, prof. UWM
Obrona pracy doktorskiej ks. mgr. Romana Majki odby³a siê w dniu 11
stycznia 2006 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM w
Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr JANUSZ PAWLAK, Zasób archiwalny proweniencji pañstwowej
dotycz¹cych spraw ¿ydowskich w II Rzeczypospolitej.
Promotor:
prof. dr hab. Bohdan Ryszewski UWM
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Tomczak, UMK Toruñ
prof. dr hab. Stanis³aw Gajewski, UWM
Obrona pracy doktorskiej mgr. Janusza Pawlaka odby³a siê w dniu 8
czerwca 2006 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.

Patrycja Dobkowska, Kinga Dorbach
III rok historii UWM w Olsztynie

Z£OTY JUBILEUSZ PROFESORA JANUSZA JASIÑSKIEGO
We wtorek 14 marca 2006 roku na Zamku Olsztyñskim (w Sali Kopernikowskiej) wiêtowano z³oty jubileusz znanego i cenionego olsztyñskiego historyka  prof. zw. dra hab. Janusza Jasiñskiego. Uroczystoæ zaszczycili
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swoj¹ obecnoci¹ m.in. Prezydent Olsztyna Jerzy Ma³kowski oraz J. E. Arcybiskup Metropolita Warmiñski dr Edmund Piszcz.
Oficjalnego otwarcia dokona³ gospodarz olsztyñskiego zamku  mgr Janusz Cygañski, który przywita³ goci i poprosi³ Jubilata o zajêcie honorowego
miejsca. Nastêpnie g³os zabra³a wspó³organizatorka uroczystoci  prof. Zenona Rondomañska, która przedstawi³a sylwetkê Profesora. W swoim wyst¹pieniu podkreli³a, jak zdumiewaj¹ca jest bibliografia Jubilata  spod Jego
pióra do 2005 r. wysz³o a¿ 711 publikacji. Zaznaczy³a tak¿e, i¿ jest on wspó³za³o¿ycielem Orodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego.
W swoich badaniach koncentrowa³ siê na zagadnieniach politycznych Warmii, Mazur i ca³ych Prus Wschodnich, szczególnie na problematyce germanizacji, wiadomoci narodowej Warmiaków, ponadto takich postaciach jak:
Gustaw Gizewiusz, Wojciech Kêtrzyñski i Micha³ Kajka. Od 1957 roku by³
cz³onkiem redakcji kwartalnika historycznego Komunikaty Mazursko-Warmiñskie. Zainicjowa³ w 1993 r. za³o¿enie Spo³ecznego Komitetu Ratowania
Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach, pe³ni¹c funkcjê jego prezesa.
Przez 15 lat by³ prezesem Olsztyñskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Historycznego, przez dwie kadencje cz³onkiem Zarz¹du G³ównego PTH. Od
2000 r. jest cz³onkiem honorowym tej organizacji.
Najistotniejszym akcentem spotkania by³o wrêczenie Jubilatowi ksiêgi
Nad Ba³tykiem, Prego³¹ i £yn¹ XVIXX wiek. Wydana zosta³a przede wszystkim dziêki prezydentowi Olsztyna, bez którego hojnoci by siê nigdy nie
ukaza³a. Zawiera 37 studiów, podzielonych na trzy dzia³y. S¹ tu wspomnienia
i szkice dotycz¹ce m. in.: Jana Hozjusza  brata kardyna³a, polityki zagranicznej Prus Ksi¹¿êcych w czasach ksiêcia Albrechta, katolickiej szko³y
w Wielbarku w latach 1889  1894, zapomnianej Akcji 100 miast oraz
stosunków polsko  niemieckich po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Nale¿y podkreliæ, ¿e ka¿dy z elementów ksiêgi wart by³by osobnego
omówienia, poniewa¿ przedstawiaj¹ one najnowsze wyniki badañ nad histori¹ omawianych terenów.
Prezydent Olsztyna stwierdzi³, i¿ niektóre osoby zapamiêtuje siê wyj¹tkowo  tak jest z Panem Profesorem, osob¹ zawsze wiern¹ prawdzie uniwersalnej, nie tylko naukowej. Nastêpnie przytoczy³ s³owa Jana Paw³a II: Cz³owiek
nie tworzy prawdy, ale ona sama siê przed nim otwiera, po czym wrêczy³
Jubilatowi Medal wiêtego Jakuba (patrona Olsztyna).
Charakteryzuj¹c wieloletni¹ pracê Jubilata, arcybiskup E. Piszcz stwierdzi³, ¿e badaniami Pana Profesora kierowa³a rzetelnoæ i uczciwoæ wobec
róde³ historycznych, a przede wszystkim prawda, niezale¿nie od tego, jaka
ona by³a, ³atwa czy trudna, prosta czy z³o¿ona. Zaznaczy³ tak¿e, ¿e kierowa³a
nim ogromna mi³oæ do ziemi trudnej jednoci, która mia³a postaæ m¹drego
patriotyzmu.
Prof. dr hab. Stanis³aw Achremczyk  dyrektor Orodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie, podziêkowa³ Profesorowi za
to, ¿e budowa³ humanistykê w Olsztynie oraz by³ drogowskazem badañ
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naukowych. Zwieñczeniem mowy by³o wrêczenie Jubilatowi Medalu Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego.
Prezes PTH, prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, podkreli³, i¿ PTH nie
czeka³o 50 lat i ju¿ wczeniej przyzna³o Profesorowi tytu³ Honorowego Cz³onka. Uwypukli³ tak¿e szczególnie wa¿ny wk³ad Jubilata w poznanie przesz³oci Warmii i Mazur.
Udanym pomys³em by³o odczytanie przez J. Cygañskiego szeregu listów
gratulacyjnych, w tym m.in. od prof. Gerarda Labudy  najwybitniejszego
historyka dziejów S³owiañszczyzny Zachodniej oraz prof. Henryka Samsonowicza  przewodnicz¹cego Wydzia³u I Nauk Spo³ecznych PAN.
G³os zabrali tak¿e: Anna Szyszka  wicewojewoda warmiñsko-mazurski, Piotr ¯uchowski  wicemarsza³ek województwa warmiñsko-mazurskiego,
prof. dr hab. Tadeusz Stegner  dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu
Gdañskiego, prof. Krystyna Stasiewicz  prezes Towarzystwa Naukowego im.
Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie, dr Andrzej Korytko prezes Olsztyñskiego Oddzia³u PTH oraz prof. S³awomir Kalembka  wybitny znawca historii Polski i powszechnej XIX i XX w.
Prof. Jasiñski rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie od podziêkowania prof.
Z. Rondomañskiej za inicjatywê i trud w³o¿ony w edycjê Ksiêgi Pami¹tkowej
oraz prezydentowi Olsztyna za sfinalizowanie przedsiêwziêcia. Nastêpnie za
dziêkowa³ za wiele mi³ych gestów i s³ów, których dowiadczy³ w trakcie tej
uroczystoci.
W drugiej czêci swojego przemówienia Profesor wyg³osi³ referat pod
tytu³em Z Lubelszczyzny do Olsztyna, opowiadaj¹cy o Jego rodzinie, ¿yciu
oraz pocz¹tkach pracy naukowej.
Patronat honorowy nad ca³ym przedsiêwziêciem objêli: Prezydent Miasta
Olsztyn Czes³aw Jerzy Ma³kowski, J. E. Arcybiskup Metropolita Warmiñski
dr Edmund Piszcz, J. M. Rektor UWM w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard
J. Górecki, Dziekan Wydzia³u Humanistycznego UWM w Olsztynie prof.
dr hab. Norbert Kasparek, Dziekan Wydzia³u Teologii UWM w Olsztynie
ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski, Dyrektor Orodka Badañ Naukowych
im. Wojciecha Kêtrzyñskiego prof. dr hab. Stanis³aw Achremczyk, Prezes
Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddzia³ w Olsztynie dr Andrzej Korytko, Prezes Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kêtrzyñskiego prof.
dr hab. Krystyna Stasiewicz, Redaktor Naczelny Komunikatów Mazursko
-Warmiñskich prof. dr hab. Wojciech Wrzesiñski oraz Dyrektor Muzeum
Warmii i Mazur w Olsztynie Janusz Cygañski.
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Izabela Socka, Andrzej Korytko

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

POLITYKA OBCYCH PAÑSTW I RZ¥DÓW WOBEC
POLAKÓW MIESZKAJ¥CYCH NA WSCHODZIE (XIXXX W.),
CZ. I: MR¥GOWO 16-18 WRZENIA 2005 ROKU,
POLACY NA UKRAINIE W XIXXX WIEKU. W 80.
ROCZNICÊ POWSTANIA I 70. ROCZNICÊ ROZWI¥ZANIA
MARCHLEWSZCZYZNY,
CZ. II: CHMIELNICKI 28-29 PADZIERNIKA 2005 ROKU
Najpierw we wrzeniu w malowniczo po³o¿onym nad jeziorem Czos hotelu Mazuria w Mr¹gowie, a potem w padzierniku w murach Chmielnickiego Uniwersytetu spotkali siê naukowcy z Polski i Ukrainy, by podyskutowaæ
nie tylko o wspólnej przesz³oci. Dwuczêciowa konferencja udowodni³a, ¿e
tytu³owa problematyka wci¹¿ wywo³uje ¿yw¹ dyskusjê i stanowi inspiracjê
do dalszych badañ.
Celem organizatorów by³o skupienie siê w pierwszej czêci na polityce
obcych pañstw i rz¹dów wobec Polaków zamieszkuj¹cych terytoria dzisiejszej
Rosji, krajów nadba³tyckich, Ukrainy, Bia³orusi, Warmii i Mazur oraz Galicji,
natomiast w drugiej na debacie nad losami Polaków na Ukrainie w XX w.
Debata odbywa³a siê w 80. rocznicê powstania i 70. rocznicê rozwi¹zania
polskiego autonomicznego rejonu Marchlewszczyzny.
W Mr¹gowie prawie 30 referentów z Polski (Kraków, Olsztyn, Opole,
S³upsk, Warszawa) i Ukrainy (Chmielnicki, Kijów, Krzemieniec, Lwów) dyskutowa³o przez trzy dni  od 16 do 18 wrzenia 2005 r.  w sali kominkowej
hotelu Mazuria. Otwarcia obrad dokona³ prof. Stanis³aw Achremczyk, prorektor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, a s³owo wprowadzaj¹ce wyg³osi³ jeden z organizatorów, prezes Stowarzyszenia Uczonych Polskich Ukrainy i profesor UWM, Henryk Stroñski.
Pierwsz¹ czêæ obrad zdominowa³a problematyka austriacka. Dr hab.
Krzysztof lusarek (UJ) przedstawi³ referat nt. Austria wobec polskiej szlachty z Galicji w latach 17721861. Tê problematykê kontynuowa³ dr Marek
Bia³okur (UO), który zanalizowa³ politykê Austro-Wêgier i Niemiec wobec
sporu polsko-ukraiñskiego w Galicji na ³amach Przegl¹du Wszechpolskiego
w latach 18951905. Losy polskiej ludnoci przesiedlonej z Galicji Wschodniej na Dolny l¹sk w okresie 19441947, w multimedialnej prezentacji
przedstawi³a mgr Olga Linkiewicz z Warszawy, a prof. Orest Krasiwskij
(Akademia Pañstwowego Zarz¹dzania przy Prezydencie Ukrainy we Lwowie)
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omówi³ stosunek ukraiñskich partii politycznych do pañstwa polskiego w pierwszych latach po odzyskaniu niepodleg³oci.
Kolejne wyst¹pienia dotyczy³y polityki kulturalnej w³adz carskich i represji, które carat stosowa³ wobec duchownych. Dr Piotr Horbatowski (UJ)
w bardzo ekspresyjnym wyst¹pieniu dokona³ analizy, jak wp³ynê³a polityka
kulturalna w³adz carskich i carska cenzura na rozwój polskiego ¿ycia teatralnego w Kijowie i innych skupiskach Polaków na Ukrainie w latach 19051914.
Doc. dr Myko³a Olijnyk (Chmielnicki Narodowy Uniwersytet) omówi³ sytuacjê Kocio³a katolickiego na Ukrainie w latach 20. XX w., natomiast prof.
Jan Rzoñca (UO) snu³ rozwa¿ania o przeladowaniu i likwidacji Kocio³a
unickiego na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim w XIX w., a o przeladowaniu bazylianek, na przyk³adzie Makreny Mieczys³awskiej, mówi³a mgr
Barbara Klimczyk (UO). Podsumowania polityki zaborców, opieraj¹c swoje
rozwa¿ania tylko na 1832 r., dokona³ prof. Norbert Kasparek (UWM). W tej
czêci jedynie referat dr. hab. Selima Chazbijewicza (UWM) dotyka³ innej
problematyki  sytuacji Polaków i polskich Tatarów w wietle rosyjskiego
prawa cywilnego na prze³omie XIX i XX stulecia.
Nastêpnego dnia kontynuowano wypowiedzi o polityce rosyjskiej. Dr Andrzej Michalski (Pomorska Akademia Pedagogiczna w S³upsku) scharakteryzowa³ stosunek caratu wobec Kresów Wschodnich na przyk³adzie Ksiêstwa
Klewañskiego ksi¹¿¹t Czartoryskich w latach 1797-1865. Z kolei dr Mariusz
Kulik (Sompolno) dokona³ analizy polityki kadrowej rosyjskiego resortu wojny wobec oficerów Polaków s³u¿¹cych w Kijowskim Okrêgu Wojskowym na
prze³omie XIX i XX w., a dr Olga Bi³obrowiec (Kijowski Narodowy Lingwistyczny Uniwersytet) zreferowa³a temat: Wybory do rosyjskiej Dumy Pañstwowej i Rady Pañstwa a ludnoæ polska na Prawobrze¿u w latach 19061912. Do tego wyst¹pienia nawi¹zywa³ w pewnym stopniu dr Roman Jurkowski (UWM), który przedstawi³ stosunek w³adz pañstwowych, Cerkwi prawos³awnej i organizacji rosyjskich z guberni zachodnich wobec Polaków podczas wyborów do Dumy i Rady Pañstwa w okresie 1906-1913. O póniejszym
okresie, czyli o latach 1917-1920 i polityce pañstw sprzymierzonych w tym
czasie wobec polskich organizacji polityczno-wojskowych na Syberii oraz na
Dalekim Wschodzie mówi³ dr Dariusz Radziwi³³owicz (UWM), natomiast dr
Halina £ach (UWM) zajê³a siê postawami spo³eczeñstwa polskiego wobec
agitacji sowieckiej na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.
Pozosta³e wyst¹pienia dotyczy³y problematyki ukraiñskiej. Prof. Henryk
Stroñski zanalizowa³ sowieck¹ politykê narodowociow¹ wobec ludnoci polskiej na Ukrainie w latach 20. i 30. XX w., a okresem po odzyskaniu niepodleg³oci przez Ukrainê zaj¹³ siê mgr Bartosz Szurmiñski (Olsztyn), który omówi³
sytuacjê mniejszoci polskiej w tym czasie. Natomiast redaktor Swiet³ana Kabaczyñska (Chmielnicki) przedmiotem swoich rozwa¿añ uczyni³a Polskê jako
wzór reformy ustrojowej w prasie ukraiñskiej w latach 1991-2005.
Ostatniego dnia dyskutowano g³ównie o XIX stuleciu i polityce rosyjskiej
w tym okresie. Dr Ma³gorzata Dajnowicz (UwB) scharakteryzowa³a tê polity-
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kê wobec Polaków z ziem pó³nocno-wschodnich, koñcz¹c swoje wyst¹pienie
na pocz¹tkach XX w. Polsk¹ dzia³alnoæ dobroczynn¹ w Wilnie w I po³owie
XIX w. i stosunek do niej w³adz carskich omówi³a mgr Maria Korybut-Marciniak (UWM), a pograniczem polsko-litewskim po I wojnie wiatowej i codziennoci¹ ludnoci polskiej tam mieszkaj¹cej zaj¹³ siê dr Wies³aw £ach
(UWM). Konferencjê zakoñczy³ dr Andrzej Szmyt z UWM, który zreferowa³
temat: Polityka owiatowa Rosji wobec Polaków na ziemiach zabranych
w I po³owie XIX wieku.
Mimo wielu referatów nie zabrak³o miejsca na ¿yw¹ dyskusjê w czasie
obrad, tym bardziej ¿e dotyczy³a ona trudnych i tragicznych czasów miêdzyi powojennych. Interesuj¹ce dyskusje prowadzono równie¿ po oficjalnych obradach, a niezapomnianych chwil dostarczy³a romantyczna przeja¿d¿ka stateczkiem po jeziorze Czos.
Równie niezapomnianych wra¿eñ dostarczy³a druga czêæ konferencji,
która rozpoczê³a siê od wycieczki polskich uczestników do Kamieñca Podolskiego i Chocimia. Same obrady odby³y siê w s³ynnym targowym miecie
 Chmielnickim na Ukrainie. Tam, w dniach 28-30 padziernika 2005 r.
 w murach Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu debatowano o Polakach na Ukrainie w XIX-XX wieku. W ten sposób starano siê uczciæ 80.
rocznicê powstania i 70. rocznicê rozwi¹zania Marchlewszczyzny. W pewnym
sensie o randze przedsiêwziêcia wiadczy³a liczba organizatorów, których na
zaproszeniu przygotowanym przez stronê ukraiñsk¹ by³o a¿ jedenastu, gdy
tymczasem organizowa³y tê konferencjê te same instytucje, które przygotowywa³y pierwsz¹ czêæ, czyli Stowarzyszenie Uczonych Polskich Ukrainy,
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzia³ w Olsztynie, Instytut Historii
i Stosunków Miêdzynarodowych UWM w Olsztynie, Wydzia³ HumanistycznoPedagogiczny Chmielnickiego Narodowego Uniwersytetu oraz dodatkowo
Zwi¹zek Polaków Ukrainy.
Pierwszego dnia konferencja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem lokalnych mediów, prasy i telewizji. Uroczystego otwarcia obrad dokona³ m.in.
rektor chmielnickiego uniwersytetu prof. M. E. Skiba oraz przedstawiciele
w³adz miasta i administracji obwodowej. Obrady plenarne rozpoczê³y siê od
wyst¹pienia znanego z dzia³alnoci w Radiu Wolna Europa prof. Miko³aja
Iwanowa (UO), który mówi³ o Marchlewszczynie w stosunkach polsko-sowieckich w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Tego rejonu dotyczy³y tak¿e
referaty prof. H. Stroñskiego (Nasza Polska Republika Rad. Powstanie i rozwój Marchlewszczyzny  polskiego autonomicznego rejonu na Wo³yniu w latach 1925-1935) oraz dr. Andrzeja Michalskiego (PAP): Marchlewszczyzna
 raj, który sta³ siê piek³em.
Po problematyce dotycz¹cej Marchlewszczyzny przedstawiano referaty
nt. wp³ywu powstañ narodowych na sytuacjê Polaków zamieszkuj¹cych terytoria dzisiejszej Ukrainy. Doc. dr. Myko³a Olijnyk (ChNU) zanalizowa³ politykê w³adz carskich po powstaniu listopadowym. O represjach, jakie spotka³y
Polaków na Ukrainie po powstaniach: listopadowym i styczniowym mówi³
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prof. Norbert Kasparek (UWM), a doc. dr Jurij Ziemskij (Chmielnicki) scharakteryzowa³ polsko-rosyjsk¹ walkê polityczn¹ w przededniu powstania
w 1863 r.
Doc. dr Walerij Diaczok (ChNU) w swoim wyst¹pieniu skonfrontowa³ na
przyk³adzie Ustina Karmaliuka (ukraiñskiego Janosika) mity z rzeczywistoci¹, przedstawiaj¹c jego sylwetkê i postawê wobec Polaków na Podolu.
O sytuacji szlachty polskiej w okresie istnienia zaboru rosyjskiego (na przyk³adzie rodziny Potockich) mówi³ doc. dr Ihor Krywoszeja (Humañ), natomiast prof. Jan Rzoñca (UO) snu³ refleksje zwi¹zane z polsk¹ obecnoci¹ na
Ukrainie w pocz¹tkach XX w., skupiaj¹c siê g³ównie na inicjatywie owiatowej rodowiska narodowo-demokratycznego w Kijowie.
Dalsza czêæ obrad powiêcona by³a problematyce wyznaniowej i sytuacji
Kocio³a polskiego na Podolu. Dr Leon Popek (Lublin) przedstawi³ problem
kasat wi¹tyñ rzymskokatolickich i unickich w zachodniej czêci diecezji
³ucko-¿ytomierskiej w latach 18621914 oraz próbê ich rewindykacji w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Z sytuacj¹ rodzin mieszanych wyznaniowo w
pierwszej po³owie XIX w. w wietle materia³ów archiwalnych podolskiej gminy wyznaniowej zapozna³ uczestników doc. dr W³adymyr Czupyra (Chmielnicki). Natomiast miejscem Cerkwi rzymskokatolickiej na Podolu w wietle
przemian geopolitycznych rodkowo-wschodniej Europy zajê³a siê doc. dr Natalia Rublowa (Kijów).
Pierwszy dzieñ obrad zakoñczy³y wyst¹pienia dr. Wasyla Jaremenko
(Chmielnicki), który scharakteryzowa³ postawê Szewczenki wobec Polski i
Polaków w wietle jego historiografii oraz prof. Selima Chazbijewicza
(UWM), prezentuj¹cego losy polsko-litewskich Tatarów na Ukrainie.
Nastêpnego dnia uczestnicy z³o¿yli wizytê w Archiwum Narodowym w
Chmielnickim, gdzie zapoznano siê m.in. z niektórymi zbiorami poloników,
które ocala³y z po¿aru archiwum w Kamieñcu Podolskim. Po wizycie kontynuowano obrady, a pierwszy wyst¹pi³ dr Piotr Horbatowski (UJ) przedstawiaj¹c problem propagandowego wykorzystania polskich placówek teatralnych na Ukrainie w latach 19181938. Z kolei dr hab. Grzegorz Hryciuk
(Uniwersytet Wroc³awski) razem z dr. Tomaszem Ciesielskim (UO) zapoznali
uczestników z sytuacj¹ Polaków mieszkaj¹cych w Odessie w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego. Póniejszym okresem, przede wszystkim latami 19431944, zaj¹³ siê dr Janusz K³apeæ (UMCS), który zanalizowa³ sytuacjê polskich uchodców z Wo³ynia na obszarze dystryktu lubelskiego, a mgr
Natalia Owsianicka (Kalisz) omówi³a przeladowania Polaków w czasach
stalinizmu. Natomiast dr Andrzej Szmyt (UWM) przedstawi³ okolicznoci
reaktywacji Liceum Krzemienieckiego po pierwszej wojnie wiatowej.
Konferencjê zakoñczy³y wyst¹pienia dotycz¹ce wspó³czesnej tematyki.
Dr Izabela Lewandowska (UWM) oraz mgr Anita Staszkiewicz (Krzemieniec)
zaprezentowa³y badania pilota¿owe nt. to¿samoci narodowej m³odzie¿y polskiego pochodzenia na Ukrainie. Problemom, z jakimi borykaj¹ siê Polacy
wspó³czenie powiêci³a swoje wyst¹pienie tak¿e mgr Magdalena Okaj (Krze-
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mieniec). Na zakoñczenie g³os zabra³a mgr Izabela Socka (UWM), która
przedstawi³a przygotowany wspólnie z mgr. Bartoszem Szumiñskim (Olsztyn) referat nt. stanu badañ nad losami Polaków na Ukrainie w wietle
polskiej literatury.
Obok obrad, dyskusji i wspomnianej wy¿ej wizyty w Archiwum Pañstwowym polscy uczestnicy odwiedzili szko³ê polsk¹ w Dowbyszu, a tak¿e seminarium rzymskokatolickie w Gródku Podolskim.
Dwuczêciowa konferencja po raz kolejny potwierdzi³a, ¿e zainteresowanie ogólnie rozumian¹ problematyk¹ wschodni¹ nie s³abnie. Co wiêcej, o¿ywione dyskusje w czasie obrad i w kuluarach pokaza³y, ¿e istnieje jeszcze
wiele kwestii, które wymagaj¹ dok³adnych badañ. Uczestnicy sympozjum
w Mr¹gowie i Chmielnickim byli zgodni, ¿e konieczne s¹ nastêpne naukowe
spotkania. Wypada mieæ tylko nadziejê, ¿e ta cenna inicjatywa bêdzie kontynuowana, a historycy polscy i ukraiñscy bêd¹ mieli okazjê do nastêpnej
dyskusji.

Jacek Kowalewski

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

KONFERENCJA NAUKOWA
GRANICE DYSCYPLIN-ARNE W HUMANISTYCE,
OLSZTYNPLUSKI, 12 GRUDNIA 2005 ROKU
W dniach 12 grudnia 2005 r., przy wsparciu organizacyjno-finansowym
Instytutu Filozofii UWM, Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, Instytutu
Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM oraz Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie, odby³a siê konferencja naukowa
pt. Granice dyscyplin-arne w humanistyce. Pomys³odawc¹ i organizatorem
spotkania by³a grupa pracowników jednostek uniwersyteckich i naukowobadawczych z pó³nocno-wschodniej Polski, zrzeszona w ramach inicjatywy
Forum Humanistycznego. Zasadniczym celem dzia³alnoci Forum jest integracja oraz aktywizacja rodowiska badawczego poprzez dzia³ania zmierzaj¹ce do rozwijania i upowszechniania szeroko pojêtej wiedzy humanistycznej
w ramach polidyscyplinarnego modelu uprawiania wspó³czesnej nauki. Jedn¹ z form realizacji powy¿ej zakrelonego zadania s¹ cykliczne, tematyczne
spotkania naukowe Colloqiua Humaniorum, których kolejn¹ edycjê stanowi³a omawiana konferencja.
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W pierwszym dniu spotkania obrady, dziêki uprzejmej pomocy Towarzystwa Naukowego im. W. Kêtrzyñskiego w Olsztynie, toczy³y siê w Domu
Polskim, siedzibie olsztyñskiego Orodka Badañ Naukowych. W drugim dniu
spotkanie konferencyjne przeniesiono do Pensjonatu Z³oty Strug w Pluskach pod Olsztynem, bêd¹cego równie¿ miejscem zakwaterowania goci
i uczestników dyskusji. Otwarcia obrad, w obecnoci dyrekcji Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM, w osobach dr hab. Zoi Jaroszewicz-Pieres³awcew, prof. UWM oraz dr. Krzysztofa £o¿yñskiego, dokona³a
wicedyrektor Instytutu Filozofii UWM, dr Marta liwa.
Zapraszaj¹c do udzia³u w spotkaniu, organizatorzy postawili pytanie
o diagnozê to¿samoci wspó³czesnej humanistyki, czynion¹ zarówno w trybie
analizy teoretycznej, jak i studiów nad indywidualnymi przypadkami. Wród
pytañ inicjuj¹cych dyskusjê pojawi³y siê miêdzy innymi takie, które dotyka³y
kwestii zasadnoci utrzymywania granic dyscyplinarnych przez dzisiejsze
pokolenia humanistów. Pytano te¿ o ewentualne przyczyny trwa³oci, b¹d
mieszania gatunków, zale¿noæ pomiêdzy to¿samoci¹ a instytucjonalnymi
ramami rodowisk humanistycznych oraz o stanowisko polskiej zbiorowoci
naukowej wobec zachodz¹cych w kulturze ponowoczesnej zmian konceptualnych i edukacyjnych.
Uczestnicy spotkania wys³uchali ³¹cznie 12 odczytów u³o¿onych w 5 boków problemowych i podzielonych czasem na dyskusjê merytoryczn¹. W roli
referentów wyst¹pili: dr Andrzej Zaporowski (Instytut Kulturoznawstwa
UAM Poznañ) Granica i to¿samoæ kulturowa (szkic metodologiczno-historyczny); dr Krzysztof Abriszewski (Instytut Filozofii UMK Toruñ) Cztery
opowieci o dyscyplinie i granicy. Podejcie teoriospo³eczne; mgr Rafa³ Nawrocki (Katedra Etnologii UMK Toruñ) Przeciw dyscyplinie, ¿adnych granic; dr Wojciech Piasek (Instytut Historii i Archiwistyki UMK Toruñ) Granice dyscyplin-arne i inter-dyscyplinarnoæ w nieklasycznej historiografii; dr
Jacek Kowalewski (Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM
Olsztyn) To¿samoæ hybrydyczna w ponowoczesnej historiografii; dr Marcin
Brocki (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWroc³aw.) O problemach z interdyscyplinarnoci¹ w antropologii; dr Konrad Górny (Katedra
Etnologii i Antropologii Kulturowej UWroc³aw.) Antropologia i socjologia nowa dekada; dr Monika Baer (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
UWroc³aw.) Niebezpieczne zwi¹zki: antropologia i feminizm we wspó³czesnej
humanistyce polskiej; mgr Olga Kwiatkowska (Katedra Etnologii UMK Toruñ) Antropologia rzeczy jako projekt interdyscyplinarny; dr Izabela Lewandowska (Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM Olsztyn) Historia najnowsza a inne dyscypliny badawcze. Zarys problematyki;
mgr Adam Kola (Instytut Filologii S³owiañskiej UMK Toruñ) Studia interdyscyplinarne a literaturoznawstwo polskie. Od zmian instytucjonalnych do
nowego projektu konstruowania indywidualnej to¿samoci.; oraz dr Marta
liwa (Instytut Filozofii UWM Olsztyn) Perspektywa wielokulturowoci
w estetyce. Pod koniec 2006 r. organizatorzy konferencji przewiduj¹ wydanie pracy zbiorowej, podsumowuj¹cej wyniki powy¿szego spotkania.
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Roman Jurkowski

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
WIELKI SEJM WILEÑSKI (1905): KORZENIE, ROZWÓJ,
KONSEKWENCJE, WILNO, 56 GRUDNIA 2005 ROKU
Konferencja powiêcona by³a 100-letniej rocznicy tzw. Wielkiego Sejmu
Wileñskiego i mia³a miejsce dok³adnie 100 lat po wydarzeniu, którego wartoæ dla narodu litewskiego trudno przeceniæ.
Zjazd Litwinów wybranych w demokratycznych g³osowaniach przez ludnoæ litewsk¹ zamieszkuj¹c¹ gubernie kowieñsk¹, suwalsk¹, wileñsk¹, który
odby³ siê w Wilnie w dniach 4 i 5 XII 1905 r. i zosta³ nazwany póniej
Wielkim Sejmem Wileñskim, wprowadzi³ w ¿ycie polityczne Litwinów wielkie
zmiany, stanowi¹c fundament przysz³ego odrodzenia pañstwa litewskiego.
W jego uchwa³ach zawarty by³ postulat autonomii politycznej dla Litwy w jej
granicach etnicznych z wy³onionym w demokratycznych wyborach sejmem
w Wilnie. Jak pisali organizatorzy w zaproszeniu na konferencjê:  Zjazd ten
by³ dodatkowym bodcem dla litewskiego odrodzenia narodowego, bêd¹cego
czêci¹ sk³adow¹ ogólnolitewskiego ruchu rewolucyjnego na rzecz wyzwolenia siê spod rosyjskiego absolutyzmu oraz reform politycznych i spo³ecznych
[...] Stanowi³ on uwieñczenie procesu dojrzewania nowoczesnego narodu litewskiego, w sposób wyrany okrelaj¹c orientacje etnopolityczne. Jeli do
tych s³ów dodaæ te¿ uwagê, ¿e tylko Litwini sporód wielu narodów Imperium Rosyjskiego zdobyli siê na tak samodzielny wysi³ek polityczno-organizacyjny jakim by³y wolne wybory przedstawicieli narodu na zjazd w Wilnie  to
nie bêdzie niczym zaskakuj¹cym wysoka ranga, jak¹ nadano w Republice
Litewskiej obchodom 100-lecia tego wydarzenia.
Konferencja naukowa by³a jednym z najwa¿niejszych elementów obchodów rocznicowych. Jej organizatorami byli: Komisja do Spraw Promowania
Tradycji i Dziedzictwa Lituanistyki Sejmu Republiki Litewskiej, Uniwersytet
Pedagogiczny w Wilnie, Uniwersytet Wileñski, Instytut Historii Litwy Litewskiej Akademii Nauk. Osobisty patronat nad Konferencj¹ obj¹³ zastêpca
przewodnicz¹cego Sejmu Republiki Litewskiej, p. Èeslovas Jurðënas.
Miejscem obrad by³a Sala Konstytucyjna Sejmu Republiki Litewskiej, co
poza podniesieniem rangi konferencji mia³o i ten praktyczny wymiar, ¿e
wszystkie referaty, wypowiedzi i dyskusja by³y symultanicznie t³umaczone
przez t³umaczy przysiêg³ych i przekazywane poprzez indywidualne systemy
audio w jêzykach rosyjskim, niemieckim, angielskim i litewskim. Poza najliczniej reprezentowanymi przedstawicielami nauki litewskiej, z innych
pañstw w konferencji uczestniczyli: z Republiki Bia³oru  dr hab. Aleksan-
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der Smaljanczuk, z Republiki £otwy  dr hab. Eriks Jekabsons (Uniwersytet
w Rydze), z Republiki Federalnej Niemiec  dr Joachim Tauber (Uniwersytet
w Hamburgu), i z Polski  dr Roman Jurkowski (Uniwersytet WarmiñskoMazurski w Olsztynie).
Obrady trwa³y dwa dni, 5 grudnia, po uroczystym otwarciu konferencji
przez p. marsza³ka Èeslovasa Jurënasa, wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty.
Jeden z najwybitniejszych wspó³czesnych historyków litewskich  prof. dr
hab. Antanas Tyla z Litewskiej Akademii Nauk inauguruj¹c czêæ naukow¹
konferencji mówi³ o Przejawach solidarnoci narodu litewskiego w 1905 r.,
podkrelaj¹c dojrza³oæ polityczn¹ i wysoki poziom wiadomoci narodowej
nie tylko przywódców ruchu narodowego, ale i znacznej czêci spo³eczeñstwa
litewskiego  k³ad³ nacisk na umiejêtnoci organizacyjne, znakomite wyczucie momentu historycznego i pe³n¹ wiadomoæ celów do których d¹¿y³ litewski ruch narodowy. Jego zdaniem zjawiskiem uderzaj¹cym w przygotowaniach do Zjazdu w Wilnie i w ca³ym splocie wydarzeñ na wsi litewskiej
w latach 19041907 by³a solidarnoæ narodowa, tym bardziej warta podkrelenia, ¿e mia³a ona charakter ideowy, pozbawiony de facto jednego silnego
przywództwa politycznego (jak to by³o w 1863 r.). To w³anie ta solidarnoæ
bêd¹ca ostoj¹ i podstaw¹ wszystkich litewskich dzia³añ rewolucyjnych
w Rosji doby pierwszej rewolucji  wskazywa³a na wysoki poziom wiadomoci narodowej ludnoci litewskiej, co po upadku caratu zaowocowa³o zdolnoci¹ do utworzenia w³asnego pañstwa  powiedzia³ prof. A. Tyla. Podobne
tezy sformu³owa³ dr Joachim Tauber (Rozwa¿ania na temat Wielkiego Sejmu
Litewskiego) umiejscawiaj¹c litewski ruch narodowy w ca³ym konglomeracie
z³o¿onej sytuacji wewnêtrznej pañstwa carów w koñcu 1905 r. Ciekawe by³y
te¿ uwagi dr. J. Taubera o ogólnoeuropejskich tendencjach emancypacyjnych,
na schy³ku XIX i w pocz¹tkach XX w., wród narodów nie posiadaj¹cych
w³asnych organizmów pañstwowych. Gediminas Ilgûnas, przewodnicz¹cy Dyrekcji ds. Obchodów Tysi¹clecia Pañstwa Litewskiego ukaza³ Wielki Sejm
Wileñski na tle wydarzeñ rewolucji na Litwie w 1905 roku. Referat dr Rimantasa Miknysa z Instytutu Historii Litwy Litewskiej Akademii Nauk zatytu³owany Miêdzy Litw¹ etnograficzn¹ a historyczn¹  czy by³a mo¿liwoæ formu³owania hase³ autonomicznych w 1905 r. stawia³ podstawowe pytania o koncepcje zasiêgu terytorialnego omawianej na Sejmie w Wilnie autonomii litewskiej. Wskaza³ on na trudnoci w przyjêciu odpowiednich kryteriów etnicznych czy historycznych w okreleniu granic Litwy, z jakimi mieli do czynienia dzia³acze litewscy podczas obrad w Wilnie w grudniu 1905 r. Prof. dr hab.
Aldona Gaigalaitë z wileñskiego Uniwersytetu Pedagogicznego scharakteryzowa³a programy agrarne w litewskim ruchu katolickim w 19061907 r.
podkrelaj¹c ich rewolucyjnoæ, ale przede wszystkim ró¿ni¹ce je od rosyjskich ruchów agrarnych  poszanowanie dla prywatnej w³asnoci ziemi.
Przedostatnim mówc¹ pierwszego dnia by³ doc. dr Edmundas Rima, który
mówi³ o ewolucji i zmianach litewskich symboli narodowych w koñcu XIX
i na pocz¹tku XX w. Historyk z Rygi, dr hab. Eriks Jekabsons, przybli¿y³
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s³uchaczom ma³o znany, nawet historykom litewskim, epizod z dziejów kolonii litewskiej w Rydze, a mianowicie spotkania i narady Litwinów ryskich
zwi¹zane z wyborami delegatów na zjazd w Wilnie. Ciekawe by³y te¿ informacje o policjantach narodowoci litewskiej, pe³ni¹cych s³u¿bê w Rydze  by³o
to zabronione w tzw. guberniach litewsko-bia³oruskich.
Dr hab. Aleksander Smaljanczuk z Grodna referatem pt. Polski ruch
narodowy na ziemiach Litwy i Bia³orusi w latach 19051907 rozpocz¹³ drugi
dzieñ obrad. Nie zaj¹³ siê on omówieniem g³ównych nurtów politycznych
wród spo³ecznoci polskiej z tych terenów, a ciekaw¹ kwesti¹ tzw. litewskich Polaków, czy tzw. Litwinów w rozumieniu mickiewiczowskim. Pos³uguj¹c siê przyk³adem Romana Skirmunta i ca³ego zjawiska, jakim by³a tzw.
krajowoæ, mówi³ o rozdwojeniu osobowoci u wielu Polaków z kresów dawnej Rzeczypospolitej. Niski poziom wiadomoci narodowej ch³opów bia³oruskich okrelaj¹cych siê jako tutejsi nazwa³, chyba zbyt popiesznie, protonacjonalizmem. Kolejnym mówc¹ by³ dr Gintaras Mitrulevièius, który w referacie pt. Socjaldemokraci litewscy a Wielki Sejm Wileñski na tle wydarzeñ
I rewolucji rosyjskiej 19051907 scharakteryzowa³ stosunek Litewskiej Socjal-Demokratycznej Partii do kwestii narodowej na Litwie i pojawiaj¹ce siê  na
tle procesu odradzania siê narodu litewskiego  ró¿nice w koncepcjach politycznych najwybitniejszych przywódców tej partii. Jak wykaza³y badania referenta, s³aboæ litewskich socjaldemokratów wynika³a nie tylko z braku licznej
klasy robotniczej, ale przede wszystkim z niedoceniania si³y rodz¹cego siê
nowoczesnego nacjonalizmu litewskiego. Referat prof. T. Rosenberga, pt. Zjazdy Estoñczyków w Tartu w 1905 r. i ich znaczenie, z powodu choroby prelegenta
zosta³ pominiêty, choæ bêdzie wydrukowany w materia³ach pokonferencyjnych.
Tematyce prasoznawczej by³y powiêcone dwa kolejne wyst¹pienia.
Audronë Matijoðienë omówi³a Oddwiêki Wielkiego Sejmu Wileñskiego w prasie litewskiej (19051906). Konkluzj¹ tego referatu by³o stwierdzenie, i¿ niemal wszystkie gazety i czasopisma litewskie wychodz¹ce w latach 19051907
w Rosji i Niemczech odnotowa³y obrady Zjazdu Wileñskiego i niezale¿nie od
swoich orientacji politycznych doceni³y jego znaczenie dla litewskiego ruchu
narodowego. Ca³kiem inaczej by³o w prasie polskiej, której reakcje na wydarzenia wileñskie omówi³ dr Roman Jurkowski z Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Jego referat zatytu³owany Prasa polska z lat 19051906 o Wielkim Sejmie
Wileñskim, pokazywa³ minimalne zainteresowanie gazet i czasopism polskich
z trzech zaborów tym co siê dzia³o wród Litwinów. I jeli milczenie takich
gazet jak Czas czy Dziennik Poznañski mo¿na czêciowo wyt³umaczyæ
odleg³ociami i drukiem w innych zaborach, to milczenie prasy warszawskiej,
a przede wszystkim wileñskiej by³o ju¿ niezrozumia³e, a w wypadku tej
ostatniej nosi³o znamiona celowej polityki przemilczania wydarzeñ istotnych
dla ludnoci litewskiej.
Mindaugas Tamoaitis z Wileñskiego Uniwersytetu Pedagogicznego
przedstawi³ Obraz Wielkiego Sejmu Wileñskiego w oczach spo³eczeñstwa litew-
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skiego w latach 19181939 uwypuklaj¹c zbie¿noæ czêstotliwoci odnoszenia
siê do wydarzeñ z 1905 r. z programami partii nacjonalistycznych i demokratycznych, zw³aszcza po objêciu w 1926 r. w³adzy przez A. Smetonê. W warunkach coraz silniejszych rz¹dów autorytarnych odnoszenie siê do demokratycznie wybranego Sejmu w 1905r. mia³o znaczenie nie tylko historyczne.
Dr Darius Staliûnas z Instytutu Historii Litwy Litewskiej Akademii
Nauk dokona³ przegl¹du historiografii radzieckiej dotycz¹cej roku 1905,
zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na tworzony w tej historiografii ideologiczny
wzorzec przyjani narodów. Ostatnim wyst¹pieniem, bardziej zreszt¹ publicystycznym ni¿ naukowym, by³ referat doc. dr Rity Aleknaitë Bieliauskienë
z Uniwersytetu Pedagogicznego Wp³yw idei Wielkiego Sejmu Wileñskiego na
dzisiejsz¹ kulturê. Referentka skupi³a siê tylko na jednym zagadnieniu: znajomoci historii w³asnego narodu wród wspó³czesnej m³odzie¿y, oceniaj¹c j¹
jako katastrofaln¹. Podaj¹c przyk³ady niewiedzy historycznej u m³odych Litwinów uzna³a j¹ za szkodliw¹ dla nastêpnych pokoleñ.
Niew¹tpliwym plusem konferencji by³o rygorystyczne przestrzeganie
czasu wyst¹pieñ przez prowadz¹cych obrady i przeznaczenie sporo miejsca
na dyskusjê. W trakcie dwudniowych obrad dyskutowano wielokrotnie. Rozpocz¹³ j¹ dr Roman Jurkowski, polemizuj¹c z wypowiedzi¹ prof. A. Tyli dotycz¹c¹ postanowieñ Sejmu Wileñskiego wobec guberni suwalskiej, zamieszka³ej w znacznej czêci przez Litwinów, ale nale¿¹cej do Królestwa Polskiego.
Dr R. Jurkowski opieraj¹c siê na s³ynnej Litwie Micha³a Romera stwierdzi³,
¿e uchwa³a Sejmu Wileñskiego domagaj¹ca siê wg prof. A. Tyli wy³¹czenia
ca³ej guberni z Królestwa i przy³¹czenia jej do przysz³ej autonomicznej Litwy,
dotyczy³a tylko czêci tej guberni, zamieszka³ej przez ludnoæ litewsk¹.
W odpowiedzi prof. A. Tyla przytoczy³ rezolucje zjazdów gminnych z litewskich powiatów guberni suwalskiej, domagaj¹ce siê wy³¹czenia ca³ej guberni
z Królestwa Polskiego, dodaj¹c te¿, ¿e w wielu opisach rezolucji zjazdu mylono je czêsto z uchwa³ami odbywaj¹cego siê w tym samym czasie i miejscu
zjazdu w³ociañskiego. Ca³¹ kwestiê wyjaniono w póniejszych rozmowach
kuluarowych. W pytaniach do doc. E. Rimy podnoszono kwestiê przyczyn
czêstych zmian barwy poszczególnych kolorów litewskiej flagi narodowej.
Niektóre pytania dotyczy³y te¿ dziejów litewskiego hymnu narodowego. Dr.
R. Miknys zainteresowa³ siê ca³kiem nowym dla historyków problemem policjantów narodowoci litewskiej s³u¿¹cych w guberniach nadba³tyckich: ilu ich
by³o, z jakich grup spo³ecznych siê wywodzili, jak zachowywali siê wobec
zaburzeñ rewolucyjnych na £otwie. Miejmy nadziejê, ¿e dr E. Jekabsons
powiêci tej sprawie odrêbne opracowanie. Dr R. Jurkowski zwróci³ uwagê
prof. A Gaigalaitë na pominiêcie przez ni¹ w referacie programu agrarnego
Stronnictwa Konstytucyjno-Katolickiego za³o¿onego w 1906 r. w guberni wileñskiej przez biskupa E. Roppa. Niektóre punkty programu tego stronnictwa (np. wyw³aszczenie przymusowe maj¹tków ziemiañskich za odszkodowaniem) zyska³y akceptacjê ch³opów litewskich, którzy w kilku gminach poparli
kandydatów stronnictwa na pos³ów do I Dumy Pañstwowej. Z kolei dr R. Mik-
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nys w pytaniach do dr. R. Jurkowskiego próbowa³ dociec przyczyn tak ma³ego
zainteresowania prasy polskiej wydarzeniami w Wilnie. Zdaniem dr R. Jurkowskiego pewnym wyt³umaczeniem dla prasy warszawskiej by³a ogólna
sytuacja pañstwa rosyjskiego: stan wojenny w Królestwie, zaburzenia agrarne w guberniach nadba³tyckich, zjazd ziemców w Moskwie omawiaj¹cy sprawê autonomii Królestwa, dziesi¹tki najrozmaitszych wieców, zjazdów, które
wybuch³y w Królestwie i Rosji po manifecie padziernikowym. To wszystko mog³o byæ przyczyn¹ pominiêcia w relacjach zjazdu w Wilnie. Doszed³ te¿
do tego inny element  wiadomoci z Wilna, czy póniej z Kijowa, podawano
w Warszawie g³ównie za pomoc¹ przedruków z tamtejszej prasy polskiej,
a jedyny wówczas dziennik polski w Wilnie Kurier Litewski, Zjazdowi Wileñskiemu nie powiêci³ nawet drobnej notatki. Zdaniem prelegenta, pominiêcie tego faktu (a nie mo¿na by³o nie zauwa¿yæ w Wilnie prawie 2000
delegatów przyby³ych na zjazd) nie by³o przypadkowe i wynika³o z niechêci
w³aciciela gazety Hipolita Korwin-Milewskiego do litewskiego ruchu odrodzeniowego, dlatego jego gazeta w tym czasie stosowa³a metodê opart¹ na
przes³ance, ¿e  nie ma tego, o czym siê nie mówi. Profesor A. Tyla, odnosz¹c
siê do referatów dr G. Mitrulevièiusa i dr Audronë Matijoðienë zwróci³ uwagê
na pominiêcie przez tych autorów litewskiej prasy emigracyjnej reprezentowanej przez wiele tytu³ów, stanowi¹cej cenne ród³o historyczne, choæby tylko z powodu ukazywania siê bez cenzury.
Uczestnicy konferencji otrzymali zapewnienie organizatorów o wydrukowaniu referatów w sejmowym wydawnictwie Parlamento studijos. Warto te¿
dodaæ, ¿e wszystkich referentów zaproszono na uroczysty koncert, który odby³ siê dok³adnie w 100 lat po Wielkim Sejmie Wileñskim, i w tym samym
miejscu, czyli w sali dzisiaj nale¿¹cej do Litewskiej Filharmonii Narodowej.
Mia³ on charakter koncertu muzycznego z elementami wizualnymi, pokazuj¹cymi najwa¿niejsze epizody historii Litwy. Przemawiali tam: prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus, marsza³ek Sejmu Artûras Paulauskas
i prof. Antanas Tyla. Po koncercie odby³ siê raut w sali ratusza wileñskiego,
na którym nagrodzono osoby zaanga¿owane w przygotowanie obchodów
100-lecia Wielkiego Sejmu Wileñskiego. Po zakoñczeniu drugiego dnia obrad
konferencji dr R. Jurkowski uczestniczy³ w spotkaniu, po³¹czonym z uroczyst¹
kolacj¹ z wicemarsza³kiem Sejmu Republiki Litewskiej Èeslovasem Jurðënasem, prof. Antanasem Tyl¹, rektorem i prorektorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie. Rozmawiano m.in. o reaktywowaniu wspó³pracy miêdzy Instytutem Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM a t¹ uczelni¹ wileñsk¹,
zw³aszcza, ¿e istnia³a ona w czasach dzia³alnoci WSP w Olsztynie.
W zakoñczeniu nale¿y podkreliæ, i¿ organizatorom uda³o siê z powodzeniem zgraæ dwie, wcale nie tak ³atwe do po³¹czenia kwestie: szeroko zakrojone uroczystoci rocznicowe (koncerty, wystawy, programy telewizyjno-radiowe) z konferencj¹ naukow¹, a wiêc elementy odtwórcze, przypominaj¹ce
o dziedzictwie narodowym z badawczymi, inspiruj¹cymi g³êbsze poznawanie
historii narodu i pañstwa.
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Zasady przygotowania prac naukowych do czasopisma
Echa Przesz³oci
1. Wydruk komputerowy
1.1. Czasopismo Echa Przesz³oci sk³ada siê z dzia³ów: ARTYKU£Y I ROZPRAWY,
DOKUMENTY I MATERIA£Y, PROBLEMY I DYSKUSJE, POLEMIKI, RECENZJE
I OMÓWIENIA, KRONIKA NAUKOWA.
1.2. Autor dostarcza do Redakcji Ech Przesz³oci (Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn):
 wydruk komputerowy pracy w dwóch egzemplarzach wraz z dyskietk¹: tekst
z przypisami. Wydruk powinien byæ wykonany na papierze formatu A-4, zadrukowanym jednostronnie: preferowany edytor tekstu Word, czcionka: Times New
Roman, wielkoæ czcionki  14; odstêp miêdzy wierszami  1,5. Przypisy: czcionka
 12. Marginesy ka¿dej kartki wydruku powinny mieæ wymiary: górny i dolny
 25 mm, lewy  35 mm. Formatowanie tekstu nale¿y ograniczyæ do minimum:
wciêcia akapitowe, rodkowanie, kursywa. Objêtoæ artyku³ów i rozpraw nie powinna przekraczaæ 30 stron znormalizowanego wydruku (na stronie 30 wierszy
po oko³o 60 znaków), recenzji i omówieñ  5 stron;
 streszczenie w jêzyku polskim (maksymalnie pó³ strony znormalizowanego wydruku);
 na pierwszej stronie w lewym górnym rogu wydruku autor podaje imiê i nazwisko
oraz swoj¹ instytucjê naukow¹.
1.3. Zrecenzowane artyku³y, rozprawy i materia³y przekazywane s¹ wraz z recenzj¹ do
Autorów. Autor powinien ustosunkowaæ siê do uwag recenzenta, a nastêpnie zwróciæ
do Redakcji tekst recenzowany, recenzjê, nowy wydruk komputerowy i opisan¹
dyskietkê z poprawion¹ wersj¹ swojego artyku³u.
1.4. Redakcja Ech Przesz³oci przyjmuje do druku teksty dotychczas nigdzie nie
publikowane.
2. W tekstach zasadniczych stosujemy ogólnie przyjête skróty (np. itd., m.in., etc.), a tak¿e
z regu³y: r. (rok) i w. (wiek), inne za  w miarê potrzeby. Nazwy miesiêcy podajemy
cyfr¹ rzymsk¹, wówczas gdy wystêpuj¹ wraz z dniem i rokiem (bez oddzielaj¹cych je
kropek), w innych przypadkach  w ich brzmieniu s³ownym (18 VI 1623; 8 marca;
w czerwcu 1623 r.).
3. Przypisy
3.1. Numery przypisów nale¿y umieszczaæ we frakcji górnej, bez nawiasów lub kropek,
w wierszu z wciêciem akapitowym. Odnoniki do przypisów w tekcie powinny byæ
umieszczone przed kropk¹ koñcz¹c¹ zdanie (z wyj¹tkiem, gdy koñczy je skrót:
w.  wiek lub r.  rok), albo przed przecinkiem wewn¹trz zdania). W przypisach
stosujemy skróty jak w pkt. 2; dopuszczalne s¹ tak¿e inne skróty, przyjête w historycznych opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyjanieniem ich znaczenia
przy pierwszym wypadku zastosowania. Tytu³y czasopism i serii wydawniczych piszemy
w cudzys³owie; po tytule publikacji zamieszczonej w opracowaniu zbiorowym piszemy
po przecinku  w: (bez nawiasów kwadratowych). Tomy, roczniki, zeszyty, numery
i czêci periodyków i innych publikacji podajemy cyframi arabskimi.
3.2. Opis publikacji zwartej (ksi¹¿ki) powinien zawieraæ nastêpuj¹ce elementy: inicja³
imienia, nazwisko(-a) autora(-ów) bez spacji, tytu³ dzie³a, podtytu³ (oddzielony kropk¹), czêci wydawnicze (np. wyd. 2), miejsce i rok wydania, wykaz cytowanych
stron. Tytu³ dzie³a zaznaczamy kursyw¹  bez cudzys³owów.
3.3. Przypis, który bezporednio powtarza siê, oznaczamy: Ibidem, s. ... (bez kursywy).
Dzie³o wczeniej cytowane zapisujemy: inicja³ imienia i nazwisko autora, op. cit., s. ...
Je¿eli w jednym przypisie nastêpuj¹ bezporednio po sobie wiêcej ni¿ jedno dzie³o
tego samego autora, to przy cytowaniu drugiego dzie³a (i nastêpnych) zamiast inicja³u imienia i nazwiska autora piszemy: Idem, tytu³ lub skrót tytu³u, s. ... .
3.4 Brak miejsca lub brak roku wydania ksi¹¿ki cytowanej oznacza siê skrótem [b.m.],
[b.r.], [b.m.r.], w nawiasie kwadratowym.

