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Mateusz Fafiñski

Humboldt-Universität zu Berlin

THE OVERSEAS CONTACTS
OF THE ANGLO-SAXON ENGLAND.
A REASSESSMENT
This article examines the main directions of contact of the Anglo-Saxon
world and the question of English ports, the emporia. Together they form the
basis of early Anglo-Saxon interpretation of the British Isles pattern of
contact.
The question of emporia (but not necessarily the emporia themselves as
it will be discussed in the last section) is important here, because as entities
they formed the gates of trade system of the Anglo-Saxon England in the
given period. As such they were also the windows to the world and helped in
establishing new contacts and maintaining the old ones.

The North
Scandinavia and the Baltic
The North as understood here spans through quite a large region, including Ireland, Scandinavia and the Baltic. The contacts of the Anglo-Saxons with
those regions were also specific in nature  trade mingles here with exploration
and even with adventure, however rare this term might be in the historiographical discourse. But what those regions have in common is not only their
geographical locale but also the clearly maritime character of contact, where
shipping served not as an intermediary but as the main way of traveling.
The contacts of the Anglo-Saxons with Scandinavia clearly fall in two main
chronological periods: before and after the Viking invasions of the 8th century.
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But not surprisingly, the contacts before the Vikings were also vivid and
intense.
Anglo-Saxons have come to England by sea from northern Germany and
southern Denmark. Thus the road to the North-East was a natural way of
contact, forming a kind of ancestral highway for the early settlers. The
nature of this migration is a lengthy subject1. What matters is that those
travels were made by sea, probably through coastal sailing and the migrants
were at the very beginning small in number, thus initially keeping close
contacts with their homeland.
A second wave of immigration has been suggested based on a careful
examination of artefacts found in East Anglia and Humberside. It recreated
anew the contacts with Scandinavia in the late 6th century, this time with
southern Norway2. Those contacts might be the seeds of the pattern of
contact dominating through much of the existence of the Anglo-Saxon period.
Parallels have been drawn between the settlements, state-formation and
even agriculture in East Anglia and southern Norway, further implying some
kind of maritime contact between those two regions.
The grave goods found in the ship burials, including Sutton Hoo mounds, seem to uphold this hypothesis. Some far-reaching comparisons with
finds as far as Finland were drawn3. The Sutton Hoo helmet has been
compared with similar pieces found in Sweden on the cemeteries in Vendel
and Valsgärde4. Although at least some aspects of the Scandinavian connection have been put into question and some historians were very vary in
interpreting them5 it is difficult to ignore striking style similarities. They
might in turn point to at least awareness and maybe full-scale contact, even
if intermediaries played a large role here. Anglo-Saxon England might have,
at the time, played the role of an intermediary between the Continent and
southern Scandinavia6. If so it would be another proof that the pattern of
contact was constant and did not stop to evolve and expand after the Roman
withdrawal.
Those finds and cultural resemblances fit the picture even better when
we look into the technology used by the peoples living around the North Sea
before the Vikings and the use they made of it. The archaeological findings of
1 For an insightful and interesting view of those migrations look: M.E. Jones, The End of
Roman Britain, New York 1998.
2 M.O.H. Carver, Pre-Viking traffic in the North Sea, in: Maritime Celts, Frisians and
Saxons, ed. S. McGrail, London 1990, p. 117.
3 A. Erä-Esko, Sutton Hoo and Finland, Speculum 1953, Vol. 28, No. 3 (Jul.), p. 514515.
4 R.L.S. Bruce-Mitford, Aspects of Anglo-Saxon Archaeology: Sutton Hoo and other Discoveries, London 1974, p. 210216.
5 Including such authorities like Peter Hunter Blair, look: P. Hunter Blair, Roman Britain
and Early England 55 B.C.-A.D. 871, London 1966, p. 2627.
6 H. Jankuhn, Trade and Settlement in Central and Northern Europe up to and during the
Viking Period, The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland 1982, Vol. 112,
No. 1850, p. 23.

c

The Overseas Contacts of the Anglo-Saxon England. A reassessment

9

the early ships from Denmark show that, at least at the beginning, most of
the traffic was done by rowing. Rowing forced the early sailors to navigate
by the coastline and stop on a beach for the night during their travels. But
during the 5th and 6th centuries there is a steady increase in traffic on the
North Sea, which might in turn be connected with some developments in
sailing technology7.
Certainly those constraints did not influence negatively the abilities of
the early medieval sailors to cross the North Sea. Actually their technique
might have been severely underappreciated and the result of Viking revolution was not a breakthrough in technology but rather in mastering and
perfecting the technique used for years before8.

Ill. 1. The diagrams showing distances and times of travel in the North Sea basin
Source: M.O.H. Carver, Pre-Viking traffic in the North Sea in Maritime Celts, Frisians and
Saxons, ed. S. McGrail, London 1990.

A close look on the diagram showing the distances on the North Sea and
the time needed to cross them shows that it was not a gigantic and impossible endeavour. Bergen in southern Norway is accessible in 15 day by rowing
and in 9 by sail. These are by no means distances unfathomable for the
sailors who had at their disposal ships like those found in Nydam. Actually
the tides and winds helped in the maritime traffic between England and
7 O. Crumlin-Petersen, Boats and Ships of the Angles and Jutes, in: Maritime Celts,
Frisians and Saxons, ed. S. McGrail, London 1990, p. 113114. The question of the existence of
sails on the boats of the migrant Anglo-Saxons has spurred quite a discussion, look: M.E. Jones,
The literary evidence for mast and sail during the Anglo-Saxon invasions, Studies in Medieval
and Renaissance History 1992, Vol. 13, p. 3167.
8 M.O.H. Carver, Pre-Viking traffic in the North Sea, in: Maritime Celts, p. 122.
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Norway. Also in this perspective Ipswich in East Anglia is closer to Quentovic by sea on the Continent then it is to Mercia by land. This should give us
some idea as to the patterns of contact  what is today thought as difficult to
access and therefore unlikely to form a part of recurring contacts, might
have indeed been closer then we think.
When discussing the North and the Baltic almost immediately we think
about two English (or presumably English, depending on the definition of
Englishness that we follow) explorers, namely Wulfstan and Ohthere. Including them will slightly violate the chronological scope of this work but without them even an attempt to describe the patterns of contact will be incomplete. One can say that their voyages were the products of long tradition and
did not originate in a chronological isolation  they were results of lasting
legacy. Both journeys were undertaken around the 880s and 890s and both
accounts are included in the king Alfreds version of Orosius. This Old English translation is essential for anybody trying to understand the scope of
geographical knowledge of the Anglo-Saxons as it was at the end of the 9th
century. Much attention has been devoted to discern what were the lands
described in both accounts and what were the farthest points the adventurers reached.
In the opening passages of his account Ohthere writes that he comes
from the northernmost Norse settlement, which was probably Malangen
area near Troms. He has travelled as far as the White Sea and to a land,
which he called Bjarmland. He has also described a land or a tribe, which he
called Cwenas, whose identity has spurred an interesting academic discussion9.
Wulfhere, on the other hand, headed East and he reached the Prussian
emporium of Truso. His voyage, although much shorter, is no less significant.
He started his voyage in what is believed to be Hedeby. In the record an Old
English form is used which appears to be native and not translated10. Thus,
existence of linguistic evidence might reflect an important trade route
known long before to English. The question did the English also frequent
Truso is of course open to discussion. The true importance of those voyages
and their accounts is that they were included in a written record and,
moreover, in a record written in vernacular Old English, thus opening them
to a wider reception. Especially the account of Ohtheres travels seems to
include information important to future sailors wanting to go on his route
9 Look: A.S.C. Ross, Cwenas and Lakes, The Geographical Journal 1954, Vol. 120, No.
3, (Sep.), p. 337345 and do not fail to look at a lovely short piece of an old-fashioned historical
discussion, which is a delight to read on itself, if only for an almost bucolic understanding of the
early medieval economy; certainly a no-miss: J.M. Wordie, E.O.G. Turville-Petre, M.J. Wise,
Miss Daunt, Alan S.C. Ross, Lord Rennell, Ohtheres Cwenas and Lakes: Discussion, The
Geographical Journal 1954, Vol. 120, No. 3, (Sep.), p. 345346.
10 K. Malone, On Wulfstans Scandinavia, Studies in Philology, Vol. 28, No. 4 (Oct. 1931),
574579, p. 574575.
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and could even be a precise itinerary11. So, although we cannot pinpoint in
the sources any attempt at recreating their voyages, they have certainly
contributed to the creation of a pattern of contact.
Ireland
It is problematic to include Ireland in the outside world, yet the importance of this island to the Anglo-Saxon sphere merits at least a glance of its
place in the pattern of contact.
Shipbuilding and maritime travel was probably well developed in Ireland from quite early on. The accounts like Navigatio of St. Brendan show,
that the technology was flourishing enough to undertake ocean voyages and
establishing even far-reaching contacts12. The Irish missionaries have reached the Continent and Britain well before the Vikings.
The system of foreign exchange was probably based on a couple of highstatus communities, which included Clogher and Garranes, and through
which the goods were further redistributed to the less important settlements13. The distribution of some types of pottery like the E-ware, shows
that the trade with Britain was mainly conducted with the Celtic communities in Wales, Cornwall and Scotland14. Those communities might have acted
as intermediaries in redistributing material in England.
But trade does not fully explain the role of Ireland in the pattern of
contact. The island has contributed to it chiefly through its missionary activity, serving as the source of Christianity and learning to the northern
kingdoms of England. In that capacity it was very much present in the
common consciousness of the Anglo-Saxons.

The Continent
Gaul
The travels of Benedict Biscop serve as an almost ideal example of the
contacts with both the Continent in general and Rome in particular. Not only
did they provide various artefacts and books (more on this subject in the part of
the article devoted specifically to Rome) but also through a kind of recruiting
action brought to England people and materials, which were never seen before:
After the interval of a year, Benedict crossed the sea into Gaul, and no sooner
asked than he obtained and carried back with him some masons to build him
a church in the Roman style, which he had always admired. So much zeal did he
show from his love to Saint Peter, in whose honour he was building it, that
11

W. C. Stokoe, On Ohtheres Steorbord, Speculum 1957, Vol. 32, No. 2, (Apr.), p. 302.
M. Blackwell, Ships in Early Irish History, Clare 1992, p. 21.
13 M. Comber, Trade and Communication Networks in Early Historic Ireland, The Journal of Irish Archaeology 2001, Vol. 10, p. 87.
14 Ibidem, p. 88.
12
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within a year from the time of laying the foundation, you might have seen the
roof on and the solemnity of the mass celebrated therein. When the work was
drawing to completion, he sent messengers to Gaul to fetch makers of glass,
(more properly artificers,) who were at this time unknown in Britain, that they
might glaze the windows of his church, with the cloisters and dining-rooms. This
was done, and they came, and not only finished the work required, but taught
the English nation their handicraft, which was well adapted for enclosing the
lanterns of the church, and for the vessels required for various uses. All other
things necessary for the service of the church and the altar, the sacred vessels,
and the vestments, because they could not be procured in England, he took
especial care to buy and bring home from foreign parts.15

Should this fragment fall in the Continent or rather Rome part of the
article? Although the church at Wearmouth-Jarrow was build in a close
resemblance to Santa Maria in Cosmedin in Rome, the masons and materials were acquired in Francia and the church was supposed to imitate the
general, tradition of Western Christianity16.
The exchange was not one-sided; England did not only take from the
Continent. Let us give another interesting example: in 770 bishop of Mainz
Lullus tried to acquire a copy of liber cosmografiorum from York, which was
probably a copy of Orosius17.
With the advent of the age of emporia the North Sea and trans-Channel
traffic has experienced a real boom. By the 8th century the maritime exchange in this area has been greater then in the Mediterranean at the same
time18. It has profound consequences for our understanding of the pattern of
contact of not only Anglo-Saxon England but the whole zone of exchange
dominated by the emporia.
The main port on the continental side of the Channel was Quentovic and
because of its vivid and manifold links with England it will serve as an
excellent example. Although Frisian in origin it clearly had a more cosmopolitan character and quickly fell into Frankish influence.
Bede writes:
When King Egbert had been told, that a bishop, the one they had asked for from
the bishop of Rome, was in the kingdom of the Franks, he at once sent his reeve
named Raedfrith to bring Theodore to him. When Raedfrith arrived, he took
Theodore with the permission of Ebroin and brought him to the port called
Quentovic. Here he was delayed for some time owing to sickness, but when he
had begun to recover, he sailed to Britain.19
15

Bede, The Lives of The Holy Abbots of Weremouth and Jarrow, in: http://www.fordham.edu/halsall/basis/bede-jarrow.html [20.04.2013].
16 J. OReilly, The Art of Authority, in: After Rome, ed. T. Charles-Edwards, Oxford 2003,
p. 145.
17 W. Levinson, England and the Continent in the Eight Century, Oxford 1946, p. 42.
18 C. Wickham, The inheritance of Rome. A history of Europe from 400 to 1000, London
2009, p. 230.
19 Bede, IV, 1.
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Here Quentovic served as an entry port to southern Britain and it must
have been chosen with care, because Theodore was an important person,
escorted by a kings official.
The archaeological finds from the site at Étaples-sur-Mer, where the
emporium was placed, show that the contacts with Britain were indeed
intensive. There are pottery deposits showing striking similarities with findings at Hamwic (modern day Southampton), potash glass from England and
an 8th century sceatta coin20. Overall, findings connected with the British
Islands constitute a large part. This proves that this settlement might be
treated as one of the main gates to the Continent for England.
The picture becomes even clearer when we look at the political situation
at the time. As Ian Wood showed, the Merovingian kings of Francia perceived south-eastern England (mainly Kent) as part of their dominions. In
nearly all fields: culture, political over-lordship, Christianisation and later
Church organisation the Merovingian lords tried to exercise their power.
They also made serious attempts to uphold their claims on the diplomatic
field21.
The abovementioned fragment of Bede supports this thesis  the kings
reeve had to ask permission of Ebroin, the Neustrian mayor of the palace,
before he could proceed with his mission. From such perspective Gaul and
the Channel ports change their place in the Anglo-Saxon pattern of contact
 such a close link places them within the inner core.
In Quentovic English merchants were gaining access to a wide trade
network, in which, during the Merovingian times, Gaul was only an intermediary and which might have included Byzantium and Middle East22 . In that
case its importance is profound  serving as a gateway it would have opened
the other zones for the English. And it also serves as an example of continuity of contact  the site of Quentovic was a place of trading and industrial
exchange with England probably also during the Roman times23.
Frisians
The Frisians became the successors of the great trunk trade route from
northern Italy over the Alps and down the Rhine to Frisia and Britain as it
was traced by surveying the findings of the golden solidi from the 7th century24. The initial survey of contacts between the Frisians and Anglo-Saxon
20 D. Hill, D. Barrett, K. Maude, J. Warburton and M. Worthington, Quentovic Defined,
Antiquity 1990, Vol. 64, p. 5557.
21 I. Wood, The Channel from the 4th to the 7th centuries A.D., in: Maritime Celts, Frisians
and Saxons, ed. S. McGrail, London 1990, p. 97.
22 P.J. Greary, Before France and Germany. The Creation and Transformation of the Merovingian World, Oxford 1988, p. 102103.
23 D. Hill et al., op. cit., p. 51.
24 H.L. Adelson, Early Medieval Trade Routes, The American Historical Review 1960,
Vol. 65, p. 272.
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was difficult at the beginning, because of the apparent similarities between
the material cultures of both25. But an exchange between both cultures has
been pinpointed and supported precisely during the research of the material
culture  stylistic similarities between fibulae and brooches found in Britain
and in the mouth of the Rhine, findings of exquisite Kentish jewelry in
Frisia. All this shows that the continuity of trade at this route has been
preserved and that Frisians were the main agents of it26.
Their importance was so big, that their trading position has been already described as a monopoly. Their trading activities with England were
made through a series of landing places, of which Dorestad looks to be the
most important. Those landing and trading places have evolved around terpen  small hills which were not overtaken by water during floods. The main
role of Frisians was that of the distributors  the goods transported down the
Rhine were packed on coastal ships bound to England or Scandinavia. Their
key geographical locale was also the key to their success27.
Dorestad served also as an important intermediary with the Baltic, as it
specialised in Eastern European goods and merchants from this emporium
monopolised the trade with Birka for some time28. As such it opened new
possibilities of imports and, before the advent of the Vikings, served as
virtually the most important gate to the East.
The Frisians, similar culturally and important economically, have spurred a reciprocal move by the Anglo-Saxons expressed in their attempts to
Christianise them. Wilfrid undertook the first mission in 677 on his way to
Rome, but it did not leave any lasting effects. Weather he wanted to go to
the Frisians or was taken there by the treacherous winds is a question of
interpretation of the sources29. But the contacts were so frequent and so
vivid, that the attempts were made again and again by Wihtberht and later
by Willibrord who, thanks to good political circumstances on the Continent,
finally succeeded and established a see in Wijk bin Duurstede  that is
Dorestad30. His success might have been due to the perception of AngloSaxons as not hostile and not politically dangerous compared to the
Franks31. Those attempts later fruited in a movement, in which AngloSaxons established many more missions in the continental Europe, especially in Germany.
Overall the size of the early medieval trade exchange across the Channel
was probably impressive. The estimates of the number of coins struck during
25

D. Jellema, Frisian Trade in the Dark Ages, Speculum, Vol. 30, p. 18.
Ibidem.
27 D. Ellmers, The Frisian monopoly of coastal transport in the 6th-8th centuries A.D., in:
Maritime Celts, Frisians and Saxons, London 1990, p. 9192.
28 O. Pritsak, The Origin of Rus, Russian Review 1977, Vol. 36, No. 3, (Jul.), p. 265.
29 J. Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze redniowiecznej Europy, Warszawa 1987, p. 83.
30 F.M. Stenton, Anglo-Saxon England, Oxford 2001, p. 166.
31 J. Strzelczyk, op. cit., p. 190.
26
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the reign of Offa (757796) show figures as high as 6.7 million32. If only
a portion of this number (and as archaeology shows the Channel trade was
one of the most important directions) was devoted to the Rhenish area and
Gaul it would be an example of immense prosperity towards the end of our
chronological scope. A dual axis of cross-Channel trade existed, one leading
from London and the Kentish ports of Fordwich, Sarre and Minster-inThanet to Dorestad and the other from Hamwich to Quentovic and Rouen33.
The foreign trade clearly constituted the main source of the wealth of the
Anglo-Saxon kingdoms34. Thus it is a vivid and important proof that the
pattern of contacts and its continuity was essential for the very existence of
the Anglo-Saxons  the political, cultural and economic interests relied on
sustaining this pattern.

Source: Own work.

Map. 1. The dual axis of trade

32 D.M. Metcalf, The Prosperity of North-West Europe in the 8th and 9th Centuries, Economic History Review 1967, Vol. 20, p. 357.
33 J.R. Maddicott, Trade, Industry and the Wealth of King Alfred, Past and Present 1989,
Vol. 123, p. 7.
34 Ibidem, p. 6.
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The Overseas
Byzantium
Krijnie Ciggaar, who examined the contacts between the Byzantine Empire and England during the reign of Edward the Confessor, stated in his
introduction that The reader, however, will be offered more questions than
answers, more suggestions than conclusions. I hope that historians, art historians, archaeologists and other people interested may be stimulated to
keep an eye open for anything that may contribute to a better understanding
of the relations between East and West in the period mentioned35. This is
the best summary of any research made into those relations. Every finding,
every element that is a proof of some kind of contact is more of a riddle than
an answer.
One should probably begin with the Byzantine findings from the Sutton
Hoo ship burials, preserved in the British Museum. The silverware found
there were certainly items treated as high-status and thought of as extremely valuable. The bowls, spoons and plates bear clear Christian symbols and
some are even inscribed in Greek36. How those items came to England is of
course unclear, but it is highly unlikely that they were brought straight from
Byzantium. Also, given their high status they were probably not traded
 they could have been gift items, which seem to be the most plausible
explanation.
There are three turning points in the Byzantine-Anglo-Saxon contacts.
One is the arrival of archbishop Theodore, native of Tarsus, who has introduced Greek teaching and eastern theological thought to England. The other is
the period of Viking invasions, when the eastern trade routes became more
accessible and more and more Byzantine artefacts and currency flowed to
England. And the third one is the period of the reorganisation of the Byzantine army at the turn of 10th and 11th centuries, when larger groups of
Anglo-Saxons begin to serve in the Varangian Guard37.
Theodores mission to England had a profound impact. The school he has
established in Canterbury must have opened the English Church for new
ideas. Bede is constantly praising Theodores times38. Certainly the period of
his reign at Canterbury must have made a lasting mark on Anglo-Saxon
England. In the description of archbishops arrival to England, which has been
already quoted in connection with Quentovic, we find an interesting clue,
connected with Theodores associate who travelled with him, named Hadrian:
35

K. Ciggaar, England and Byzantium, Anglo-Norman Studies 1983, Vol. 5, p. 78.
For a thorough description of those items look: R.L.S. Bruce-Mitford et al., The Sutton
Hoo Ship-Burial, Vol. 3, p. II, London 1983, p. 69146.
37 J. Bonarek, Anglosasi w s³u¿bie Komnenów. Zarys problemu, in: Per saecula. Dyplomacja  gospodarka  historiografia. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Alfredowi Mierzwie, ed. A. Korytko, B, Krysztopa-Czupryñska, Olsztyn-Piotrków Trybunalski 2008, p. 910.
38 Bede, IV, 2.
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Ebroin kept Hadrian because he suspected him of having some mission from the
emperor to the kings of Britain, which might be directed against the kingdom
over which at that time he held the chief charge. But when he discovered the
truth, that Hadrian had never any such mission at any time, he freed him and
allowed him to go after Theodore.39

Although it must be treated as a pure hypothesis the fear of the mayor
of the palace that this Hadrian might have some kind of diplomatic mission
from Byzantium is perplexing. This fragment spurs many questions: why
does he stop him and not Theodore? Why he thinks that the emperor might
be interested in an alliance with the English kingdoms against his rule?
Were there similar attempts made in the past? Or is this just an example of
Merovingian paranoia in full blossom? Unfortunately we do not have answers to those questions.

Ill. 3. The folded cross from the Staffordshire Hoard
Source: http://www.staffordshirehoard.org.uk/staritems/the-folded-cross [20.05.2013].

The indirectness of the early contacts with Byzantium is evident, they
are extremely difficult to trace  probably the most effective way is to look at
stylistic and artistic similarities. And these are numerous. One of the most
interesting is maybe the tree of life motif, traced in the early northern AngloSaxon art40. The recently found Staffordshire Hoard features a folded cross,
which might represent it41. Further comparisons have been drawn with
items found in the treasury of St. Cuthbert with some of them of clear
39

Bede, IV, 1.
S. Casson, Byzantium and Anglo-Saxon Sculpture-I, The Burlington Magazine for
Connoisseurs 1932, Vol. 61, No. 357 (Dec.), p. 267.
41 The hypotheses made on the Staffordshire Hoard interpretations, which is still in the
evaluation and conservation process at the time of writing [2011], are made by the author as
based on the first-hand examination of the finds during the preliminary showings of the hoard
in Birmingham before the Hoard was removed for conservation.
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Byzantine provenience, probably brought to England by pilgrims who visited
Holy Land42. Later on, during the 10th and 11th centuries, those stylistic
similarities can be seen as a developed artistic style43.
All in all Byzantium was well established in the Anglo-Saxon pattern of
contact. The lack of overwhelming material evidence can be explained by the
high value of the items imported from the East and by the apparent multitude of intermediaries. But for example in the case of silk the volume of
exchange might have been quite considerable. The situation changes greatly
just after the chronological period of this work  the Vikings and presence of
Anglo-Saxons at the Byzantine payroll have revived the contacts and probably removed at least some of the intermediaries.
Rome
There is some difficulty in assessing, whether Rome should be really
included in the Overseas part of this article. Nicholas Howe has named
Rome the Capital of Anglo-Saxon England44 and although his statement
might be a bit of an exaggeration, nevertheless the chief city of Christendom
seemed not to be very remote for the Anglo-Saxons.
The importance of Rome lies not in being a trade partner. It seems
highly unlikely, that any direct trade contacts were kept with the city on
regular basis. Of course this does not take into account the artefacts, books
and other thing brought from the holy city by pilgrims, travellers and messengers.
There are numerous mentions of various journeys and travels to Rome
in The Anglo-Saxon Chronicle, some of which will be examined in detail later
on. In this article, happily for any historian, sources may speak freely
 Rome deserved numerous mentions in the Anglo-Saxon texts and therefore
it appears in a variety of situations. Therefore out of necessity only some
illustrations can be made here, as the constraints of the size of this work do
not permit us to elaborate on just the most important issues. Lets begin with
a slightly different account, namely that of a situation when a journey was
not made:
889. This year no journey was made to Rome, [except] by two couriers whom
king Alfred sent two messengers with letters.45

The absence of any significant travellers on their way to Rome in this
year, except some routine correspondence, seemed so important for the scri42

S. Casson, op. cit., p. 268.
S. Casson, Byzantium and Anglo-Saxon Sculpture-II, The Burlington Magazine for
Connoisseurs 1933, Vol. 62, No. 358 (Jan.), p. 35.
44 N. Howe, Rome, Capital of the Anglo-Saxon England, Journal of Medieval and Early
Modern Studies 2004, Vol. 34, p. 147172.
45 The Anglo-Saxon Chronicle, s. a. 889, in The Anglo-Saxon Chronicle, trans. and ed.
Michael Swanton, New York: Routledge 1998.
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be, that he found it necessary to record. He did not write down any other
events from that year. This shows how frequent were the contacts between
England and Rome at the time, those of high-level political status and ecclesiastical nature are recorded in The Anglo-Saxon Chronicle and the works of
Bede. And it is Bede who records the very first official ecclesiastical delegation sent from England to Rome, by archbishop Augustine at the very beginning of his mission to the island:
He [Augustine] returned to Britain [from a synod in Arles] and at once sent to
Rome the priest Laurence and the monk Peter to inform the pope St Gregory
that the English race had received the faith of Christ an that he himself had
been made their bishop.46

This was just a beginning of a long sequence of royal, ecclesiastical and
private visits to the holy city. Let us again give voice to the sources, when
kings Oswiu and Egbert decided to sent a priest to Rome:
667. In this year Oswy and Egbert sent Wigheard the priest to Rome to be
consecrated archbishop, but he passed away as soon as he arrived there.47

Bede duly adds to this short information:
[ ] Oswiu of Northumbria and Egbert of Kent, consulted together as to what
ought to be done about the state of the English Church; for Oswiu, although
educated by the Irish, clearly realized that the Roman Church was both catholic
and apostolic; so with the choice and consent of the holy Church of the English
people, they took a priest named Wigheard [ ] and sent him to Rome to be
consecrated bishop [ ]. Wigheard duly reached Rome but died before he could
be consecrated;48

Putting aside the Bedes rather nasty and only slightly hidden remark
showing his almost usual animosity towards the Celtic Christianity the fragment seems to uphold the thesis that Rome was indeed treated as a source of
power and legitimacy. With such qualities bestowed it must have served as
one of the focal points of the pattern of contact. Howe draws similarities
between his treating of Rome as the capital of the Anglo-Saxon England and
Walter Benjamins understanding of Paris as the capital of the 19th century
and draws a list of features that justify this comparison, mainly focusing on
cultural importance49 . To all that he writes it is indeed tempting to add
another feature: that of a gate.
Rome served not only as a legitimising and power-giving centre, this
metaphorical capital, but also as the gate of the Anglo-Saxon England. One
was entering into this England through Rome from the outside world and
through Rome one was leaving it. Archbishop Theodore came to England
46
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The Anglo-Saxon Chronicle, s. a. 667.
48 Bede, III, 29.
49 N. Howe, op. cit., p. 156158.
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from Tarsus through Rome  it is highly unlikely that without the passing
through this gateway anyone from so far away would rise into a mention in
the sources of Anglo-Saxon England. This England had even a physical
presence in its transcendental capital:
816. In this year pope Stephen passed away, and after him Paschal was consecrated pope. And in the same year the School of the English was burnt down.50

This School of the English consisted of a whole complex dedicated to
help the pilgrims, centred around the church of St Mary and sporting
a hostel for pilgrims51. This district was in fact a little England  the Vita
Paschalis records, that the Englishmen had named it a burh  burgus in
Latin52 . This establishment was founded probably in the eight century and
was quickly rebuild from the fire damages by the pope Paschal53.
The schola served also as a place of burial of at least one English king,
Burhred of Mercia, who died during his stay, or rather political retirement:
874. [ ] And he [Burhred] went to Rome and there resided, and his body lies in
St Marys church in the School of the English.54

Vikings drove Burhred out of his kingdom  so his journey to Rome for
a political retirement was not only a sign of Christian devotion but also
a logical consequence of treating Rome as the legitimising centre of his own
power in his capacity as a king.
The pilgrims constitute probably the silent majority of travellers to
Rome. The passage was by no means a safe one and it was clearly not easy
to afford to go there. The English authorities understood it early on. When
the king Wulfhere of Mercia has endowed the monastery of Peterborough
(Medeshamstede in Old English) he has in one passage underlined both this
fact and the authority of Rome:
656. [ ] Thus I desire to free this monastery so that it be subject only to Rome;
and I desire that all of us who cannot go to Rome come to visit St Peter here.55

This legitimising power of Rome is further underlined in a next passage
from the same year:
[ ] When this matter was brought to a conclusion, the king sent to Rome to
Vitalian, who was then pope, and desired that he would grant with his bull and
with his blessing all the proceedings aforesaid. And the pope sent his bull,
saying thus: I, pope Vitalian, grant to you, king Wulfhere, and to the archbishop
Deusdedit and to the abbot Seaxwulf all the things which you ask, and I forbid
50
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any king or any man to have any authority there except the abbot alone, and that
he obey no man except the pope of Rome and the archbishop of Canterbury.56

The relative ease at which Wulfhere sends this mission to Rome is
a confirmation that such endeavours were not seen as something extraordinary. It is also worth mentioning that the pope was not asked and did not
grant powers to the king  he was merely sent to acknowledge his, papal,
authority.
Yet the visits to Rome were not only made with intention to go to the
holy sites. One notable example of a full-scale expedition made to Rome was
that of Benedict Biscop. He has visited the holy city at least five times. The
first two voyages were more spiritual in character, but on the third, fourth
and fifth he has acquired a large quantity of not only books but also Some
decorations and muniments there were which could not be procured even in
Gaul, and these the pious founder determined to fetch from Rome57. He has
also brought from Rome a singer named John in order to teach the English
the Gregorian chant. But his main focus when visiting Rome was the construction of his library. And by library he understood not only books but also
pictures, showing events from the Bible, which he hung in the church:
[ ] [Benedict] accomplished a third voyage from Britain to Rome, and brought
back a large number of books on sacred literature, which he had either bought
at a price or received as gifts from his friends.
[ ] he not long after made his fifth voyage from Britain to Rome, and returned
(as usual) (MF) with an immense number of proper ecclesiastical relics. There
were many sacred books pictures of the saints, as numerous as before. He also
brought with him pictures out of our Lords history, which he hung round the
chapel of Our Lady in the larger monastery;58

This is an example of a cultural exchange of a great scope. The travels
and actions of Benedict Biscop have resulted in the creation of WearmouthJarrow, one of the greatest of the Anglo-Saxon monasteries. And this very
monastery, among other significant works of art, has created the Codex
Amiatinus59, the greatest Bible of the Early Medieval world, which has been
sent as a gift to the pope, but has never reached its destination, being now
held in Florence. One can say that if all the books, relics and knowledge
taken from Rome by Benedict Biscop were treated as a loan it has been
thrice repaid.
There is another kind of travels that brought its special mark on the
pattern of contact between the Anglo-Saxon England and Rome, namely the
royal visits and pilgrimages. Caedwalla, king of Wessex, undertook the first
significant one, after he abdicated in 689 and his road has taken him through
56
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Samer near Calais (were he made some donations to the local monastery)
and the court of Cunipert, king of the Lombards60. His desire was to receive
baptism at the hands of the pope, thus securing his way into heaven and he
was granted his wish, after which he died 10 days later and was buried at
St. Peters61. He was supposed to be still in his baptismal robes62.
Caedwalla is a perplexing figure  his name is British in origin63 and he
was on the one hand a fervent supporter of the Church and on the other
a ruthless warrior64. His decision to travel to Rome has been interpreted as
a result of a serious wound he received shortly before he set out65. It may be
so, but nevertheless his dubious background and a decision, which closely
emulates the practice of the first Christian emperors, point to a conscious
attempt to take part in the very pattern of contact we are trying to describe
here. His journey to Rome is symbolic in nature but it also sets a precedent.
His successor, Ine, has decided to do exactly the same and abdicated, albeit
after a much longer reign, and travelled to Rome in a hope of redeeming his
soul. What is interesting here is that, in the words of Bede:
[ ] [Ine] left his kingdom to younger men and went to the threshold of the
apostles, while Gregory was pope, to spend some of his time upon earth as
a pilgrim in the neighbourhood of the holy places [ ]. At this time many
Englishmen, nobles and commons, layfolk and clergy, men and women, were
eager to do the same thing.66

The events here, taking place in 726, were contemporary to Bede and he
looks well informed. It is not necessary a proof of a widespread royal inspiration but certainly it shows that the pilgrimage to Rome was not something
entirely extraordinary at the time. Afterwards kings travelled to Rome many
times with Alfred visiting the holy city at least three times, first time still as
a child67. Those royal visits continued the existing pattern of contact and also
stressed the notion of Rome being the Capital of the Anglo-Saxon England.

The Holy Land and the Islamic World
The perception of the Holy Land in the Anglo-Saxon England was fundamentally in debt of Adomnáns work De Locis Sanctis, which was an account
of the voyage of a Gallic monk Arculf, who shipwrecked on the coast of
60
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Britain68. The basis of the written account consisted of aforementioned De
Locis Sanctis and the account of a voyage by Willibald, later on bishop of
Eichstätt, written down by a nun named Hygeburg and inserted in the Vita
Wilibaldi69. As the two areas and subjects are closely interwoven they will be
discussed here together.
But the main research question to be posed here is not whether contacts
or travels like these existed. It is rather: can we on the account of existing
material and textual evidence include the Islamic World and the Holy Land
in the pattern of contact? As one can see it has certainly existed very much
in the communal consciousness of at least the elites and some of the members of the trading stratum.
Hygeburg describes in detail the way a pilgrim had to take in order to
get to the Holy Land and although the endeavour is described as a solemn
matter it is by no means considered impossible or extraordinary70. It begins
at the great emporium of the time, Hamwich, where the pilgrims embark on
a probably Frisian merchant vessel, which takes them to the Continent, near
Rouen. Later on their way is described with some detail together with their
various adventures in the Holy Land71. The journey is full of perceptive
accounts of Muslim life and minute detail. As De lociis sanctis it appears to
be a genuine witness account, full of stunningly accurate descriptions of
churches and holy places72.
Both authors are marvelled by what they see. But Arculfs account evidently often lacks the proper terminology and vocabulary to describe particular Muslim buildings, especially the mosques, as it is evident when he visits
the all-important city of Damascus:
The king of the Saracens has seized the government, and reigns in that city, and
a large church has been built there in honour of St. John Baptist. There has also
been built, in that same city, a church of unbelieving (MF) Saracens, which
they frequent.73
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On the other occasion he names the Muslim place of worship orationis
domus, a house of prayer74. Arculf seems to treat Islam as unimportant,
almost as a passing matter, which just for a certain time changes the cultural landscape of the Holy Land75. But on the other hand, Hygeburgs account
is written from an entirely different perspective, almost accepting the Islamic presence76.
The Anglo-Saxon Chronicle supplies us with account of three more voyages of this type in 884, 1052 and 1058, made respectively by two anonymous pilgrims, Swein, the son of Godwin and archbishop Ealdred of York77. The
last two are well beyond the chronological scope of this work.
But all this textual and literary references give us exceptional accounts,
which can only place the Holy Land and the Islamic World in the mentality
of the Anglo-Saxons in England, through the way of reception of those texts
and oral accounts of those voyages78. Let us turn then on to the material
evidence, expressed chiefly by coins.
The most vivid example of such a coin was indeed not minted in the
Arab World. It is the so-called dinar of Offa, found in Italy but most certainly stuck in England. It is a copy of Abbâsid dinar of al-Mansur from A.D. 774
and it also bears the inscription Offa Rex in Latin script. It might be
interpreted, as it was found in Italy, as a part of tribute paid to the pope 
with Islamic currency treated as the most reliable form of money it would
have raised the status of the payment79 . But this interpretation is not
necessarily correct: the coin might have been a kind of gift-item, which
would not be treated simply in the means of payment80 . The first interpretation would have proved Kufic coins found in England, like the two dinars
from Eastbourne in Sussex from A.D. 724-74381 to be traces of trade. The
second one might point towards their status as gift-items, luxury proofs of
status or a secure and well-recognised way to accommodate wealth.
The findings of Arabic coins in England before the period of Viking
invasions are scarce, but they have their renaissance afterwards, by virtue of
trade routes from Scandinavia to the Middle East82 . Those coins, found in
hoards as well as in individual finds should by all means be interpreted as
74
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results of trade, albeit almost certainly indirect. The Viking period lies on
the outskirts of the chronological scope of this work, yet by then certainly
the Islamic World constituted a part of the pattern of contact, however
indirectly.
The materials imported to England from the Arabic World start even in
the pre-Islamic era as grave goods. There is a whole array of materials 
ranging from the medical components mentioned in Balds Leechbook and
Lacunga to silks and spices83 . All of those materials probably came to England indirectly, through various intermediaries: at the beginning it could
have been Frisians, later on the Vikings.
From this we can draw the following conclusions: the goods from the
Islamic World certainly existed and are well attested in the Anglo-Saxon
England; Islamic coinage was present in Anglo-Saxon England, though probably (but not necessarily) through the help of intermediaries; Offas imitation of a dinar might have served as a powerful gift-item and not necessarily
an element of a monetised economy; the Holy Land founded a part of a
mental focal point of the patterns of contact  the travels there were by no
means extremely rare endeavours and, especially in the later period, might
have happened quite frequently; nevertheless the main role of the Holy Land in
the pattern of contact was in the field of mentality; the Islamic World was
present in the pattern of contact mainly through intermediaries; the question
weather the exact prominence of artefacts and materials imported from this
sphere were known to the English at this period remains open; all those doubts
do not, however, exclude the Islamic World from the pattern of contact

Emporia?
At the end of this article we turn to the emporia. The purpose of this
sub-section is not to make a list, an archaeological gazetteer of sites and to
evaluate the role of those sites, as this would only create an enumeration of
names with ever-repeating lists of imports and exports. Rather let us look
into the relation between the emporia and the pattern of contact and weather really the emporia were so all-powerful elements of it.
Richard Hodges brought the term into the scholarly discourse about the
period84 and has spurred quite a discussion by scholars85 and by the author
himself86. Hodges has postulated that the economy of the Dark Ages was
83
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centred on the emporia  trading communities of two major types A and B.
The type A were seasonal trading places, where merchants met at particular
times and type B were permanent settlements. In Hodges system everything
evolved around those settlements, which in turn were controlled by various
levels of royal authority.
Thence, when we look at his theory, the Dark Age economics (including
its name, where deliberately the Early Middle Ages are named rather anachronistically) appears to be some kind of Marxist, state (or rather royal)
controlled system, with designated places for international trade. In this
dystopian vision also the pattern of contact would be relying on some authority consent. If this were to be true, it would have been a rather gloomy
world in an urgent need of a revolution.
The main argument used against Hodges thesis was that he ignored the
existence and role of numerous other economic settlements: towns, cities,
royal vils  in other words he seemed to ignore the existence of the whole
industrial hinterland87. This understanding of the emporia system is, of
course, impossible to accept.
The pattern of contact on the material level encompasses both the hinterland, understood as the body of the country and the emporia, which are
gates to this hinterland  windows through which the trade and travels are
made. By no means are they all-powerful centres and emanations of royal
powers. This understanding is supported by the modern view of one of the
greatest emporia of Anglo-Saxon England  Hamwic. Recent re-evaluation of
this important Early Medieval site shows that this was not a consolidated
settlement but rather a buzzing area in constant transition were various
settlements changed their interactions with each other and with the outside
world88. A similar situation occurs in York.
The royal control was also not so strong and what did Hodges take as an
almost all-powerful system might have just been an example of administrative efficiency89.
All in all the emporia system had of course a profound importance in the
pattern of contact. Firstly it helped to preserve continuity in a variety of
ways. In question of sites like York and London it was a continuity of
settlement  the favourable conditions of the former Roman sites connected
with the possible interaction with the indigenous population helped to carry
on the occupation of those places. Hamwic is a specific example with occupation stretching maybe as far as the Iron Age. But most importantly, because
the emporia were sometimes situated away from the former places of settle87 R. Samson, Illusory emporia and mad economic theories, in: Anglo-Saxon Trading Centres, p. 8287.
88 A. Morton, Hamwic in its context, in: Anglo-Saxon Trading Centres: Beyond the Emporia, ed. M. Anderton, Glasgow 1999, p. 4849.
89 N. Middleton, Early medieval port customs, Early Medieval Europe 2005, Vol. 13,
No. 4, p. 350.
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ment, they helped to preserve the trade routes and ways of travel on the
both sides of the Channel. Places like Dorestad and Hamwic maintained the
routes, which were centuries old.
Secondly the emporia allowed increased maritime activity. As safe havens they provides place for merchants but mainly they created zones of
exchange around them in which both industrial and trade activity could be
conducted. In an economy, which could not sustain large cities, this was of
profound importance.
To conclude this short sketch on the problem of emporia one must say
that the question mark in the title must be retained. Not because the existence of those sites is dubious or their role in the patter of contact, but
because their character was not that of a single, constant settlement. Rather
they evolved and changed and thus we must constantly adapt our definition
and understanding of the term to the new findings and new interpretations.
The analysis presented in this article shows, that the pattern of contact
was a constantly changing collection of trade routes, pilgrim roads, adventurers travels and power links that not only played an important role in the
economy, but also helped to define the very meaning of the Anglo-Saxon
world.
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POCZ¥TKI GOSPODARKI FOLWARCZNEJ
W KOMPLEKSIE ZAMKOWYM W MALBORKU
I NA TERENIE KOMTURSTWA MALBORSKIEGO
Folwarki jako orodki gospodarcze egzystowa³y przy kompleksach zamkowych od momentu powstawania zamków i póniej ich rozwoju przestrzennego, jak i rozwoju dzia³alnoci pozamilitarnej, jako orodka produkcyjnego
i zarazem gospodarczego. By³y przy tym niezwykle istotne nie tylko dla ¿ycia
i funkcjonowania za³ogi zamkowej (konwentu), ale tak¿e szerzej, dla okolicznej ludnoci pomocniczej, a równie¿ na terenie domeny, w komturstwie malborskim. Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e folwark przyzamkowy jest z regu³y
orodkiem gospodarczym, który rozwija³ siê prawie równolegle pod wzglêdem
czasowym do kompleksu zamkowego, natomiast folwarki domenalne powstawa³y i rozwija³y siê wtórnie na terenie domeny, po utworzeniu zrêbów administracyjnych w omawianym komturstwie.
Informacje na ich temat pochodz¹ z ró¿nego rodzaju róde³, przede
wszystkim natury ekonomicznej (rachunkowej), jak i protoko³ów oraz inwentarzy powizytacyjnych; wystêpuj¹ tak¿e w ród³ach typu narracyjnego, gdzie
zosta³y zamieszczone informacje na temat ich powstania, za³o¿enia czy te¿
pocz¹tków istnienia. Podstawowe okrelenia, które pojawiaj¹ siê w przypadku folwarków to: Vorwerk oraz Hof. To drugie okrelenie ma szersze znacznie. Tym mianem okrelano zarówno dwory produkcyjne, czyli de facto folwarki, jak i dwory w pojêciu rezydencjonalnym. Nie mo¿na zgodziæ siê
z twierdzeniem Hartmuta Boockmanna, ¿e pojêcie Vorwerk jest pojêciem
typowo pochodz¹cym ze ród³a1. Jest to tylko udowodnione dla protoko³ów
1

H. Boockmann, Die Vorwerke des Deutschen Ordens in Preußen. Die Grundherrschaft im
späten Mittelalter, Vorträge und Forschungen, hrsg. v. Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Bd. XXVII, Teil. I. Grundherrschaft im späten Mittelalter, hrsg. v. Hans
Patze, Sigmaringen 1983, s. 555, passim.

30

Jan Gancewski

powizytacyjnych, nie za dla róde³ typu przywileje nadawcze, gdzie  w³anie w drugiej po³owie XV w.  na okrelenie folwarku jest u¿ywane s³owo
Hof. Okrelenie Hof znaczy w jêzyku niemieckim zamkniête, oddzielne, chronione miejsce, nale¿¹ce do zamku, m.in. o charakterze produkcji rolniczej,
z obiektami, które s³u¿y³y prowadzeniu szeroko rozumianej produkcji rolniczej, najczêciej z oddzielnymi zabudowaniami, m.in. domem mieszkalnym
dla zarz¹dcy folwarcznego, a tak¿e s³u¿by folwarcznej oraz istniej¹cymi na
jego terenie innymi orodkami gospodarczymi. Natomiast s³owo Vorwerk
oznacza czêæ gospodarcz¹ posiad³oci ziemskiej, nale¿¹c¹ równie¿ do dobra,
ale tak¿e czêæ zamku (kompleksu zamkowego)2. Widaæ zatem, ¿e okrelenia
historyczne, u¿ywane w drugiej po³owie XV w. i póniej niezupe³nie przystaj¹
do znaczenia obu tych s³ów w ród³ach. To co je wyranie ró¿ni, to wystêpowanie okrelenia Vorwerk w stosunku do obiektów gospodarczych, znajduj¹cych siê w posiad³ociach ziemskich.
Folwarki przyzamkowe, egzystuj¹ce w kompleksach gospodarczych (Vorwerk beim Vorburg) by³y czêsto immanentn¹ czêci¹ za³o¿eñ gospodarczo-architektonicznych, jakimi by³y m.in. zamki krzy¿ackie w Prusach. Zarówno
folwarki (Vorwerk), jak i wszelkiego rodzaju dwory gospodarcze (Wirtschaftshof), niezale¿nie od swojego po³o¿enia, b¹d to przy kompleksach zamkowych,
b¹d na obszarach domenalnych, nale¿a³y do orodków gospodarczych w komturstwie malborskim o charakterze produkcyjno-magazynowo-przetwórczym.
Mia³y one ró¿n¹ wielkoæ, okrelan¹ przez przekazy ród³owe jako:
Großhof, Mittelhof3 czy te¿ Kleinhof4, oraz równie¿ swoisty typ czy te¿ rodzaj,
wskazuj¹cy na preferencje w hodowli danego gatunku zwierz¹t, co uwidacznia³o siê tak¿e w nazwie takich folwarków, szczególnie krzy¿ackich, np. fyhehoeff5, viehhoffe6, carbenshoff7, stuthoff8. A zatem istnia³y folwarki, w których hodowano wszystkie zwierzêta gospodarskie, bez jakiekolwiek
preferencji. Ich produkcja zarówno zwierzêca, jak i rolinna mia³a zabezpieczyæ przede wszystkim byt osób, które by³y ich w³acicielami, nadzorcami lub
posiadaczami, a dopiero w drugim rzêdzie sprostaæ oczekiwaniom zewnêtrznym (handel i wymiana krajowa). Z drugiej strony by³y równie¿ takie orodki
folwarczne, które specjalizowa³y siê w hodowli konkretnego gatunku zwie2 G. Wahrig, Deutsches Wörterbuch mit einem Lexikon der deutschen Sprachlehre,
München 1991, s. 662, 1400.
3 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, XX Hauptkatalog, Ordens Folianten (dalej: OF) OF 169 c (Einnahme- und Ausgaberegister der Pflegeamte Lochstaedt, angefangen Michaelis 1521), k. 2: der Zinß vor mittelhoff: [...] zinß ist vor hab im mitelhoff.
k. 42: Knecht im mittelhoff; OF 170 (Einnahme- und Ausgaberegister der Pflegers zu Lochstaedt 1522), k. 40v: Gesantknecht im Mittelhoff.
4 O tym w dalszej czêci niniejszego artyku³u.
5 Das große Ämterbuch des Deutschen Ordens (dalej: GÄB), hrsg. v. W. Ziesemer, Danzig
1921, s. 149.
6 GÄB, s. 256.
7 GÄB, s. 43. Inwentarz z 1 marca 1440 r.
8 GÄB, s. 27.

Pocz¹tki gospodarki folwarcznej w kompleksie zamkowym w Malborku...

31

rz¹t gospodarskich, np. koni lub byd³a (stadniny koni ró¿nej maci i przeznaczenia, zarówno poci¹gowe, zaprzêgowe, do pracy w lesie, przy orce lub pod
wierzch, czy te¿ hodowle wo³ów i krów). Dzia³a³y te¿ folwarki z preferencyjn¹
hodowl¹ byd³a (np. krów mlecznych czy te¿ byd³a rogatego rzenego, lub te¿
hodowle zarodowe). wiadcz¹ o tym nazwy tych folwarków. Nie oznacza to
oczywicie, ¿e folwarki specjalizuj¹ce siê w hodowli danego rodzaju zwierz¹t by³y samodzielnymi i osobnymi orodkami gospodarczymi. Wystêpowanie przy tym wê¿szych lub te¿ specjalistycznych okreleñ na folwark typu
Viehhof nie oznacza, ¿e musi to byæ oddzielny orodek gospodarczy. Równie
dobrze mog³a to byæ czêæ wiêkszego za³o¿enia folwarcznego lub w innych
przypadkach tylko jeden z jego budynków gospodarczych, w którym hodowano tylko byd³o (krowy) lub te¿ inne zwierzêta.
Folwarki malborskie jako orodki gospodarki krzy¿ackiej oraz centra
gromadzenia i przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego, mia³y mo¿liwoæ powstania i póniejszego rozwoju szczególnie w tych rejonach kszta³tuj¹cego siê jeszcze na prze³omie XIII i XIV w. pañstwa zakonu krzy¿ackiego
w Prusach, które by³y istotne dla tego¿ pañstwa nie tylko pod wzglêdem
gospodarczym, ale równie¿ administracyjnym lub te¿ wojskowo-strategicznym. Jednym z takich terenów by³o niew¹tpliwie w³anie komturstwo malborskie, które w XIV w. (szczególnie po 1309 r.) spe³nia³o wa¿n¹ rolê aprowizacji centralnego orodka administracji krzy¿ackiej, jakim by³ zamek
w Malborku i zamieszkuj¹cy tam konwent oraz wielki mistrz zakonu krzy¿ackiego z ca³ym dworem. Jedn¹ z pierwszych ród³owych wzmianek na
temat wystêpowania na omawianym terytorium folwarku przyzamkowego
w Malborku9 zawiera zapis przeprowadzonej wizytacji urzêdu folwarcznego
w 1381 r., kiedy funkcjê nadzorcy (Viehamt) folwarku zwierzêcego (lub tylko
obory) (Viehhof) pe³ni³ cz³onek zakonu krzy¿ackiego Heinrich Stange.
Wzmianka pochodzi z 6 stycznia 1381 r.10 Wkrótce dochodzi do zmiany na
tym urzêdzie i od 25 lipca 1381 r. pracami przyzamkowego folwarku malborskiego kierowa³ Heinrich Ryman11. Urz¹d ten sprawuje do pocz¹tku 1383 r.,
kiedy to za zarz¹dzanie tym urzêdem staje siê odpowiedzialny Vulprecht,
który zastêpuje na tym stanowisku Heinricha von Langenfelt12. Swój urz¹d
sprawowa³ doæ d³ugo, gdy¿ dopiero w 1390 r. zostaje zast¹piony przez póniejszego wielkiego mistrza zakonu krzy¿ackiego, Heinricha Küchmeistera13.
1 maja 1396 r. Küchmeister zostaje zmieniony na urzêdzie przez Johana von
Konigshain14. 1 listopada 1398 r. von Konigshain zostaje zast¹piony przez
Cuncza Volkolta. 4 marca 1401 r. urz¹d nadzorcy folwarku przej¹³ brat krzy¿acki
9

Por. S. Jówiak, J. Trupinda, Krzyzackie zamki komturskie w Prusach. Topografia
i uk³ad przestrzenny na podstawie redniowiecznych róde³ pisanych, Toruñ 2012, s. 217, przypisy: 454456 oraz s. 218 i nn.
10 Das Marienburger Ämterbuch (dalej: MÄB), wyd. W. Ziesemer, Danzig 1916, s. 110.
11 MÄB, s. 110.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 111.
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Ulrich Jonsdorffer, wczeniejszy wójt folwarku w Lesewicz15. Najprawdopodobniej 28 padziernika 1407 r. urzêdem tym zarz¹dza³ ju¿ niejaki brat Ulrich
niekoniecznie ten sam co w 1401 r. Nie mamy jednak potwierdzenia zmiany
nadzorcy (Viehmeister) folwarcznego na tym stanowisku w omawianym roku16.
O istnieniu i funkcjonowaniu folwarków na terytorium domeny (komturstwa) malborskiej ród³a informuj¹ nas w podobnym czasie, co o istnieniu
folwarku na terenie kompleksu zamkowego. Pierwsz¹ informacj¹ o istnieniu
folwarków na terenie domeny malborskiej jest najprawdopodobniej wzmianka z 2 lutego 1321 r.17 Natomiast po raz pierwszy o folwarkach, rozmieszczonych i dzia³aj¹cych na terenie komturstwa malborskiego dowiadujemy siê
z informacji zamieszczonej w Malborskiej Ksiêdze Urzêdniczej zakonu krzy¿ackiego w inwentarzu z 6 marca 1389 r.. Wówczas jedna ze wzmianek
w inwentarzu zosta³a zatytu³owana: Item in den hofen obiral und in dem
huse. Zatem ten zapis dotyczy³ wszystkich folwarków w komturstwie oraz
folwarku przyzamkowego18. Informacja ta pochodzi z inwentarza powizytacyjnego, a dotyczy wizytacji przeprowadzonej na zamku w Sztumie 11 stycznia 1394 r.19 Wówczas na urz¹d wójta sztumskiego zostaje powo³any Conrad
von Beldersheim. W tym czasie pojawia siê zarz¹dca folwarczny20 w miejscowociach: Newengute, Wargles, Wusicz, Lasen (Lasin)21. W zwi¹zku z tym, ¿e
s¹ to informacje pochodz¹ce z inwentarza wójtostwa sztumskiego, nale¿y
przypuszczaæ, ¿e ów zarz¹dca czy te¿ zarz¹dcy byli w jaki sposób podporz¹dkowani w kwestii administracyjnej decyzjom wójta, urzêduj¹cego w Sztumie22.
Dok³adnie dekadê póniej, czyli 6 marca 1404 r. zamieszczono informacje na
temat folwarków w Canctiken oraz we wspomnianych ju¿ Newengute, Wargles,
Wusicz i Lasen)23. Nastêpne wzmianki, a¿ do pocz¹tków lat czterdziestych
XV w., s¹ ju¿ sporz¹dzone po zakoñczeniu Wielkiej Wojny z Polsk¹. W inwentarzu z 20 czerwca 1419 r. pojawia siê kolejny folwark domenalny z terenu
komturstwa malborskiego, a mianowicie w Thorechtenhof24, a w 1440 r.
folwark w Nicklasdorff25. W tym czasie prac¹ tych¿e folwarków zarz¹dza
z pewnoci¹ wójt sztumski, gdy¿ pojawia siê na ten temat wyrany zapis
w inwentarzu26.
15
16
17

Ibidem.
Ibidem, s. 111, 112.
Folwark w Laskach. Opis ustalonej datacji w dalszej czêci niniejszego artyku³u. Zob.
zestawienie folwarków.
18 MÄB, s. 11.
19 Ibidem, s. 13.
20 Lub równie¿ zarz¹dcy folwarcznego.
21 MÄB, s. 13.
22 Ibidem.
23 Ibidem, s. 1314.
24 Ibidem, s. 15.
25 Ibidem, s. 24: Der hoff Nicklasdorff.
26 Ibidem, s. 20: In der jorczall unsirs herren tusund vierhundert und im 40ten iare do
wart bruder Wilhelm von Weiszen voyth czum Sthume am Freitag vor Barnabe apostoli das
ampt czum Sthume dirlossen und hot die nochgeschreben getreide, fye in allen hoffen und
nemlich all gerete uffim huwsze und in allen hoffen in deser nochgeschreben weyse gelassen.
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Wa¿ne informacje na temat folwarków domenalnych w komturstwie malborskim pochodz¹ równie¿ z inwentarzy innych urzêdów, jak np. wójtowskiego, czy te¿ urzêdu lenego oraz urzêdu rybackiego, na którego terytorium by³
umiejscowiony folwark. Tak by³o z gospodarstwem rybackim w Szkarpawie
i urzêdem lenym w Benowie oraz wójtostwa w Grabinach27. Na obszarach
krzy¿ackich jednostek administracyjnych, nale¿¹cych do komturstwa malborskiego wystêpowa³y równie¿ oddzielnie folwarki. W przypadku wójtostwa
w Grabinach by³y to przede wszystkim folwarki w Wusicz oraz Nicloszdorff28.
Tabela 1
Powstanie i rozwój folwarków na terenie komturstwa malborskiego w XIV i XV w.

Nazwa
folwarku
(ze ród³a)

Nazwa
wspó³czesna
miejscowo ci

Zapis ród³owy/
/chronologia powstania obiektu

(Valentinshof?) Kominki

Inwentarz z AGAD wymienia równie¿ folwark nieobecny
w ród³ach krzy¿ackich. Nale¿y przyj¹æ z du¿¹ doz¹
prawdopodobieñstwa, ¿e zatem istnia³ on równie¿ w czasach
krzy¿ackich. Dane pochodz¹ jednak z 1707 roku 29

Benhoff

Benowo

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1376 r., ze spisu w urzêdzie lenym, gdy jego zarz¹dc¹ (leniczym) by³ brat krzy¿acki Michel. Wzmianki dotycz¹ lat 13761442.

Caldehoff30,
Kaldenhofe.
Kalthof

Ka³dowo31

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1378 r. i jest w niej mowa o sk³adowanym w tym folwarku
zbo¿u: In dem Kaldenhove. Natomiast nastêpna wzmianka
pochodzi z 4 marca 1401 r., ze spisu w urzêdzie glównego
oborniczego (Viehamt), którym by³ wówczas prokurator
lasowicki Ulrich Jonsdorffer32. Wzmianki dotycz¹ lat 14011436.

27
28
29

MÄB, s. 25.
Ibidem, s. 22.
Archiwum G³ówne Akt Dawnych (dalej: AGAD), sygn.: 711-690-10/ 257, k. 43, 44.
Pomiêdzy folwarkami, które by³y znane z okresu krzy¿ackiego inwentarz wymienia równie¿
folwark nieobecny w ród³ach krzy¿ackich. Nale¿y przyj¹æ z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa, ¿e
zatem istnia³ on równie¿ w czasach krzy¿ackich. Dane te pochodz¹ z 1707 r.; Lustracja województwa malborskiego i che³miñskiego 1565, Gdañsk 1961, s. 6768; ród³a do dziejów ekonomii
malborskiej (dalej: DEM), s. 46: Z staradawna za Krzy¿ownikow za³o¿ony na rolach gruntu
dobrego, które s¹ pomierzone. Przy tem folwarku ogrodnikow 6 w cha³upach mieszkaj¹cych, którem cha³up poprawuj¹ za pieni¹dze skarhowe. Ma ka¿dy z nich rolej po morgu za tern ogrodem
gdzie siedzi. Za pieni¹dze robi¹. którem p³ac¹, jako inszem od wym³ocku æwiertnie jedenast¹ zbo¿a
pospolitego bior¹. A ¿ony ich w lecie pomagaj¹ oko³o plewid³a darmo. którem dawaj¹ jeæ i piæ
z dworu. Zapis powy¿szy jasno wiadczy, ¿e folwark móg³ ju¿ powstaæ w czasach krzy¿ackich.
30 Jego dzia³alnoæ jest obserwowana równie¿ w czasach pokrzy¿ackich, stanowi¹c porednio dowód wczeniejszego istnienia: Archiwum G³ówne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Akta Ekonomii Malborskiej, 15101766, sygn.: 711-690-10/ 201, k. 61, 223, 228; sygn. 235, k. 37; sygn. 257,
k. 55; Lustracja województwa malborskiego i che³miñskiego 1565, Gdañsk 1961, s. 59, 6870.
31 DEM, t. II, wyd. W. Hejnosz, J. Gronowski, Fontes TNT , t. 48, Toruñ 1960, s. 47;
W. D³ugokêcki, Zaginione dwory krzy¿ackie w okolicach Malborka. Uwagi do badañ nad osadnictwem ¯u³aw Wielkich w redniowieczu (dalej: Zaginione dwory), w: Krzy¿owcy, kronikarze,
dyplomaci, pod red. B. liwiñskiego, Gdañskie Studia z Dziejów redniowiecza, nr 4, Gdañsk-Koszalin 1997, s. 32 i nn.
32 MÄB, s. 111. Folwark najprawdopodobniej istnia³ ju¿ du¿o wczeniej, w czasie budowy
k³adki (przeprawy) z zamku na przeciwleg³ym brzegu Nogatu. W³anie dok³adnie tam zosta³ usytu-
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Canctiken33

K¹tki

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 6 marca 1404 r. ze spisu w wójtostwie sztumskim. Wzmianka
z 1404 r.

Gorken

Górki34

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 6 stycznia 1381 r., ze spisu ze stanu posiadania na urzêdzie
mistrza koniuszego (Pferdemarschall). Wówczas pojawia siê
zapis o: Im hove czum Gorgke35. Wzmianki dotycz¹ lat 13811447.

Grebin

Grabiny

Pierwsza wzmianka na temat miejscowoci (i folwarku?)
pochodzi z dokumentu wydanego 6 maja 1343 r.36 Nastêpne
pochodz¹ m.in. z inwentarza z 6 stycznia 1381 r., ze spisu
w wójtostwie grebiñskim. Wzmianki dotycz¹ lat 13811447.

Knypabe
(Knyphoffe)

Kuku³ka/
/Knipawa

Widoczne dowodnie w 1389 r. oraz póniej jako folwark
rybickiego malborskiego od 1414 r.37

Landaw

Lêdowo

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 13 grudnia 1393 r., ze spisu w wójtostwie grabiñskim 38.
Wzmianka dotyczy tylko 1393 r.

Lasin (hoff),
Lasy
Laszaw, Lasen

Pierwsza wzmianka na temat folwarku w inwentarzu pochodzi
z 1392 r., ze spisu w wójtostwie sztumskim. Wzmianki dotycz¹
lat 13921447.

Lesewicz39

Pierwsza wzmianka na temat folwarku pochodzi z 29 listopada
1343 r.41 Nastêpne m.in. w inwentarzu z 6 stycznia 1381 r., ze
spisu w miejscowym prokuratorstwie. Wzmianki dotycz¹ lat
13811440.

Lasowice40

owany przez Krzy¿aków folwark w Ka³dowie, byæ mo¿e w czasie, kiedy wielkim mistrzem by³
Ditrich von Altenburg, czyli przed 1341 r. Jest to jednak ma³o prawdopodobne, por. B. Schmid, Das
Ordenshof Kalthof, Mitteilungen des Westpreußischen Geschichtsvereins, Bd. 35, 1936, s. 64 inn.
33 Jego dzia³alnoæ jest odnotowana równie¿ w czasach pokrzy¿ackich, stanowi¹c porednio dowód wczeniejszego istnienia: AGAD, Akta Ekonomii Malborskiej, 15101766, sygn.:
711-690-10/ 201, k. 70.
34 Lustracja województwa malborskiego i che³miñskiego 1565, Gdañsk 1961, s. 6566,
folwark ten we wczesnych czasach pokrzy¿ackich by³ znany przede wszystkim z uprawy: ¿yta,
pszenicy, jêczmienia, owsa oraz grochu. Z nale¿¹cych do niego ³¹k regularnie zbierano trawê na
siano i przechowywano w stodo³ach folwarcznych.
35 MÄB, s. 97.
36 Preussisches Urkundenbuch, hrsg. v. R. Philippi, A. Seraphim, M. Hein, E. Maschke,
H. Koeppen, K. Conrad, Königsberg  Marburg/Lahn, 18821986, (dalej: Pr. UB), Bd. III/ 2,
Nr 557, s. 430432. Dokument ów zosta³ wystawiony przez wielkiego mistrza zakonu krzy¿ackiego Ludolfa Königa we wskazanym czasie dla Heinricha von Wernersdorf i dotyczy³ dzier¿awy wsi
Stablewo. W owym dokumencie spotykamy zapisy: Datum et actum in curia nostra Grebin oraz
advocatus in Grebin, z pewnoci¹ chodzi wiêc o Grabiny. Druga wzmianka potwierdza natomiast istnienie w Grabinach urzêdu wójtowskiego i ówczesnego wójta: Hinricus de Cansburne.
Nie mam natomiast wzmianki na temat istnienia czy te¿ nie folwarku w owej miejscowoci.
37 OF 161, 181 a; Ksiêga rachunkowa urzêdów rybickich komturstw malborskiego i dzierzgoñskiego 14401445, wyd. Z. H. Nowak i J. Tandecki, Fontes TNT 82, Toruñ 1997, s. VIIIX (szczególnie mapka na s. IX). Urz¹d rybickiego w Kuku³ce-Knypabe nad jeziorem Dru¿no zosta³ wy³¹czony
 w wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej  terytorialnie z komturstwa dzierzgoñskiego
w 1414 r i w³¹czony do znajduj¹cego siê po s¹siedzku komturstwa malborskiego. St¹d te¿ folwark
rybickiego jest po tym roku zaliczany do domenalnych folwarków komturstwa malborskiego.
38 MÄB, s. 27.
39 AGAD, sygn.: 711-690-10/ 238, k. 19.
40 W. D³ugokêcki, Zaginione dwory, s. 28.
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Leske42

Laski43

Pierwsza znana wzmianka na temat tej miejscowoci pochodzi
z 2 lutego 1321 r.44, pó niejsze 29 listopada 1343 r. 45, a nastêpne,
m.in. z inwentarza z 1377 r.  ze spisu w wójtostwie laskiñskim
 mówi¹ ju¿ o folwarku. Wzmianki dotycz¹ lat 1377 461444.

Wargels

Barlewice

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1 padziernika 1391 r., ze spisu w wójtostwie sztumskim.
Wzmianki dotycz¹ lat 13911447.

Warnaw

Kocieleczki?
(Warnowo)47

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1388 r. ze spisu w prokuratorstwie lasowickim. Prace folwarku
nadzorowa³ wówczas komtur zamkowy w Malborku Heinrich
Hareder48. Wzmianki dotycz¹ lat 13881436.

Markenshof
(Merkelhof)

Markusy

Za³o¿ony oko³o 1360 r. Z pewnoci¹ ju¿ istnia³ w 1363 r., kiedy
to prokuratorem by³ niejaki Walrabe49.
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Pr. UB, Bd. III/ 2, Nr 621, s. 508. Dokument ów zosta³ wystawiony przez wielkiego
mistrza Ludolfa Königa dla mieszkañców ¯u³awy Wielkiej, którym potwierdza³ mo¿liwoæ
bezp³atnego korzystania z przeprawy mostowej na Nogacie. Oprócz tego zapewnia³ im tak¿e
prawo do prowadzenia pasiek. Widnieje w nim zapis o nastêpuj¹cej treci: [...] zcu unsern hove
Monthaw, Letzke, Lesewitcz, hernochmols aufgeben zcu acker von denselbigen guttern[...].
42 Jego dzia³alnoæ jest odnotowana równie¿ w czasach pokrzy¿ackich, stanowi¹c porednio dowód wczeniejszego istnienia: AGAD, Akta Ekonomii Malborskiej, 15101766, sygn.:
711-690-10/ 201, k. 74; sygn. 235, k. 37; AGAD, sygn. 238, k. 21; sygn. 257, k. 33: zachowa³ siê
inwentarz sprzêtów folwarcznych z czasów polskich, który jest dobrym uzupe³nieniem inwentarzy krzy¿ackich. Mo¿e on stanowiæ ewentualne uzupe³nienie wiadomoci na temat wczeniejszej
struktury gospodarczej owego folwarku. Tak wiêc zachowa³y siê: uzdy i rzêdy koñskie, p³ugi.
Mo¿e to wskazywaæ na nastawienie dzia³alnoci folwarku na uprawê zbo¿a oraz hodowlê koni;
Lustracja województwa malborskiego i che³miñskiego 1565, Gdañsk 1961, s. 6365.
43 DEM, s. 45: przy folwarku by³a karczma, która zapewne korzysta³a z produktów
spo¿ywczych wytwarzanych przez ten folwark; W. D³ugokêcki, Zaginione dwory, s. 25.
44 Pr. UB, Bd. II, Nr 315, s. 232. Wtedy to zosta³ wymieniony na licie wiadków dokumentu lokacyjnego dla wsi Tannsee (wierki), wystawionego przez wielkiego komtura Wernera
von Orseln, wójt Wielkiej ¯u³awy niejaki brat Gunther, wójt ¯u³awy: und bruder Gunther voith
unsers werders. Sk¹d zatem wiadomo, ¿e jest to wzmianka dotycz¹ca folwarku w Laskach?
Ponad dwa lata póniej ten sam wójt zosta³ wymieniony  tym razem jako wiadek  w dokumencie lokacyjnym dla wsi Alt Münsterberg (Stara Kocielnica) ju¿ jako wójt z Lasek: bruder
Gunther voith vom Leske. Nie ma zatem w¹tpliwoci, ¿e poprzedni brat Gunther te¿ piastowa³
urz¹d w Laskach: Pr. UB, Bd. II, Nr 407 s. 296. Póniej jeszcze wielokrotnie, np. 25.01.1341 r.
w przywileju dzier¿awnym wielkiego mistrza Dietrycha von Altenburg dla Johannesa von Sevelt, jest wzmiankowany folwark w Laskach: Pr. UB III/ 1, nr 352, s. 246: in Lesk curia nostra.
Z 1347 r. pochodzi natomiast wzmianka o biciu monet w Laskach: ist ein dorff gewesen bey
Newteich am fluss Sventa, woselbst der hohe meister eine muntze schlagen liesz, w: Peter
Himmelreichs Chronik, hrsg. v. M. Töppen, Leipzig 1881, s. 8.
45 Pr. UB, Bd. III/ 2, Nr 621, s. 508.
46 MÄB, s. 40; Urz¹d wójtowski w Laskach musia³ istnieæ ju¿ wczeniej, gdy¿ w tym roku
(1377) dosz³o do zmiany wójtów krzy¿ackich na tym urzêdzie. Nie wiadomo, czy folwark istnia³
równie¿ wczeniej i w tych samych latach. Przypuszczalnie istnia³ jednak wczeniej, ni¿ przed
1377 r., ale od kiedy dok³adnie, nie wiadomo.
47 W. D³ugokêcki, Zaginione dwory, s. 28.
48 MÄB, s. 84.
49 A. Semrau, Die Siedlungen im Kammeramt Fischau (Komtirei Christburg) im Mittealter (dalej: Die Siedlungen), Mitteilungen des Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst zu
Thorn, H. 44, Thorn 1936, s. 96.
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Montaw50

M¹towy Ma³e51 Pierwsza wzmianka na temat folwarku pochodzi z 8 sierpnia
1321 r.52, a pó niej z 29 listopada 1343 r.53 Nastêpne m.in.
w inwentarzu z 20 czerwca 1377 r., ze spisu w prokuratorstwie
m¹towskim54. Liczne wzmianki z lat 13771447.

Meselancz

Miêdzy³ê¿

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1 stycznia 1394 r., ze spisu w miejscowym prokuratorstwie 55.
Wzmianki dotycz¹ lat 13941447.

Nicloszdorff,
Nicklasdorff

Miko³ajki
Pomorskie

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1440 r., ze spisu w wójtostwie sztumskim56. Wzmianki dotycz¹
lat 14401447.

Nuwenhoffe57

Nowy Dwór

Jedna z pierwszych wzmianek w inwentarzu na jego temat
pochodzi z 6 marca 1404 r.58

Sendhof
(Neuhof)

Piaski59

Wzmianka o jego istnieniu pojawia siê w dokumencie lokacyjnym w dniu 12 marca 1398 r., póniej 8 kwietnia 1414 r.,
w innym dokumencie lokacyjnym60.

Rehe(n)hoffe

Ryjewo61

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 24 lipca 1387 r., ze spisu w urzêdzie leniczym (Waldamt)
w Benowie62. Wzmianki dotycz¹ lat 13871394.

Thorechenhofe63

Szaleniec64

Pierwsza wzmianka na temat tego folwarku pochodzi z 1399 r 65.
Nastêpna wzmianka w inwentarzu pochodzi z 20 czerwca 1419 r.,
ze spisu w wójtostwie sztumskim66.

50 Jego dzia³alnoæ jest odnotowana równie¿ w czasach pokrzy¿ackich, stanowi¹c porednio dowód wczeniejszego istnienia: AGAD, Akta Ekonomii Malborskiej, 15101766, sygn.:
711-690-10/ 201, k. 7274; sygn. 235, k. 36; sygn. 257, k. 9: na terenie folwarku w czasach
polskich istnia³ dobrze prosperuj¹cy browar. Byæ mo¿e dzia³a³ on równie¿ w czasach krzy¿ackich; Lustracja województwa malborskiego i che³miñskiego 1565, Gdañsk 1961, s. 59.
51 DEM s. 44: Folwark ten po³o¿ony bardzo blisko zamku malborskiego, nieopodal lasu
dêbowego móg³ równie¿ w czasach krzy¿ackich pozyskiwaæ miód z barci.
52 Pr. UB, Bd. II, Nr 359, s. 266, w zwi¹zku z wydaniem dokumentu lokacyjnego dla wsi
Mielenz (Mi³oradz) przez wielkiego komtura Wernera von Orseln, gdzie widnieje zapis: steende
czwisschen der weszen unsers hofes Montow.
53 Pr. UB, Bd. III/ 2, Nr 621, s. 508.
54 MÄB, s. 73.
55 Ibidem, s. 63.
56 Ibidem, s. 22: Dis nochgeschreben fye findet man in hoffe czu Nicloszdorff.
57 Jego dzia³alnoæ jest odnotowana równie¿ w czasach pokrzy¿ackich, stanowi¹c porednio dowód wczeniejszego istnienia: AGAD, Akta Ekonomii Malborskiej, 15101766, sygn.:
711-690-10/ 201, k. 66.
58 MÄB, s. 14.
59 AGAD, sygn.: 711-690-10/ 257, k. 65, 66. Wród folwarków, które by³y znane z okresu
krzy¿ackiego, inwentarz wymienia równie¿ folwark nieobecny w ród³ach krzy¿ackich. Nale¿y
przyj¹æ z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa, ¿e zatem istnia³ on równie¿ w czasach krzy¿ackich.
Dane pochodz¹ z 1707 r.; Lustracja województwa malborskiego i che³miñskiego 1565, Gdañsk
1961, s. 59, 7071; DEM, s. 48: mówi, ¿e: zosta³ zbudowany przy zamku. Trudno na tej
podstawie wnioskowaæ jego czas za³o¿enia.
60 A. Semrau, Die Siedlungen, s. 101. Wtedy jeszcze nale¿a³ do komturstwa grudzi¹dzkiego.
61 DEM, s. 50.
62 MÄB, s. 61.
63 Jego dzia³alnoæ jest odnotowana równie¿ w czasach pokrzy¿ackich, stanowi¹c porednio dowód wczeniejszego istnienia: AGAD, Akta Ekonomii Malborskiej, 15101766, sygn.:
711-690-10/ 201, k. 71, 229, 250; sygn. 257, k. 90, 91; W. D³ugokêcki, Zaginione dwory, s. 29.
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Scharffaw,
Scharfau

Szkarpawa

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1 sierpnia 1387 r., ze spisu miejscowego rybickiego67.
Wzmianki dotycz¹ lat 13871436.

Stuhm

Sztum

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 2 listopada 1381 r., ze spisu w tym¿e wójtostwie sztumskim68.
Pozosta³e wzmianki na jego temat pochodz¹ z lat 13811394.

Sztutowo
Stutthof,
(Rotenhuwsze
uff der Neryge)

Pierwsza i jedyna wzmianka w inwentarzu na temat folwarku
pochodzi z 2 listopada 1422 r., ze spisu rybickiego
szkarpawskiego69.

Wosicz,
Wuschycz

Unice

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 1391 r. Wzmianki dotycz¹ lat 13911447.

Dorrenfelde
(Ein Feld
vorm Tor?)

(Pole przed
bram¹,
zamkiem?)

Pierwsza wzmianka w inwentarzu na temat folwarku pochodzi
z 17 lutego 1401 r., ze spisu na urzêdzie szpitalnika
malborskiego70. Wzmianki dotycz¹ lat 14011420.

ród³o: MÄB; A. Chêæ, Folwarki krzy¿ackie na terenie komturstwa malborskiego w wietle róde³
archeologicznych i historycznych, próba lokalizacji, [w:] Pogranicze polsko-pruskie i krzy¿ackie,
pod red. K. Gr¹¿awskiego, W³oc³awek-Brodnica 2003, s. 327334.

* * *
Folwarki na terenie komturstwa malborskiego (pocz¹tkowo  w nielicznych przypadkach  równie¿ dzierzgoñskiego) rozwija³y siê zatem tu¿ po
wytworzeniu administracji krzy¿ackiej na opisywanym obszarze: komturstwa, a póniej wójtostw, prokuratorstw i innych mniejszych jednostek administracji, zwi¹zanych przede wszystkim z gospodark¹, takich jak urzêdy lene czy tez urz¹d rybickiego. Mo¿na tu zauwa¿yæ równie¿ pewn¹
prawid³owoæ, niespotykan¹ na szersz¹ skale poza opisywanymi ziemiami
zakonu krzy¿ackiego. Otó¿ folwarki domenalne tego¿ komturstwa by³y najczêciej usytuowane w siedzibach wójtów lub te¿ prokuratorów i innych
urzêdników krzy¿ackich. By³y zatem nie tylko orodkami gospodarczymi, ale
równie¿, a mo¿e przede wszystkim  na pocz¹tku swojej egzystencji  orodkami lokalnej administracji krzy¿ackiej. W innych regionach pañstwa zakonu krzy¿ackiego, najczêciej bez wzglêdu na okres  by³y po prostu folwarkami domenalnymi, na których czele sta³ zarz¹dca folwarczny.
64 AGAD, sygn.: 711-690-10/ 271, k. 15; Lustracja województwa malborskiego i che³miñskiego 1565, Gdañsk 1961, s. 7173; DEM, s. 49.
65 A. Semrau, Die Siedlungen, s. 140.
66 MÄB, s. 1516.
67 Ibidem, s. 54. Pomimo, ¿e inwentarz nie zawiera okrelenia hoff, to jednak miejscowa
hodowla wskazuje na istnienie folwarku, np. du¿a liczba wystêpuj¹cych tam w tym roku owiec.
68 Ibidem, s. 10. Pomimo i¿ dopiero w 1391 r. istnieje dowód w zapsiuie o istnieniu tam
folwarku, jako vor dem huse, czyli jako przyzamkowy dla kompleksu zamkowego w Malborku,
to jednak liczba hodowanych tam zwierz¹t wskazuje na wystêpowanie w Sztumie folwarku ju¿
wczeniej.
69 MÄB, s. 58.
70 Ibidem, s. 117.
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Trzeba zwróciæ uwagê jeszcze na jeden problem. Czy wskazane wystêpowanie nazwy danej miejscowoci w ród³ach musi siê wi¹zaæ z wystêpowaniem
na tym terenie lub w danym miejscu (miejscowoci) folwarku domenalnego?
Otó¿ niekoniecznie. Taki przypadek wyst¹pi³ w zwi¹zku ze wzmiankami na
temat Grabin oraz Lasek. Najpierw w ród³ach pojawi³y siê wzmianki na
temat miejscowoci i administratorów krzy¿ackich, póniej natomiast (z regu³y kilka lub kilkanacie lat potem) równie¿ na temat folwarku lub miejscowoci, w których by³y folwarki krzy¿ackie (np.: unsere hove). Z drugiej strony
warto zauwa¿yæ, ¿e struktura gospodarcza musia³a byæ tworzona w miarê
szybko i prawie równolegle do struktur administracyjnych z prostego powodu, a mianowicie koniecznoci zapewnienia aprowizacji rozwijaj¹cej siê
strukturze pañstwowo-terytorialnej zakonu krzy¿ackiego. Zatem niewystêpowanie nazwy hof (hove) nie przes¹dza, ¿e taki ju¿ nie powsta³; byæ mo¿e nie
by³o tylko na ten temat stosownej wzmianki w danym zapisie ród³owym.
Jest to jak najbardziej mo¿liwe, tym bardziej ¿e pierwsze dokumenty, jakie
spotkamy na temat tych miejscowoci, to najczêciej listy wiadków w dokumentach lokacyjnych, gdzie najwa¿niejsz¹ informacj¹ by³a wzmianka o osobie wiadka czynnoci notarialno-prawnej i jego funkcji w zakonie, póniej
nazwa miejscowoci, a na koñcu ewentualnie bli¿sze okrelenie i charakter
(rola w strukturze) danej miejscowoci w komturstwie malborskim, z której
pochodzi³ dany urzêdnik krzy¿acki.
SUMMARY
Manor farms (folwarks) in the Teutonic Kommende of Malbork (initially, also
a small number of farms in the Teutonic Kommende of Dzierzgoñ from a subsequently annexed territory) developed after the establishment of Teutonic administration
units in the discussed area: Teutonic Kommende, and later Vogtei, Procuratoria and
smaller administrative units responsible for economic affairs, including forestry and
fisheries offices. A characteristic feature of the Teutonic Kommende of Malbork,
which was generally not encountered in other Teutonic lands, was that most demesne farms were situated in the headquarters of Vogt, Procurator and other Teutonic
officers. They were important economic hubs which generated revenues not only for
the Malbork Kommende, as well as centers of local Teutonic administration, in
particular in the initial period of their existence.
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NIEZNANY WILKIERZ MIASTA GI¯YCKA
Obok przywileju lokacyjnego najwa¿niejszym dokumentem reguluj¹cym
¿ycie miasta pozostawa³ wilkierz. Zawiera³ on na ogó³ warunki nadawania
obywatelstwa miejskiego, przepisy dotycz¹ce ochrony przeciwpo¿arowej,
przepisy reguluj¹ce sprzeda¿ i kupno towarów, uprawnienia rady, artyku³y
odnosz¹ce siê do rzemielników i cechów, regulowa³ sprawê warzenia i wyszynku piwa, kwestie porz¹dkowe i podatkowe oraz wyznacza³ wysokoæ kar
za wykroczenia, itd.1
Wilkierze stanowi³y wiêc zbiory praw, reguluj¹cych ¿ycie lokalnych spo³ecznoci i przez nie tworzonych. Wilkierz nie mia³ jednak mocy prawnej bez
zgody w³adzy zwierzchniej, tak¿e wszelkie zmiany takiej zgody wymaga³y.
Wilkierze mog³y byæ ogólnokrajowe2, miejskie3, wiejskie4, jak te¿ rzemielnicze, dla poszczególnych cechów5. W artykule zajmiemy siê, dot¹d w literatu1 Por. T. Maciejewski, Zbiory wilkierzy w miastach pañstwa zakonnego do 1454 r. i Prus
Królewskich lokowanych na prawie che³miñskim, Gdañsk 1989; idem, Wilkierze miast lokowanych na prawie che³miñskim w pañstwie zakonnym (do 1454 r.), w: Studia Culmensia HistoricoJuridica czyli ksiêga pami¹tkowa 750-lecia prawa che³miñskiego, t. I, red. Z. Zdrójkowski,
Toruñ 1990, s. 361390; J. Kie³bik, Siedemnastowieczny wilkierz jako ród³o regulacji ¿ycia
mieszkañców Reszla, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie (dalej KMW), 2004, nr 4, s. 475482.
2 Por. T. Maciejewski, Wilkierze miast, s. 388389; A. Szorc, Wilkierze warmiñskie, Studia
Warmiñskie, t. XXI, 1984, s. 576.
3 Por. m.in. T. Maciejewski, Wilkierze miasta Torunia, Toruñ 1997 i inne prace tego autora
wy¿ej wspomniane; K. Roßberg, Die Willkühr der Stadt Saalfeld vom Jahre 1560, Altpreussische Monatsschrift, Bd. 10, 1873, s. 480-487; C. Nietzki, Willkühr der Stadt Heilsberg. Anno
1534, Der neuen Preussischen Provinzial-Blätter andere Folge, Bd. V, 1854, s. 241254.
4 D. Bogdan, Wilkierz wsi starostwa oleckiego z 1668 roku, KMW, 2010, nr 1, s. 6776;
eadem, Wilkierz wsi Z¹browo (Sommerau) w starostwie i³awskim z drugiej po³owy XVII wieku,
w: Homo doctus in se semper divitas habet. Ksiêga pami¹tkowa ofiarowana Profesorowi Januszowi Ma³³kowi, pod red. W. Polaka, Toruñ 2008, s. 6177.
5 Por. m.in. wilkierze cechowe piekarzy, kowali, kunierzy, tkaczy i krawców z Ostródy,
J. Müller, Osterode in Ostpreussen. Darstellungen zur Geschichte der Stadt und des Amtes,
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rze nieznanym, wilkierzem miejskim Gi¿ycka, dla którego szczêliwie zachowa³a
siê jedna kopia, s¹dz¹c po kroju pisma z koñca XVII lub pocz¹tku XVIII w.6
Kopia wilkierza jest, niestety, nieco uszkodzona i nie posiada ¿adnej daty
jego zatwierdzenia. Zapewne by³a to kopia u¿ywana przez gi¿yck¹ ³awê s¹dow¹ (od 1723 r.  po po³¹czeniu ³awy z rad¹ miejsk¹  przez magistrat miejski), gdy¿ do wilkierza do³¹czone by³y przywilej miejski z 1669 r. i przywilej
na pieczêæ miejsk¹ z 1612 r. oraz pruski zbiór praw tzw. Landrecht z 1620 r.7
z licznymi podkreleniami i adnotacjami na marginesach.
Wilkierz ten, zatytu³owany: Al[l]gemeine Willkühr der Stadt Lötzen, zawiera³ w sumie 105 artyku³ów (do 87 artyku³u zapisano je br¹zowym atramentem, a nastêpne  odmiennym charakterem pisma  czarnym atramentem). By³ wiêc stosunkowo obszerny, gdy¿ przyk³adowo wilkierz s¹siedniego
Wêgorzewa liczy³ zaledwie 62 artyku³y8, Olsztyna 48 a wilkierz z Reszla 97
artyku³ów9. Trzeba zaznaczyæ, ¿e bywa³y wilkierze znacznie obszerniejsze,
np. wilkierz Bisztynka liczy³ a¿ 154 artyku³y, Lidzbarka Warmiñskiego
z 1534 r.  12110 a królewiecki z 1394 r.  144 artyku³y11. Do gi¿yckiego
wilkierza do³¹czono rejestr, zawieraj¹cy jednak tylko wykaz 79 artyku³ów.
Mimo miejsca na karcie dalszych artyku³ów nie odnotowano (rejestr ten zosta³
zapisany przez drugiego kopistê, choæ ponownie br¹zowym atramentem).
Wilkierz otwiera³a inwokacja do Trójcy Przenajwiêtszej. Natomiast
pierwszych szeæ artyku³ów dotyczy³o ochrony wiary oraz nakazy przestrzegania wi¹t i wszelkich uroczystoci kocielnych (te¿ art. 8), ochrony czci
w³adz miejskich, pastora i innych mieszczan (9, 92). Dopiero w dalszej czêci
znalaz³y siê artyku³y dotycz¹ce w³adz miejskich (10, 101, 103), warunków
nabywania obywatelstwa miejskiego (15, 16), obowi¹zków mieszkañców
i spraw porz¹dkowych (7, 73, 98, 100, 102, 104-105). Wiele miejsca zajmowa³y sprawy handlu (11-14, 17-18) oraz przepisy przeciwpo¿arowe (19-25, 89,
94-97, 99). Specjalnie wyró¿niono zagadnienia dotycz¹ce roli, ³¹k, rozgartu12
i lasu miejskiego (26-53), przepêdzania, wypasu i utrzymywania zwierz¹t
hodowlanych (54-72, 74-83). Ponadto znajdujemy artyku³y powiêcone s³u¿bie (7-8, 84-86, 90), robotnikom najemnym (8788), rybo³ówstwu (91) i zhañOsterode 1905, s. 456, 468472, 473476, 478488; wilkierz cechu krawieckiego z Olsztynka,
M. Toeppen, Geschichte des Amtes und der Stadt Hohenstein nach den Quellen dargestellt,
Hohenstein 1859, s. 130132; oraz cechu krawieckiego z Wêgorzewa, J. Zachau, Chronik der
Stadt Angerburg, Angerburg 1921, s. 197204.
6 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin (dalej GStPK), XX. HA,
Rep. 150, Stadt Lötzen, Nr. 128.
7 Das allgemeine Landrecht des Herzogthumbs Preussen, Rostock 1620.
8 J. Zachau, op. cit., s. 2427.
9 J. Kie³bik, op. cit., s. 477, tam¿e odpowiednie wskazówki ród³owe.
10 C. Nietzki, op. cit., s. 241254.
11 J. Kie³bik, op. cit., s. 477; S. Hartmann, Quellen zur Geschichte der Stadt Bischofstein
im 16. bis 18. Jahrhundert, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands,
Bd. 46, 1991, s. 3640; T. Maciejewski, Wilkierze miast, s. 374378.
12 Rozgart to obszar pastwisk, przeznaczony g³ównie dla koni; w Gi¿ycku po³o¿ony by³ na
pó³noc od zamku do granic ówczesnego miasta, przy dzisiejszym Kanale £uczañskim.
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bienia kobiety niezamê¿nej (93). W porównaniu do innych wilkierzy zaskakuje pominiêcie spraw dotycz¹cych rzemios³a i browarnictwa13, a z kolei po³o¿enie du¿ego nacisku na sprawy zwi¹zane z rol¹, ³¹kami i wypasem zwierz¹t.
Uk³ad artyku³ów zw³aszcza w dalszej czêci (od art. 87) sta³ siê nieco
chaotyczny (mo¿e poza zgrupowaniem dodatkowych przepisów przeciwpo¿arowych i spraw porz¹dkowych). Wczeniej mo¿na wyodrêbniæ pewne dzia³y
np. wyodrêbniony przed 26 artyku³em podrozdzia³ zatytu³owany: Acker, Wiesen u[nd]. Rosgarte belangende (siêgaj¹cy w zasadzie po art. 83). Mo¿liwe
wiêc, ¿e czêæ druga powsta³a nieco póniej, a artyku³y dopisywano niejako
na bie¿¹co wraz z pojawieniem siê okrelonego problemu. To oczywicie wymaga³o uzyskania póniejszej zgody panuj¹cego w³adcy (zapewne ³¹cznie dla
wiêkszej liczby nowych artyku³ów). W tej kwestii jednoznacznie wypowiada³y
siê gi¿yckie przywileje miejskie, zarówno z 1612 r. (Co siê za odnosi do
wilkierzy, które im podobnie jak innym miastom maj¹ byæ nadane, to jednak
bêdzie to w mocy i woli naszych nastêpnych w³adców, jak czêsto to bêdzie
koniecznoci¹ owe zmieniaæ, zmniejszaæ i powiêkszaæ ...)14, jak i z 1669 r.15
Z treci tego ostatniego przywileju wynika nadto, ¿e wówczas wilkierz taki
jeszcze nie istnia³ (Was auch die Willkhür, so ihnen gleich andern Städten
gegeben werden soll)16. Powsta³ zatem dopiero po 24 sierpnia 1669 r. Natomiast, skoro wzmiankowano jeszcze ³awê s¹downicz¹ i ³awników niezale¿nie
od rady i rajców, to terminus ante quem powstania wilkierza zamyka rok 1723.
Wilkierz mia³ zapewniæ sprawne funkcjonowanie miasta i odpowiednie
z prawem karanie wszelkich nadu¿yæ: a ka¿dy [mieszkaniec miasta] bêdzie
zobowi¹zany to [tj. artyku³y wilkierza] niezw³ocznie wiadczyæ, przestrzegaæ
i wykonywaæ. Je¿eli oni [tj. mieszkañcy] bêd¹ krn¹brni i karygodni, maj¹ byæ
nale¿ycie ukarani na rzecz miasta zgodnie z wilkierzem [...]. Aby te¿ wilkierz
móg³ dobrze s³u¿yæ niech bêdzie we wszystkim pos³usznie i bez sprzeciwu
przestrzegany. Przez to bêdzie miasto, a tak¿e mieszkañcy, osi¹gaæ szybki rozwój, a szkód, uci¹¿liwoci, wszelkich niedostatków i innych nieszczêæ, które
zwykle przez nie³ad, brak jednoci chêtnie siê wdzieraj¹ i nastêpuj¹, uniknie
siê, ustrze¿e i ominie17.
Niew¹tpliwie wilkierz zas³uguje na odrêbne, szersze opracowanie i opublikowanie. W tym miejscu jedynie wstêpnie zasygnalizujmy zawarte w nim
poszczególne artyku³y, bowiem te wymagaj¹ jeszcze pe³niejszej analizy.
W artykule 1 zobowi¹zano mieszkañców do pilnego udzia³u w nabo¿eñstwach
13 Tymczasem sprawy dotycz¹ce rzemios³a, obok handlu, podatków, spraw administracyjno-porz¹dkowych i prawa karnego dominowa³y w innych pruskich wilkierzach, por. T. Maciejewski, Wilkierze miast, s. 390. W zdecydowanej wiêkszoci wilkierzy spotykane by³y te¿ artyku³y dotycz¹ce browarnictwa, ibidem, s. 366, 371, 373, 377, 382.
14 Przywilej drukowany w: E. Trincker, Chronik der Gemeinde Lötzen, Lötzen 1912, s. 35,
cyt. wed³ug polskiego wydania E. Trincker, Kronika gminy leckiej [gi¿yckiej], prze³o¿y³ R. Wolski, opracowa³ i wstêpem poprzedzi³ G. Bia³uñski przy wspó³pracy J. Sekty, Gi¿ycko 1997, s. 41.
15 GStPK, XX. HA, Etats-Ministerium 92aa, nr 5, f. 77.
16 Ibidem, f. 77.
17 E. Trincker, Chronik, s. 35, 3839; polskie wyd. s. 41, 44 (t³umaczenie poprawione).
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i do przyjmowania komunii, wszystkich za gardz¹cych s³owem Bo¿ym
i sakramentami burmistrz oraz rada mia³a karaæ na ciele. Kto opuci³by
wi¹teczne lub niedzielne nabo¿eñstwo bez wa¿nego powodu mia³ zap³aciæ
6 szel¹gów na rzecz kocio³a (2). Zakazano wyszynku piwa i wina przed
i w czasie nabo¿eñstwa pod kar¹ 10 groszy dla miasta i funta wosku dla
kocio³a (3). Rzemielnikowi nie wolno by³o pracowaæ w swoim warsztacie
w czasie wi¹t i niedzieli pod grzywn¹ w wysokoci 15 szel¹gów p³atnych
kocio³owi (4). Burmistrz i rada mieli pilnowaæ, aby w wiêta i niedziele nikt
nie ³owi³ ryb w jeziorach, ani w czasie nabo¿eñstwa robotnicy najemni i inni
z rozpustnej s³u¿by nie biegali po lesie, a kto to czyni³, mia³ byæ uwiêziony (5).
Czelad mia³a opuszczaæ karczmy w odpowiednim czasie, tj. przed ostatnim
dzwonem. Tych, którzy pozostali w karczmie stra¿ nocna mia³a osadziæ
w wiêzieniu, z którego mogli byæ zwolnieni dopiero rano za wiedz¹ i na
rozkaz burmistrza. Obowi¹zek dopilnowania s³u¿by le¿a³ w gestii gospodarza, a jeli tego nie uczyni³, p³aci³ miastu 3 grzywny (6). Na czelad trzeba
by³o mieæ baczenie i nale¿a³o meldowaæ burmistrzowi i radzie o wszelkiej jej
rozpucie (7). Pod grob¹ kary nale¿a³o siê powstrzymywaæ od wszelkich
przekleñstw, ³otrostwa i bezbo¿nictwa (8). Zagro¿one kar¹ by³o okazywanie
wzgardy i ur¹ganie pastorowi, pozosta³ym duchownym, burmistrzowi, sêdziemu i innym urzêdnikom, szczególnie podczas pe³nienia przez nich obowi¹zków (9). Ukarany mia³ byæ ka¿dy, kto nie stawi³ siê bez powa¿nego
uzasadnienia na wezwanie burmistrza, rady, sêdziego i s¹du. Ten, kto nie
chcia³ w ogóle siê stawiæ, mia³ byæ osadzony w wiêzieniu i potem jeszcze po
rozpoznaniu sprawy ukarany grzywn¹ (10). Ka¿dy mia³ u¿ywaæ takich samych miar i wag (korca, ³okcia, cynowego sztofa), ten za kto u¿ywa³by miar
fa³szywych mia³ byæ wych³ostany i dodatkowo musia³ zap³aciæ 3 grzywny
(11). Podczas czynnoci handlowych nie wolno by³o stosowaæ podstêpów, pod
grob¹ kary 3 grzywien (12). Nie wolno by³o od ch³opów kupowaæ towaru
potajemnie, poza wolnym targiem, pod kar¹ 3 grzywien (13). Burmistrz
i rada mieli ca³y czas czuwaæ nad prawid³ow¹ sprzeda¿¹ chleba, piwa
i innych wiktua³ów (14). Kto chcia³ osi¹æ w miecie musia³ siê zg³osiæ do
burmistrza i rady, mia³ przy tym przedstawiæ odpowiednie o sobie informacje
i wnieæ odpowiedni¹ op³atê za obywatelstwo miejskie. Odrzucane mia³y byæ
wszelkie osoby podejrzane lub postêpuj¹ce nieuczciwe i nietolerowane przez
gminê miejsk¹ (15). Ka¿demu jednak, kto mia³ ochotê osi¹æ w miecie mia³o
byæ dozwolone zamieszkaæ w nim rok i jeden dzieñ bez posiadania obywatelstwa miejskiego. Po up³ywie tego czasu powinien by³ uzyskaæ obywatelstwo
(16). Nie powinien mieszczanin kupowaæ ³¹k, sprzêtów domowych oraz innych rzeczy, dopóki nie by³ pewny, ¿e sprzedawca mia³ uczciwe prawo je
odsprzedaæ, i ¿e dzia³o siê to za zgod¹ w³adzy, a o kupnie mia³ powiadomiæ
burmistrza (17, 18). Ka¿dy na wezwanie i rozkaz burmistrza oraz rady mia³
stawiæ siê do budowy lub naprawy dróg, mostów, bud pasterskich i innych
miejskich zabudowañ, a kto by siê nie stawi³, mia³ wnosiæ 15 szel¹gów kary
(73). Jeli zosta³by znaleziony s³uga, który pracuje dla dwóch panów, powi-
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nien byæ ukarany wiêzieniem i nie wczeniej zwolniony, dopóki nie przyrzeknie s³u¿by dla pana, u którego najpierw siê zatrudni³. Nie mo¿na te¿ by³o
ofiarowaæ swojego s³ugê w podarunku; by³o to zagro¿one kar¹ 2 grzywien
i obowi¹zkiem powrotu s³ugi do pierwotnego pana (84, 85). P³ace robotników
najemnych, szczególnie w okresie ¿niw, mia³y byæ ka¿dorazowo ustalane
przez radê, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem krajowym (86). Robotnik najemny, który nie mia³ ¿adnego gruntu, powinien by³ wnosiæ 2 grzywny czynszu, za co móg³ wypasaæ na polu miejskim krowê, 4 owce i 2 winie. Nie móg³
jednak zbieraæ drewna w lesie miejskim (87, 88). Nie wolno by³o zezwalaæ
s³u¿bie i pospólstwu na grê hazardow¹ zwan¹ Doppelspiel18, pod grob¹ kary
3 grzywien (90). W obszernym artykule o po³owie ryb zastawk¹ na jeziorze
Niegocin wspomniano, ¿e zosta³o ono w dawnym czasie wydzier¿awione ze
szkod¹ dla miasta, tylko w zamian za 10 grzywien. Postanowiono wiêc, ¿e
odt¹d corocznie ze rodków miasta zostan¹ zakupione sieci i inne przyrz¹dy,
wykonana zostanie zastawka, zatrudni siê 4 robotników najemnych oraz
mieszczanina do prowadzenia rachunków za po³owy. Dochody ze sprzeda¿y
z³owionych zastawk¹ ryb mia³y trafiaæ do specjalnie na ten cel zakupionej
skarbony z przeznaczeniem na ogólne potrzeby miasta (91). Ka¿dy z mieszczan, który obrazi³ drugiego obel¿ywym i uw³aczaj¹cym s³owem powinien by³
zap³aciæ a¿ 60 grzywien, a jeli obraza dotyczy³a osoby sprawuj¹cej urz¹d,
kara mia³a byæ jeszcze wy¿sza, zgodnie z prawem krajowym zawartym
w Landrechcie (92)19. Kto zhañbi³by niezamê¿n¹ kobietê i spowodowa³ u niej
ci¹¿ê, mia³ zap³aciæ miastu 12 grzywien (93). Jeli jaki mieszczanin za dnia
lub noc¹ zosta³by zaatakowany w swoim domu przez z³ych ludzi i w zwi¹zku
z tym wszczêto by alarm, inni mieszczanie powinni przyjæ mu z pomoc¹
z broni¹ w rêku. Kto czyni³by to opieszale, mia³ zap³aciæ miastu 6 grzywien
kary (98). Poniewa¿ dot¹d w czasie nocnej wachty dochodzi³o do ró¿norakich
niesprawiedliwoci z powodu zaniedbañ stra¿ników, postanowiono, ¿e od tej
pory ka¿dy gospodarz, który mia³ pe³niæ wartê, rano o 8 mia³ zg³osiæ siê
osobicie (lub jaki inny obywatel, który bêdzie z jaki powodów pe³ni³ wartê
zamiast niego) do burmistrza. Ponownie u burmistrza, tym razem w jego
domu, mia³ siê pojawiæ o 9 wieczorem. Po odprawie wraz z towarzyszami
mia³ przez ca³y czas do 3 nad ranem z uwag¹ pe³niæ wachtê, obchodziæ
miasto i u¿ywaæ rogu stra¿niczego. Kto by siê z tego nale¿ycie nie wywi¹za³
mia³ byæ ukarany 3 grzywnami na rzecz miasta, a za kolejne tego typu
wykroczenie wiêzieniem (art. 100). W miecie mieli byæ ka¿dorazowo wybrani dwaj mistrzowie cechowi, jeden ze znajomoci¹ jêzyka niemieckiego, drugi
jêzyka polskiego, których zadaniem by³o wnoszenie przed radê wszelkich
skarg gminu miejskiego. Wybierani byli przez ogó³ gminu, ale mieli byæ
18 Popularna gra hazardowa w koci lub karty, nazwa pochodzi od podwojenia stawki;
Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, w: http://woerterbuchnetz.de/
DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GD03348 [24.01.2012].
19 Das allgemeine Landrecht, Buch VI, par. 9, art. 1; por. W. Litewski, Landrecht des
Herzogtums Preussen von 1620. I. Strafrecht, Warszawa-Kraków 1982, s. 140142.
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zatwierdzani przez radê (art. 101). Poza tym w razie koniecznoci uchwalenia podatku na potrzeby kocio³a lub miasta rada powinna rzecz omówiæ
z mistrzami cechowymi, którzy przedstawiali sprawê gminowi. Jeliby gmin
nie zezwoli³ na podatek, to rada mia³a jeszcze mo¿liwoæ konsultacji ze starost¹ ksi¹¿êcym i jeli ten wyrazi³ zgodê, to podatek móg³ byæ uchwalony (art.
103). Jeli jaki mieszczanin zachowa³by siê karygodnie, mia³ byæ w sposób
przyzwoity wraz ze swoim oskar¿ycielem zaproszony do burmistrza i ukarany zgodnie z wilkierzem. W razie skazania na karê wiêzienia mia³ tam udaæ
siê dobrowolnie i pos³usznie, nie powinien byæ doprowadzany przez s³ugi
miejskie, gdyby jednak siê sprzeciwia³ mia³ byæ doprowadzony si³¹ (102).
Ka¿dy w³aciciel karczmy (s³odownik i browarnik) mia³ posiadaæ broñ noszon¹ wysoko (muszkiety, halabardy, lance) i z boku (pa³asze, szable, itd.), natomiast budnicy20 i pletznerzy21  halabardy i lance oraz inn¹ tego typu domow¹ broñ. Kto podczas popisu wojskowego nie posiada³by odpowiedniej broni,
podlega³ karze 6 grzywien (art. 104). Poniewa¿ do tej pory zdarza³y siê
swawolne wystrza³y w nieodpowiednim czasie, czy to w dzieñ, czy w nocy,
wilkierz od tej pory zabroni³ takich strza³ów. Gdyby uczyni³ to jaki obcy
goæ, szczególnie w czasie nocnym, gospodarz powinien go powstrzymaæ,
a gdyby temu nie zapobieg³, zap³aci 3 grzywny. Jeli mimo to goæ bêdzie
nadal strzela³, ma byæ równie¿ on ukarany (105).
Z szeregu przepisów przeciwpo¿arowych warto podkreliæ nastêpuj¹ce:
dwóch rajców i dwóch ³awników mia³o co 4 tygodnie dokonywaæ przegl¹du
stanu pieców i innych urz¹dzeñ, mog¹cych wywo³aæ po¿ar, w poszczególnych
domach mieszczañskich. Wykryte uchybienia mia³y byæ natychmiast usuwane, a uchylaj¹cy sie od tego gospodarz podlega³ karze 30 groszy (19). Kto
potraktowa³ owych wizytatorów przekleñstwem lub wyzwiskami, trafia³ do
wiêzienia i mia³ wnieæ beczkê piwa na rzecz miasta (20). Zakazywano sk³adowania ³uczywa i jakiegokolwiek drewna na piecu i w innych niebezpiecznych miejscach, pod kar¹ 30 szel¹gów (21). Nastêpny artyku³ na skutek
uszkodzenia pozostaje niejasny, dotyczy³ ostro¿nego obchodzenia siê z ogniem
w izbie (22). Nikt nie powinien pracowaæ przy lnie przy wiecach pod grob¹
utraty towaru i zap³aty 1 grzywny  w po³owie miastu, w po³owie szpitalowi
(23). Ka¿dy gospodarz powinien by³ posiadaæ dwie solidne drabiny  jedn¹
w domu, drug¹ w oborze. Ich brak zagro¿ony by³ kar¹ w wysokoci 15 szel¹gów (24). Mia³ te¿ mieæ zapas wody przy domu, tak¿e pod grob¹ grzywny
15 szel¹gów (25). Nie wolno by³o w nocy wchodziæ do budynków gospodarczych z zapalon¹ wiec¹ lub ³uczywem, a jeli kto musia³ tam siê udaæ, to
tylko z latarni¹, w przeciwnym razie by³ nara¿ony na karê 3 grzywien (89).
20

Budnicy to przewa¿nie drobni rzemielnicy i kramarze. Ich nazwa pochodzi³a od ich
domostw, zwanych budami.
21 Zaraz po powstaniu miasta wyznaczono tutaj 4 ³any na 30 dzia³ek dla mieszkañców
miasta, których od posiadania tego niewielkiego placu ziemi uprawnej (die Plätzen) nazwano
pletznerami. W 1655 r. tzw. nowi pletznerzy otrzymali kolejne 4 ³any na dawnych ch³opskich
posiad³ociach w dawnej Nowej Wsi, zwanej wówczas Wioseczk¹.
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Je¿eli po¿ar strawi³ komu (co Bo¿e uchowaj) jego dom i budynki gospodarcze, to inni mieszczanie byli zobowi¹zani do pomocy w przewozie dla niego
drewna budulcowego (94). Kto pierwszy przyby³ na miejsce po¿aru z wiadrem wody, mia³ otrzymaæ 10 groszy, za ten który wywo³a³ alarm  5 groszy
(95). Nie wolno by³o kryæ domu suchym drewnem, np. gontem, a kto by to ju¿
uczyni³, mia³ po³o¿yæ nowy dach, pod kar¹ 3 grzywien (97). Ka¿dy patrycjusz
(s³odownik) mia³ posiadaæ 2 skórzane wiadra, za budnik 1 wiadro, których
mieli u¿ywaæ w czasie po¿aru, pod grob¹ kary 3 grzywien (99). Ponadto
o ochronie przeciwpo¿arowej traktuje jeszcze jeden artyku³, niestety niezbyt
jasny w treci (96).
Najliczniejsze przepisy regulowa³y sprawy posiad³oci miejskich, wypasu
i hodowli zwierz¹t. Tak wiêc jeli powsta³by spór o rolê, ³¹kê, graniczne p³oty
i rowy, sprawê mia³o rozpatrzyæ dwóch rajców (26). Nastêpny artyku³, miejscami nieczytelny, dotyczy³ szkód poczynionych przez konie (27). Jeli jaki
koñ lub inne zwierzê wesz³oby na zakazane pole lub w inn¹ szkodê, powinien
byæ wskazany odpowiedni pastuch, jeli nie, to karê w wysokoci 5 szel¹gów
p³aci³ w³aciciel (28). Nie wolno by³o samemu wypêdzaæ byd³a na ciernisko
lub inne miejsce, nale¿a³o poczekaæ na wspólny wypas zarz¹dzony przez radê
pod opiek¹ miejskiego pasterza. Samowolny wypas by³ zagro¿ony kar¹ 15 szel¹gów22, a gdyby zdarza³o siê to czêciej, tak¿e kar¹ ch³osty (29). Temu kto
odwa¿y³by siê wypasaæ swoje winie na zbo¿u lub ciernisku, zanim zosta³o
zebrane ca³e zbo¿e gminy23 i dosz³oby do szkód, mo¿na by³o owe winie
wybiæ (30). Kto za odwa¿y³by siê czyniæ szkody w ogrodach warzywnych,
owocowych lub innych mia³ zap³aciæ za szkody i staæ jeden dzieñ w prêgierzu
(31). Zakazano przejazdu przez ³¹ki i zbo¿a, jak te¿ ci¹gnniêcia bron przez
zasiew innego gospodarza (32, 33). Miedze mia³y pozostaæ nieuprawiane,
a pola le¿¹ce od³ogiem nienawo¿one nawozem (34). Nie wolno by³o wykaszaæ
³¹k s¹siada (35). Nie mo¿na by³o dowolnie kosiæ i zwoziæ trawy z w³asnego
kawa³ka pola, chyba ¿e w razie pilnej koniecznoci, a przy tym nale¿a³o
poprosiæ burmistrza o s³ugê miejskiego, który mia³ pilnowaæ, czy na pewno
wykaszany by³ w³asny kawa³ek pola. W innym wypadku nale¿a³o zap³aciæ
karê 2 grzywien (36). Nie mo¿na by³o nikomu wykaszaæ ³¹k w lesie, poza
tymi, którzy przechowywali u siebie przez zimê miejskie wo³y i buhaje (37).
Oko³o w. Jana (24 czerwca) zabroniony by³ wstêp na rozgart, pod grob¹
kary 15 szel¹gów. Do czasu zezwolenia ze strony rady miejskiej nie mo¿na
by³o tam wypêdzaæ ani koni, ani byd³a (38). Wrota bram miejskich mia³y byæ
porz¹dnie utrzymane, tak, aby mo¿na je by³o zamykaæ po ka¿dym przeje22 Pastwiska na potrzeby hodowli by³y wykorzystywane wspólnie przez ca³¹ gminê miejsk¹. Znajdowa³y siê one g³ównie na terenach przy obecnym Kanale £uczañskim (ówczesnej
rzece), na od³ogach lub cierniskach.
23 Problem ten i inne poni¿ej omówione wynika³y ze stosowanej trójpolówki, która wymaga³a zsynchronizowania prac polowych i wypasu zwierz¹t przez ca³¹ wspólnotê. Ziemia by³a
podzielona na niwy a te z kolei na ³any. Zawsze jedna niwa by³a zasiewana zbo¿ami ozimymi,
druga jarymi a trzecia le¿a³a od³ogiem.
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dzie, tak¿e siedz¹c na koniu (39). Ka¿dy gospodarz mia³ dbaæ o odpowiedni
odp³yw wody z roli, ³¹ki, parceli, ogrodu i rowów, nad czym mia³a czuwaæ
rada i burmistrz (40, 41, 42). Wszystkie p³oty i ogrodzenia mia³y byæ naprawione corocznie do w. w. Jakuba i Filipa, czyli do 1 maja, natomiast rowy
oczyszczone do w. Jana, tj. 24 czerwca (43). Stan ogrodzeñ sprawdza³ burmistrz i rajcowie; ka¿dy gospodarz powinien byæ przy tym bezwzglêdnie
obecny (44). Uszkodzone p³oty mia³y byæ naprawione w ci¹gu 23 dni (45).
Nastêpny artyku³, nie do koñca czytelny, dotyczy³ obowi¹zku naprawy p³otów
na polach i w ogrodach (46). Jeli powsta³y jakie szkody na skutek zepsutych p³otów i ogrodzeñ, odszkodowanie p³aci³ w³aciciel (47). Po drewno do
lasu miejskiego24 nie mo¿na by³o wybieraæ siê wozem, za to mo¿na by³o
zbieraæ suche drewno i chrust, z tym ¿e w³acicielom ³anów i karczmarzom
zezwolono na o po³owê wiêksze zbiory ni¿ tym, którzy nie mieli roli. Nie
mo¿na by³o cinaæ ga³êzi z pnia drzewa (48). Drewno na ogrodzenia mia³o
pochodziæ z lasu miejskiego (49). O ogrodzenie lasu miejskiego i ³anów kocielnych25 dba³a rada i burmistrz (50). Robotnicy najemni mogli zbieraæ
w lesie miejskim drewno, ale bez u¿ycia siekiery, a wiêc tylko to, co mogli
pozyskaæ rêkoma (51). Du¿e, zwalone pnie drzew mia³y byæ wykorzystane na
wspólny u¿ytek zgodnie z poleceniem rady (52). Do lasu ko³o Jeziorowskich26
mo¿na by³o wyprawiaæ siê tylko wed³ug okrelonej kolejnoci wyznaczonej
przez radê, po dwie osoby w tygodniu (we wtorek i pi¹tek), przy czym w³aciciele ³anów i karczmarze mogli u¿ywaæ dwóch koni (53). Miasto mia³o zawsze
zatrudniaæ trzech pastuchów: do byd³a, wiñ i koni (54). Burmistrz
i rada powinni co roku wyznaczyæ kogo z rajców i z gminy miejskiej, którzy
udaj¹c siê od domu do domu policzyliby (naciêciami na lasce) stan hodowli
byd³a i koni, dziêki czemu miasto mog³oby wyznaczyæ odpowiednie stawki
podatków w pieni¹dzach i zbo¿u (55). Temu, kto zatai³by jakie sztuki byd³a,
mia³y one byæ odebrane i przekazane szpitalowi, a ponadto mia³ daæ miastu
beczkê piwa (56). Z pieniêdzy gminnych mia³ byæ zakupiony buhaj oraz
winia (knur?), które mia³y byæ karmione zim¹ sianem pozyskanym z ³¹k
w lesie miejskim. Ten, kto utrzymywa³ byd³o zim¹, latem w porze nocnej
mia³ je trzymaæ w oborze (za dnia mia³o przebywaæ na pastwisku) (57). Kto
bezprawnie zniszczy p³ot, ten powinien zap³aciæ 30 szel¹gów i postawiæ p³ot
na nowo. Nawet gdyby do zniszczenia p³otu dosz³o z powodów uzasadnionych, jak np. w czasie przewozu zbo¿a z pól w kierunku na widry i przy
granicy ze Spytkowem27, gdzie nie by³o innego wyjcia, to równie¿ wtedy
taki p³ot mia³ byæ od razu odbudowany, w innym wypadku sprawca p³aci³
tak¿e 30 szel¹gów (58). Nastêpny artyku³ z powodu uszkodzenia pozostaje
24 Las miejski licz¹cy 4 ³any, nadany w przywileju lokacyjnym w 1612 r., znajdowa³ siê na
pó³noc od miasta, przy granicy pól miejskich.
25 £any kocielne liczy³y równie¿ 4 ³any.
26 W 1612 r. miasto otrzyma³o 10 ³anów lasu w starostwie wêgorzewskim ko³o wsi Jeziorowskie.
27 widry i Spytkowo  wsie s¹siaduj¹ce z posiad³ociami miasta.

Nieznany wilkierz miasta Gi¿ycka

47

ma³o czytelny, a dotyczy³ przepêdzania byd³a z pastwisk i pasterzy (59). Jeli
komu dzikie zwierzêta (np. wilki) porw¹ i po¿r¹ krowê, a pasterz nie podniesie krzyku, to powinien zap³aciæ za krowê, ale jeli podniesie krzyk, choæby bezskutecznie, to nic nie p³aci (60). Czyj koñ lub krowa zosta³aby przepêdzona z zakazanej ³¹ki lub ogrodzenia, ten mia³ wyrównaæ szkodê oraz
zap³aciæ miastu grzywnê w wysokoci 15 szel¹gów (61). Jeli jaki koñ uciek³
i wszed³ w szkodê, np. w zbo¿e, to w³aciciel mia³ pokryæ wyrz¹dzone szkody
i zap³aciæ 2 grzywny (62). Nikt nie powinien wiadomie trzymaæ chorych
(parszywych lub strupiastych) koni pod grob¹ kary 6 grzywien i wyrównania ewentualnych szkód wynikaj¹cych z tego powodu (63). Nie wolno by³o
pêdziæ koni, byd³a i wiñ z pastwisk do domu przez ulice, zim¹ za powinny
one pozostawaæ w stajniach i oborach (64). Ogiery uznane przez radê za
niezdatne lub zbyt ma³e powinny byæ kastrowane nie póniej ni¿ w czwartym
roku ¿ycia. Konie te nie mog³y byæ wspólnie wypasane w stadzie pod kar¹
3 grzywien (65). Kilka kolejnych artyku³ów pozostaje czêciowo uszkodzonych, dotyczy³y one wypasu i hodowli koni (6669). Jeli komu konie s¹siada wyrz¹dzi³y szkodê, przechodz¹c przez czyje uszkodzone p³oty i ogrodzenia, to odpowiednie odszkodowanie p³aci³ ten, do którego te p³oty nale¿a³y
(70). Jeli kto przeje¿d¿a³ przez ogrodzone pola i za nim bieg³ roczny lub
inny stary koñ, to mia³ zap³aciæ za ka¿dym razem 10 szel¹gów (71). Jeli
czyje konie lub byd³o znalaz³yby siê na zasianym polu, powinien daæ od
ka¿dej sztuki 1 szel¹g, ale jeli by³o to pole z wyroniêtym zbo¿em, to
3 szel¹gi (72). winie mia³y byæ w odpowiednim czasie oddawane pasterzowi
na wypas, nie mo¿na by³o tego czyniæ samodzielnie. Jeli winie pozosta³y
w obejciu, to nie mog³y biegaæ po ulicach, pod grob¹ kary i pokrycia ewentualnych szkód (74, 75). Ka¿dy powinien przepêdziæ swoje zwierzêta do pasterza, a jeli znalaz³yby siê na ulicy, choæ pasterz znajdowa³ siê ju¿ na polu,
to w³aciciel p³aci³ od ka¿dej sztuki 1 szel¹ga (76). Kolejne trzy artyku³y,
dotycz¹ce równie¿ wypasu i przepêdzania zwierz¹t na pastwiska, s¹ ma³o
czytelne (7779). Nastêpny artyku³ zawiera³ zastrze¿enie, ¿e nikt nie powinien by³ wypêdzaæ zwierz¹t na pole, zanim nie uczyni tego ca³a wspólnota,
pod kar¹ 8 szel¹gów (80). Kto hodowa³ gêsi i kaczki, musia³ pilnowaæ, aby nie
czyni³y szkód (81). Pletznerzy, jako ¿e nie posiadali ³anów, nie mogli trzymaæ
wiêcej ni¿ 12 konie, 2 krowy, za wiñ tyle, ile zechc¹. Jednak ci pletznerzy,
którzy mieli kawa³ek roli na terenie tzw. Wioseczki28, mogli trzymaæ wiêcej
zwierz¹t, ale nie mogli ich wypasaæ na polach miejskich, poza iloci¹ wy¿ej
wspomnian¹ (82). Ograniczenie wynika³o z braku odpowiedniej iloci pastwisk w miecie. Nie wolno by³o odbieraæ pasterzowi swoj¹ czelad z pola, bo
mog³oby to doprowadziæ do szkody w stadzie wypasanego byd³a (83).
Podsumowuj¹c, gi¿ycki wilkierz powsta³ dopiero po 1669 a przed 1723 r.
Do dzisiaj zachowa³a siê jedna kopia zapewne z prze³omu XVII/XVIII w.,
u¿ywana przez gi¿ycki s¹d. Wilkierz zawiera³ 105 artyku³ów. Dotyczy³y one
28

Chodzi³o wiêc o tzw. nowych pletznerów, zob. przypis 21.
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w pierwszym rzêdzie ochrony wiary, nakazu przestrzegania wi¹t i wszelkich
uroczystoci kocielnych, ochrony czci w³adz miejskich, pastora i innych
mieszczan. W dalszej czêci znalaz³y siê artyku³y dotycz¹ce w³adz miejskich,
warunków nabywania obywatelstwa miejskiego, obowi¹zków mieszkañców
i spraw porz¹dkowych. Wiele miejsca zajmowa³y sprawy handlu oraz przepisy przeciwpo¿arowe, za szczególnie wyró¿niono zagadnienia dotycz¹ce roli,
³¹k, rozgartu i lasu miejskiego, przepêdzania, wypasu i utrzymywania zwierz¹t hodowlanych. Ponadto znajdujemy artyku³y powiêcone s³u¿bie, robotnikom najemnym i rybo³ówstwu. W porównaniu do innych wilkierzy miejskich
pominiêto w nim sprawy dotycz¹ce rzemios³a i browarnictwa, a zamiast tego
poruszono sprawy zwi¹zane z rol¹, ³¹kami i wypasem zwierz¹t. Wilkierz
gi¿ycki w pewnym przekroju doskonale oddaje problemy nurtuj¹ce mieszkañców i w³adze nowo¿ytnego miasteczka w Prusach Ksi¹¿êcych.

SUMMARY
In addition to municipal charters, general town bylaws (Wilkühr) were among
the most important documents regulating life in a town. They were collections of
rules which governed the conduct of local communities. The Wilkühr was drafted by
the local inhabitants upon the consent of the authorities.
The article describes the unknown town bylaws of Gi¿ycko (formerly Lötzen)
which were introduced between 1669 and 1723. A copy dating back to the 17th/18th
centuries has survived to this day and is used by the court in Gi¿ycko. The document
contains 105 articles which deal with various municipal issues. They offered protection to different religious groups and established their right to celebrate religious
holidays and hold church ceremonies. They guaranteed the dignity of the noble
classes in their dealings with the local authorities, clergy and townsfolk. Selected
articles regulated local governance, citizenship acquisition, distribution of responsibilities among members of the local community and organizational matters in the
town. The Wilkühr also addressed trade issues and introduced fire fighting rules. It
dealt with land holdings, meadows, horse pastures, municipal forests and livestock
keeping. The document detailed the rights and obligations of servants and hired
workers, and it set rules for the management of fisheries. Unlike other collections of
common bylaws, the Wilkühr did not regulate the activities of local craftsmen and
breweries, and its general focus was on land, meadows and pastures. The discussed
document offers valuable insights into the problems faced by the inhabitants and
authorities of modern towns in the Duchy of Prussia.
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RYBY I RYBO£ÓWSTWO W WIETLE
XVI-WIECZNEGO GOSPODARCZEGO
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Jednym z wielu nurtów badawczych uprawianych przez wspó³czesnych
historyków jest analiza interakcji pomiêdzy cz³owiekiem i rodowiskiem, czyli naturalnym systemem dostêpnym do u¿ytku ludzkiego. Pozwala ona na
rekonstrukcjê struktur gospodarczych ³¹cz¹cych ludzi, wiat rolinny, zwierzêcy oraz nieo¿ywione elementy rodowiska przyrodniczego1. Historyk analizuje je, aby odkryæ stosowane w przesz³oci narzêdzia kontrolowania i wykorzystywania gospodarczego rodowiska, które dla wspó³czesnych stanowi³y
zbiór wiedzy znanej, zastanej, przenoszonej z pokolenia na pokolenie, ale te¿
nieustannie uzupe³nianej i poszerzanej.
Rybo³ówstwo  obok zbieractwa i mylistwa  stanowi³o najwczeniejsze
przejawy dzia³alnoci cz³owieka s³u¿¹cej jego przetrwaniu2. Doskonalenie
tych umiejêtnoci pozostawa³o w cis³ej korelacji z warunkami rodowiska
geograficznego, w którym ludzie funkcjonowali. Na obszarach o zbie¿nych
jego parametrach przejawia³y one wiele podobieñstw, wynikaj¹cych w du¿ym
zakresie z identycznoci fauny i flory oraz tych samych mo¿liwoci pozyskiwania materia³ów do produkcji narzêdzi, s³u¿¹cych do po³owu. Niezmienny
pozostawa³ fakt dziedziczenia spo³ecznego umiejêtnoci rybo³ówczych (i my1 J. Tyszkiewicz, Badanie zwi¹zków miêdzy spo³eczeñstwem a rodowiskiem geograficznym, w: idem, Cz³owiek w rodowisku geograficznym Polski redniowiecznej. Zwi¹zki i uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe, Warszawa 1981, s. 733; idem, Ludzie i przyroda w Polsce
redniowiecznej, Warszawa 1983; idem, Cz³owiek i rodowisko w Polsce XIIIXV wieku, w: idem,
Geografia historyczna Polski w redniowieczu, Warszawa 2003, s. 127150.
2 S. Górzyñski, Zarys historii rybo³ówstwa w dawnej Polsce, Warszawa 1964, s. 1417;
W. Szczygielski, Zarys dziejów rybactwa ródl¹dowego w Polsce, Warszawa 1967, s. 1117.
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liwskich) oraz ich rozwoju w oparciu o zdobycze techniki i zmieniaj¹ce siê
potrzeby ludzi3.
Podstawowym elementem, konstytuuj¹cym wykorzystanie zasobów wodnych w Polsce, by³o pocz¹tkowo regale monarsze4. Warto jednak zwróciæ
uwagê na jego zró¿nicowanie w odniesieniu do rybo³ówstwa i mylistwa.
W tym ostatnim o zakresie regale decydowa³ przede wszystkim rodzaj zwierzyny, któr¹ nim obejmowano. W odniesieniu do rybo³ówstwa czynnikiem
okrelaj¹cym warunki prawa do po³owu oraz jego wielkoæ sta³ siê przede
wszystkim rodzaj narzêdzia, które do niego stosowano5. Pozwolenia na prowadzenie rybo³ówstwa z wykorzystaniem mniejszych narzêdzi, stosunkowo
szybko (wczeniej od podobnych uprawnieñ zwi¹zanych z ³owiectwem) sta³y
siê elementem przywilejów nadawczych w³adców. Dla odmiany uprawnieniem monarszym, stosunkowo rzadko cedowanym na innych w³acicieli ziemskich, by³y po³owy przy u¿yciu wielkich sieci  niewodów i w³oków6.
Wraz z rozwojem prawa w³asnoci i zwiêkszaniem grupy osób uprzywilejowanych, obdarowywanych przez w³adców ziemi¹, ros³o równie¿ grono posiadaczy zasobów wodnych. Naruszenie ich kompetencji w tym zakresie podlega³o ochronie, sankcjonowanej przy wspó³udziale w³adzy monarszej7.
Zbiorniki wodne, jeziora, stawy czy rzeki  elementy nadania dla osób prywatnych czy instytucji kocielnych, automatycznie stawa³y siê przedmiotem
wykorzystania gospodarczego ze strony nowych w³acicieli. Nieliczni z nich
dbali jednak o zachowanie mo¿liwoci reprodukcyjnych w eksploatowanych
wodach rzeczno-jeziornych. Czêsto wykorzystywano je w sposób rabunkowy.
Na tym tle wyró¿niali siê Jagiellonowie, którzy w swoich dobrach starali
siê wprowadzaæ i egzekwowaæ pewne formy ochrony rybostanu przed wyniszczeniem8.
Efektem w³aciwie niczym nieskrêpowanego, rozszerzonego dostêpu do
po³awiania ryb w wodach rzeczno-jeziornych sta³o siê ich stosunkowo szybkie
prze³owienie w wyniku rabunkowego rybo³ówstwa, niechroni¹cego ryb nawet w czasie tarliska. Zjawisko to w odniesieniu do ziem polskich obserwu3 R.C. Hoffmann, Medieval fishing, w: Working with water in medieval Europe. Technology
and resource Use, pod red. P. Squatriti, Leiden 2000, s. 331393.
4 Analiza rozwoju ³owieckiego regale monarszego na ziemiach polskich zob. A. Samsonowicz, £owiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 211240.
5 S. Górzyñski, op. cit., s. 37.
6 J. S³ugocki, Z dziejów polskiego prawa o rybo³ówstwie, w: Studia nad rybo³ówstwem
w Polsce, Toruñ 1991, s. 141143.
7 B.P. D¹bkowski, Prawo prywatne polskie, Lwów 1910, s. 285286.
8 Ustawa na wo³oki hospodara korolja jego mi³osti wo wsiem Wielkom Knijazstwie Litowskom. Leta Bo¿eho Naro¿enia 1557, miesi¹ca apriela 1 dnia, w: Litowskaja Metrika. Knigi
publicznych die³, t. 1, w: Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka, t. 30, Juriew 1914, kol. 576577;
584585. Ustawê na wo³oki wydrukowano równie¿ dwukrotnie w pierwszej po³owie XIX wieku.
Por.: Ustawa na wo³oki hospodara Korola Jeho Mi³osti z 1557 r., w: J. Jaroszewicz, Obraz Litwy
pod wzglêdem jej cywilizacji od czasów najdawniejszych do koñca wieku XVIII, Wilno 1844,
s. 229275; Ustawa lena z 1568 r. [zamiast 1567 r.], Athenaeum, t. 6, 1844, s. 78.

Ryby i rybo³ówstwo w wietle XVI-wiecznego gospodarczego pimiennictwa...

51

jemy ju¿ w XIII/XIV stuleciu i by³o ono analogiczne do sytuacji w Europie
Zachodniej9.
Na prze³omie XV i XVI stulecia wykorzystanie gospodarcze wód sta³o siê
na ziemiach polskich szczególnie istotnym elementem dzia³alnoci gospodarczej nie tylko w dobrach monarszych, ale tak¿e wród prywatnych posiadaczy
ziemskich10. Wp³ywa³a na ten stan rzeczy z jednej strony wzrastaj¹ca liczba
ludnoci Królestwa Polskiego (Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego tak¿e), które
ominê³a epidemia czarnej mierci dziesi¹tkuj¹ca Europê Zachodni¹ a z drugiej  zwiêkszone zapotrzebowanie na ryby w zwi¹zku z ich postnym charakterem11. Nie wystarcza³o ju¿ to, co uda³o siê uzyskaæ z wód w sposób oparty
na dawnej dzia³alnoci rybo³ówczej; konieczne sta³o siê rozwijanie rybactwa
w oparciu o hodowlê stawow¹12.
Jej prowadzenie wymaga³o wiedzy fachowej, której ród³em sta³o siê
nieliczne jeszcze wówczas pimiennictwo, zwi¹zane z prowadzeniem tego
typu dzia³alnoci gospodarczej. Starano siê oddaæ w nim wiedzê wyniesion¹
z tradycji rybo³ówstwa, ale jednoczenie daæ nowe wskazówki dotycz¹ce hodowli ryb  wa¿nego i po¿¹danego sk³adnika ówczesnej diety.
Do XVI w. rybo³ówstwo i mylistwo polskie nie doczeka³o siê rodzimej
literatury o charakterze kompendiów czy poradników. Zainteresowanie dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ wród szerokich warstw posiadaczy ziemskich, którzy
przeszed³szy ewolucjê z rycerstwa opieraj¹cego swój byt na dzia³alnoci wojskowej, zwrócili siê  szczególnie w XVI stuleciu  ku uprawie roli, dbaj¹c
o rozwój gospodarczy posiadanych maj¹tków. Spowodowa³o to wzrost zapotrzebowania na swoiste instrukta¿e gospodarcze. W dobie rozwoju druku
stanowi³y one kompendia s³u¿¹ce u³atwieniu takiej dzia³alnoci i umo¿liwia³y jej intensyfikacjê.
Pojawiaj¹ce siê w pimiennictwie polskim w drugiej po³owie XVI w. podrêczniki gospodarskie dotyczy³y równie¿ w du¿ym stopniu rybo³ówstwa
i hodowli ryb. Prezentowa³y one zarówno ró¿norodny poziom rzetelnoci,
zasadzaj¹cy siê g³ównie na pochodzeniu informacji, w oparciu o które powstawa³y. By³y to albo dzie³a teoretyków gospodarczych, albo osób, które
zdobywaj¹c dowiadczenie przez lata pracy na roli czy innej dzia³alnoci
zwi¹zanej z eksploatacj¹ rodowiska przyrodniczego przelewa³y je na papier.
Zdawano sobie bowiem sprawê z wagi wiedzy w tej formie, udostêpnianej
szerszym rzeszom zainteresowanych. Zapotrzebowanie na tego typu pimien9 R.C. Hoffmann, Economic development and Aquatic Ecosystems in Medieval Europe,
The American Historical Review, t. 101, z. 3, s. 638639.
10 A. Ko³odziejczyk, Eksploatacja wód na Podlasiu i Grodzieñszczynie w XVI wieku, w:
Szkice z dziejów spo³eczno-gospodarczych Podlasia i Grodzieñszczyzny od XV do XVI wieku,
praca zbiorowa pod red. J. liwiñskiego, Olsztyn 2005, s. 3359.
11 A. Rutkowska-P³achciñska, D¿uma w Europie Zachodniej w XIV w. Straty demograficzne i skutki psychiczne, Przegl¹d Historyczny, t. 59, 1978, nr 1, s. 75100.
12 W. Szczygielski, Z dziejów gospodarki rybnej w Polsce w XVIXVIII wieku, Warszawa
1967, s. 3944.
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nictwo by³o ogromne. W drugiej po³owie XVI w. notujemy w pimiennictwie
europejskim kilkanacie oryginalnych tego rodzaju publikacji. Bo i by³a to
epoka rozwoju gospodarczego, który ch³on¹³ metody i technikê dzia³alnoci
gospodarczej z Europy Zachodniej, wzbogacaj¹c nimi rodzime, znane formy
jej prowadzenia13. Produkowaæ, dobrze ¿yæ z w³asnoci ziemskiej sta³o siê
swoist¹ mod¹ epoki. Intensywne zagospodarowanie posiadanego maj¹tku,
prowadzone zgodnie ze znanymi i dostêpnymi w epoce technikami uprawy
roli i hodowli sta³o siê w XVI w. istotnym elementem ¿ycia.
Wpisuj¹ce siê w ten kanon pimiennictwo w odniesieniu do wykorzystania gospodarczego ryb mo¿na podzieliæ na kilka grup. Pierwsza to traktaty
przybli¿aj¹ce dawne i stosowane wspó³czenie metody po³owu ryb oraz ich
charakterystykê gatunkow¹ wraz z okreleniem upodobañ ¿erowych. Druga
grupa to pimiennictwo w sposób wyrany skoncentrowane na omawianiu
sztucznej hodowli ryb w stawach, ich konstrukcji, utrzymaniu w odpowiednim stanie technicznym i prawid³owej eksploatacji. Kolejna to literatura
piêkna, poematy zwi¹zane z rybami i rybo³ówstwem, które tu pominiemy ze
wzglêdu na ich zgo³a inne przeznaczenie14.
Utworem znanym zapewne, ale w ograniczonym zakresie by³o wydane
po ³acinie (w t³umaczeniu na jêzyk polski dopiero w 1660 r., z tego wydania
korzystano w niniejszym opracowaniu) w 1547 r. O Rybnikach, czeskiego
biskupa i pisarza Jana Dubraviusa15. W swojej pracy zawar³ on wiedzê
zwi¹zan¹ z hodowl¹ stawow¹ ryb. I tak w czêci pierwszej daje wgl¹d
w historiê gospodarstwa stawowego oraz w gatunki ryb hodowlanych (karp,
szczupak) oraz stanowi¹cych naturaln¹ ichtiofaunê stawow¹ niewymagaj¹c¹
zarybiania. Czêæ druga omawia zasady budowy stawów oraz konstrukcji
urz¹dzeñ im towarzysz¹cych. Trzecia traktuje o doprowadzaniu wody do
stawów, metodach hodowli narybku karpi i szczupaków oraz zarybiania stawów. W czwartej czêci okrelono zasady obowi¹zuj¹ce dozorców stawowych
oraz rodzaje karmy zalecanej w hodowli. S¹ tutaj tak¿e informacje o sposo13 S. Inglot, Wstêp, w: A. Gostomski, Gospodarstwo, wstêp i objanienia S. Inglot, Wroc³aw
1951, s. XIIXVI.
14 Do tej grupy zaliczyæ mo¿na Myliwca Tomasza Bielawskiego wydanego drukiem
w 1595 r. Zob. Tomasz Bielawski, Myliwiec, oprac. Z. Nowak i W. Odyniec, Olsztyn 1980, s. 6871,
który przedstawia ubran¹ w poetyck¹ formê panoramê znanych sobie gatunków ryb. By³y to:
³oso, jesiotr, led, wieloryb, karp, szczupak, certa, okoñ, wêgorz, li¿, sum, p³oæ, lin, kie³b,
fl¹dra, su³wica (sieja), ukleja, kleñ, jawica, mrzewka (brzana), mlanka (s³onecznica), dubiel,
kara, sandacz, dorsz, wzdrêga (bzdrêga), pstr¹g, miêtus. Bielawski wspomina te¿ nieco o sposobach po³owu akcentuj¹c, ¿e dla ryb drapie¿nych nale¿y stosowaæ zamiast sznura konopnego czy
z w³osia koñskiego metalowy ³añcuszek, wêgorzy i li¿y nale¿y szukaæ w jamach i pod kamieniami, a bzdrêgi najlepiej ³apaæ na muchê. Ogólne omówienie pe³nej twórczoci autora Myliwca,
ibidem, s. XIIXXXII.
15 Janusza Dubrawiusza, O Rybnikach y Rybach, które siê wnich chowai¹, o Przyrodzeniach, Xi¹g Piêcioro. Jako s¹ uczone, tak te¿ w Gospodarstwie do pomna¿ania dobrego mienia s¹
barzo potrzebne, drukarnia Wojciecha Siekielowica [po 1662 r.]. Oryginalnie, praca Dubraviusa
liczy³a szeæ czêci: šest knih o rybníkáøství, formê piêciodzieln¹ nadali jej austriaccy t³umacze
Dubraviusa  Andreas Wüstner i Johan Kollmann.
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bach przeciwdzia³ania zarastaniu stawów i analiza chorób karpi. Pi¹ta, ostatnia omawia sposoby po³owu ró¿norodnych ryb w stawach oraz jednego
z gatunków  pstr¹¿nika, crutta czyli troci wêdrownej (pstr¹ga morskiego
 salmo trutta). Dubravius analizuje tak¿e przyczyny ówczesnych wysokich
cen karpi mimo ich doæ rozwiniêtej hodowli. Daje tu bardzo ciekawe spostrze¿enia, w których wyra¿a pogl¹d, i¿ cena karpi jest wysoka, bowiem
ludzie ceni¹ je szczególnie za walory smakowe i s¹ w stanie dla zaspokojenia
w³asnych gustów du¿o p³aciæ16.
Do grupy traktatów gospodarczych pierwszej z wymienionych wy¿ej kategorii, znanych i wykorzystywanych na ziemiach polskich w XVI w. (zapewne równie¿ na obszarze Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego), nale¿y zaliczyæ
dzie³o Piotra Crescentiusa (Pietro deCrescenzi)  Opus ruralium commodorum libri XII17. Crescentius ¿yj¹cy w latach 12301320 (lub 1321) by³ w³oskim agronomem pochodz¹cym z Bolonii. Z wykszta³cenia by³ przyrodnikiem,
lekarzem i prawnikiem, autorem  obok podrêczników gospodarstwa wiejskiego  równie¿ dotycz¹cych sztuki lekarskiej i weterynarii. Jego Opus
ruralium by³o szeroko znane w epoce omawianej w niniejszym opracowaniu, co stanowi czynnik, sk³aniaj¹cy ku jego tutaj przedstawieniu. Ten podrêcznik agrarny napisany w pocz¹tkach XIV w. (13041309) i dedykowany
królowi sycylijskiemu Karolowi II Andegaweñskiemu, zasadza³ siê w du¿ej
mierze na wiedzy rolnej antyku, znanej autorowi18. G³ównie bazowa³ jednak
na osobistym dowiadczeniu autora  ówczesnego posiadacza ziemskiego,
aktywnie uczestnicz¹cego w zarz¹dzaniu w³asnym maj¹tkiem. Praca rozpowszechni³a siê szybko po Europie ze wzglêdu na du¿¹ przydatnoæ w prowadzeniu gospodarstw rolnych. Wpisa³a siê te¿ w potrzeby gospodarcze ziemiañstwa polskiego, które intensyfikuj¹c rozwój gospodarstw folwarcznych
potrzebowa³o specjalistycznych poradników wiod¹cych przez trudne meandry
dzia³alnoci agronomicznej. Dzie³o Crescentiusa by³o zreszt¹ czym znacznie
wiêcej ni¿ instrukta¿em gospodarczym. Stanowi³o swoiste zwierciad³o, w którym odbija³a siê nie tylko redniowieczna wiedza rolnicza, ale w³aciwie
znajomoæ wiata przyrody przekuta na funkcje utylitarne wzglêdem cz³owieka i jego potrzeb. Doczeka³o siê zreszt¹ licznych przek³adów na inne
jêzyki narodowe (pierwszym by³ przek³ad francuski) i kontynuowa³o karierê
poradnika agronomicznego równie¿ w bêd¹cym przedmiotem tego opracowania XVI stuleciu.
Wydrukowano je w Polsce w roku 1549 w drukarni krakowskiej Ungerów, w przek³adzie nieznanego autora (przypisuje siê go Andrzejowi Trzecie16

Ibidem.
Nie posiadamy pe³nego, wspó³czesnego wydania dzie³a Crescentiusa w jêzyku polskim.
W niniejszym opracowaniu wykorzystywano jego wydanie z XVI w.: Piotra Crescentyna Kxiêgi
o gospodarstwie, y o opatrzeniu rozmno¿enia rozlicznych po¿ytków, ka¿demu stanowi potrzebne,
drukarnia Heleny Florianowej, Kraków 1549.
18 L. Olson, Pietro de Crescenzi, the Founder of Modern Agronomy, Agricultural History,
t. 18, 1944, s. 3540.
17
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skiemu) pod tytu³em: Piotra Crescentyna Kxiêgi o gospodarstwie, y o opatrzeniu rozmno¿enia rozlicznych po¿ytków, ka¿demu stanowi potrzebne. Opatrzono znamienn¹ dedykacj¹ dla króla Zygmunta II Augusta  w³adcy, któremu
wszelka wiedza s³u¿¹ca rozwojowi gospodarczemu by³a bardzo bliska. Dzie³o
Piotra Crescentiusa nie jest, niestety, przesadnie znane i wykorzystywane
w historiografii polskiej, omawiaj¹cej zagadnienia gospodarcze dla nowo¿ytnoci (czy redniowiecza), a z kolei jest znane i komentowane za granic¹19.
Co Crescentius wiedzia³ o rybach i rybo³ówstwie? Zagadnieniu temu powiêci³ piêæ czêci ksiêgi jedenastej, zatytu³owanej: Ksiêgi jedenaste, o mylistwie, to jest rozmaitej chytroci imowania ptastwa i te¿ zwierz¹t20.
Nada³ im tytu³y: Jako ryby ³owiæ sieciami, Jako ryby skrzyniami lubo
wirszami imaj¹, Jako wêdami ryby ³owiæ, Wapnem jako ryby ³owiæ, Jako
ryby ³owiæ naczyniem, które oci¹ abo osêk¹ zow¹. Zasadniczo zatem Crescentius przywo³uje na kartach swego Opus  znane mu sposoby ³owienia
ryb w jeziorach, strumieniach, a niektóre z nich odnosi równie¿ do po³owów
morskich. Jego opracowanie stanowi bezcenne redniowieczne ród³o, stosowane równie¿ w epoce nowo¿ytnej, daj¹ce opis podstawowych narzêdzi
i sposobów ³owienia ryb.
Wród sieci Piotr Crescentius opisuje niewód albo kniejê, du¿e sieci
rybackie z³o¿one z matni i skrzyde³ oraz ich mniejsz¹ wersjê, w³ok, stosowany na mniejszych zbiornikach wodnych. Jak wspomniano wy¿ej, po³ów
przy ich wykorzystaniu pocz¹tkowo zastrze¿ony by³ dla monarchy. Kolejno
opisuje sieæ bez podania jej nazwy, stosowan¹ zarówno w po³owach jeziornych, jak i morskich. Zawieszano j¹ na dwóch ¿erdziach obs³ugiwanych przez
dwie ³odzie rybackie na zasadzie czerpaka zapuszczanego na g³êbiê, ci¹gniêtego nastêpnie do góry wraz z po³owem. Nastêpne sieci to u¿ywane w po³owach rzecznych i na rozleg³ych jeziorach  drygubica abo mrze¿na, zabrodnie abo waty  ma³e sieci przywi¹zane do ¿erdzi i ci¹gniête przez dwóch
rybaków, schodz¹cych siê do brzegu i w ten sposób zamykaj¹cych ryby
w matni. Inne znane boloñczykowi sieci to saki ró¿nego rodzaju oraz cogolarie, po naszemu wiêcierze, nieco bardziej skomplikowane, sk³adaj¹ce siê
z sieci opatrzonej dwoma skrzyd³ami i serca  matni, przez któr¹ ryby
wp³ywaj¹ do sieci bez mo¿liwoci wydostania siê. Sieci te mia³y zawi¹zywany
koniec, który uwalniano wydobywaj¹c po³ów. Mniejszymi tego typu sieciami
by³y wiêciorki ze skrzyd³ami i tzw. go³omacze  bez skrzyde³. Odmian¹
19

G. Schröder-Lembke, Petrus de Crescentiis und sein Einfluss auf die frühe deutsche
Sachliteratur, Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie, t. XIX (1971), s. 160169;
J.-L. Gaulin, Recherches sur Pietro de Crescenzi et lagronomie médiévale, ParisSorbonne 1980.
Z ostatnich polskich prac prezentuj¹cych fragment dzie³a Piotra Crescentiusa nale¿y wymieniæ:
Staropolskie ksiêgi o mylistwie, oprac. W. Dynak i J. Sokolski, Wroc³aw 2001, s. 2660.
W wydawnictwie tym równie¿ obszerne omówienie postaci autora i jego traktatu gospodarczego,
ibidem, s. 79; J. Kamper-Warejko, O nazwach drzew wystêpuj¹cych w poradniku Piotra Crescentiusa, w: Z zagadnieñ leksykologii i leksykografii jêzyków s³owiañskich, pod red. J. KamperWarejko, I. Kaproñ-Charzyñskiej, Toruñ 2007, s. 115126.
20 Piotra Crescentyna Kxiêgi o gospodarstwie, kol. 640645.
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go³omaczy by³y tzw. korby o nieco innej konstrukcji, z podwójnymi sercami
z dwóch koñców sieci. Stosowano je do ³owienia pod lodem i zaopatrywano
wówczas w przynêtê oraz obci¹¿ano kamieniami. Crescentius opisuje równie¿
jazy, jako konstrukcje s³u¿¹ce do ³atwego po³owu ryb przy wykorzystaniu
wiêcierzy, nadmienia na koniec, ¿e to nie wszystkie u¿ywane i znane rybakom rodzaje sieci, bowiem posiadaj¹ one lokalne odmiany21.
Innymi przyrz¹dami s³u¿¹cymi rybo³ówstwu u Crescentiusa s¹ skrzynie
lub wirsze, plecione z ga³¹zek wierzbowych saki o ró¿norodnych kszta³tach,
którymi ³owiono ryby przy u¿yciu przynêty, albo tworz¹c iluzjê bezpiecznego
schronienia dla ryb22 . Oczywicie opisuje on tak¿e po³ów przy u¿yciu tzw.
wêd, czyli w jego rozumieniu haczyków. Mocowano je do wêdziska przy pomocy sznura z bia³ych w³osów koñskich i u¿ywano przynêty, dostosowanej
do pory dnia, roku i rodzaju ryby, na któr¹ polowano. Podaje jednoczenie
ciekawy sposób na ustalenie rodzaju przynêty. Mianowicie sprawiaj¹c ryby
trzeba obserwowaæ, co maj¹ w treci ¿o³¹dka i stosowaæ jako przynêtê znajdowane tam rodzaje po¿ywienia. Opisuje te¿ konstrukcjê wêdziska dla ryb
drapie¿nych. Nale¿y stosowaæ wówczas wêdê mosiê¿n¹, po³¹czon¹ obrotowym ³añcuszkiem z mocnym sznurem. Twierdzi, ¿e dobrze umocowan¹, zaopatrzon¹ w ¿yw¹ przynêtê mo¿na zostawiæ na noc, a po³ów bêdzie pewny23.
Kolejno daje opis ró¿nych innych sposobów ³owienia ryb przy u¿yciu
wêd, nawet takich, które nale¿y przywi¹zaæ do du¿ego palca u stopy
w oczekiwaniu na rybê. Metoda ta umo¿liwia³a nocne po³owy wêd¹, której
drgania budzi³y pi¹cego wêdkarza. Przytacza tak¿e stosowan¹ we W³oszech
metodê spadermi (w³. spada-miecz), polegaj¹c¹ na ³¹czeniu trzech metalowych haczyków w jeden i stosowaniu w tym przypadku ¿ywej przynêty24,
a tak¿e polowañ na ryby (oraz wydry i bobry) za pomoc¹ oci abo osêki,
czyli d³ugiego drewnianego drzewca zaopatrzonego w kilka ostrzy i hak,
miotanego w przep³ywaj¹c¹ rybê25.
Na koniec nale¿y równie¿ podaæ bardzo wyj¹tkowy fortyl na ryby znany Crescentiusowi. Dzi nazwalibymy go zapewne k³usownictwem. Otó¿
nale¿a³o w wodê stoj¹c¹ zanurzyæ wór z wapnem niegaszonym, pow³óczyæ
nim, a wówczas niête w efekcie tego zabiegu ryby pozbieraæ po prostu
z powierzchni zbiornika26.
Wród pierwszych autorów oryginalnych prac z zakresu gospodarstwa
wiejskiego wymieniæ nale¿y Erazma Glicznera i jego Naukê i praktykê,
z której rozmaite czasy i czasów postêpki a przygody wyrozumieæ, wydrukowane w 1558 r. By³o to jednak dzie³o w du¿ym stopniu obarczone wiedz¹ magiczn¹, ni¿ wiedz¹ wyniesion¹ z praktyki.
21
22
23
24
25
26

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

kol. 640.
kol. 642.
kol. 643.
kol. 645.
kol. 644.
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Istotny wk³ad  dodajmy na wysokim poziomie  w gospodarkê stawow¹
wnios³a z kolei praca Olbrychta Strumieñskiego, wydrukowana w 1573 r.
 O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów, tak¿e o przekopach,
o wa¿eniu i prowadzeniu wody. Ksi¹¿ki wszystkim gospodarzom potrzebne27.
Strumieñski by³ jednym z najbardziej znanych mistrzów stawiarskich na
Górnym l¹sku, który u schy³ku ¿ycia nabyt¹ w ci¹gu lat pracy wiedzê
przela³ na papier28. Jego dzie³o posiada charakter na wskro techniczny,
w znakomity sposób prezentuj¹cy wszelkie zagadnienia zwi¹zane z lokalizacj¹, budow¹ i utrzymaniem stawów w zwi¹zku z miejscowymi warunkami
hydrotechnicznymi oraz mo¿liwociami gospodarczymi. Strumieñski opisuje
zasadniczo dwa typy stawów. Pierwszy opadowo-ciekowy, nie wymagaj¹cy
du¿ych nak³adów finansowych, a pozwalaj¹cy przy okazji na regulacjê stosunków hydrologicznych gruntów w pobli¿u stawu (poprzez odwodnienie
grz¹skiego terenu). Jego konstrukcja, oparta na pozyskiwaniu wody z przyleg³ych pól, wp³ywa³a na ich osuszenie i zwiêkszenie przydatnoci rolnej29.
Drugi rodzaj stawów strumieniowo-rzecznych zaleca³ Strumieñski lokalizowaæ w dolinach rzek, ale z rozwag¹ ze wzglêdu na czêste wezbrania wody
i niebezpieczeñstwo rozerwania stawów, a co gorsza niekontrolowanego zalania pó³ uprawnych. Stawy te te¿ najczêciej zaopatrywano w specjalne systemy grobli i spustów30. W ca³ej rozprawie Strumieñskiego widaæ szczególn¹
dba³oæ autora o zapewnienie z jednej strony jak najlepszych warunków
geologiczno-hydrotechnicznych dla budowy stawów, a z drugiej strony dostosowywanie ich lokalizacji do warunków gruntowych, odpowiadaj¹cych rybom. W³aciwa korelacja tych dwóch elementów przynosi³a zysk w³acicielowi stawu i nie wp³ywa³a na dewastacjê okolicznych gruntów.
O rybo³ówstwie ze zrozumia³ych wzglêdów Strumieñski nie pisze. Nie to
by³o przedmiotem jego zainteresowania. Podaje rzecz jasna zalecenia zwi¹zane z odpowiednim przeprowadzaniem spuszczania stawów31. Daje jednak
krótk¹ charakterystykê zwyczajów i upodobañ ryb hodowanych w stawach ze
szczególnym uwzglêdnieniem karpia  króla stawów. Obok niego wymienia
równie¿ karasie, szczubielice-szczuki (szczupaki), okunie (okonie), p³ocice
(p³ocie), ukleje, kleszcze (leszcze), jazice (jazie), klenie, liny (te zachwala³
szczególnie ze wzglêdu na walory smakowe i podawa³ sposoby przyrz¹dzania:
przedsiê niez³y ( ) uwarzywszy go w czarn¹ juchê, a jeszcze lepszy, kiedy
go czycie nadzieje rozrysowawszy i upiecze)32. Przedmiotem opisu Stru27 Olbrycht Strumieñski, O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów, tak¿e
o przekopach, o wa¿eniu i prowadzeniu wody. Ksi¹¿ki wszystkim gospodarzom potrzebne, opr.
K. Kwaniewska-M¿yk, przedmowa A. Nyrek, Opole 1987; Inglot S., Nyrek A., Jana Dubraviusa
i Olbrychta Strumieñskiego dzie³a o gospodarce rybnej. Studium porównawcze, Studia z dziejów
polskich i czechos³owackich, t. 1, pod red. E. i K. Maleczyñskich, Wroc³aw 1960, s. 254258.
28 Ibidem.
29 Olbrycht Strumieñski, O sprawie, s. 195201.
30 Ibidem, s. 123133.
31 Ibidem, s. 165189.
32 Ibidem, s. 245247.
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mieñskiego by³ równie¿ gatunki ryb, które ocenia³ jako trudne dla hodowli
stawowej, nieop³acalne ze wzglêdu na szybkie zanikanie z ichtiofauny tych
zbiorników. Wymienia³ w tej grupie: certy, ³ososie, pstr¹gi (te jakoby najd³u¿ej siê dawa³y hodowaæ), wêgorze (zaznacza³, ¿e dadz¹ siê utrzymaæ tylko
w tych stawach strumieniowo-rzecznych, które zasilaj¹ rzeki z naturalnie
wystêpuj¹cym wêgorzem), sumy (ale te uwa¿a³ za szkodniki, wyjadaj¹ce zbyt
du¿e iloci narybku)33.
Ostatnim z wydrukowanych w XVI stuleciu dzie³ gospodarczych, które
traktowa³y tak¿e nieco o rybach i rybo³ówstwie by³o Gospodarstwo Anzelma
Gostomskiego z roku 158834. Jako jedyne mia³o ono ambicjê obj¹æ ca³okszta³t
dzia³alnoci gospodarczej maj¹tków wiejskich opartych na gospodarce folwarczno-pañszczynianej.Wiadomo, ¿e Gostomski zna³ traktaty Columelli
i Crescentiusa, jednak w du¿ej mierze jego dzie³o zasadza³o siê na w³asnym
dowiadczeniu w prowadzeniu maj¹tku. Niestety, Gostomski nie zd¹¿y³
ukoñczyæ dzie³a i nadaæ mu kszta³tu ostatecznego. Wiemy, ¿e zabrak³o mu
czasu na szczegó³owe opisanie gospodarki stawowej. Jednak i tak jego kompendium agrotechniczne prezentowa³o siê imponuj¹co i sta³o siê bardzo popularne35. Wynika³o to w du¿ej mierze z praktycznej przydatnoci porad
Gostomskiego, którego maj¹tki w³asne i dzier¿awione prowadzone by³y rzec
mo¿na wzorowo i przynosi³y znaczny dochód z ró¿norodnej dzia³alnoci, nie
tylko zwi¹zanej z upraw¹ roli.
Brak odrêbnego dzia³u powiêconego rybo³ówstwu w pracy Gostomskiego
nie oznacza, ¿e nie pisa³ on w ogóle o rybach i ich gospodarczym wykorzystaniu. W licie szóstym, bo na takowe czêci podzielono Gospodarstwo, dotycz¹cym m³ynarzy, nakazywa³ autor, aby pilnowali oni zarówno stanu technicznego grobli stawowych, jak i rynien s³u¿¹cych doprowadzaniu wody do stawów.
Zakazywa³ jednoczenie m³ynarzom posiadania ³odzi i sieci do ³owienia ryb,
aby zapobiec ich bezprawnemu od³awianiu36. W kolejnym licie zaznacza³, ¿e
odpowiedzialnym za dba³oæ i ogólny nadzór nad stawami i stanem ryb powinien byæ nadzorca pañski37. Do jego zadañ nale¿a³o równie¿ rejestrowanie
dat spuszczania stawów oraz dbanie o wystarczaj¹c¹ iloæ konopi na sieci.
W licie ósmym napomina³ o sta³¹ dba³oæ o stan sieci rybackich, które
zaleca³ zim¹ naprawiaæ i przygotowywaæ. W tê porê roku szczególnie nakazywa³ dbanie o kondycjê ryb w stawach38.
Wiosenne prace gospodarskie obejmowaæ powinny tak¿e wed³ug Gostomskiego nadzór nad rzekami, jeziorami i stawami ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo powodzi. Istotne by³o równie¿ w tym czasie dopilnowywanie, aby
ch³opi nie od³awiali ryb bez zgody i wiedzy w³aciciela (podobne obwarowania
33
34
35
36
37
38

Ibidem,
Anzelm
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

s. 247248.
Gostomski, Gospodarstwo, wstêp i objanienia S. Inglot, Wroc³aw 1951.
s. XVIIXIX.
s. 53.
s. 59.
s. 68.
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stosowaæ nale¿a³o dla stawów przyleg³ych do miast39) Urzêdnicy pañscy dokonywaæ tak¿e mieli po³owu narybku i zarybiania nim sztucznych zbiorników oraz odbierania nale¿nej panu czêci po³owu od rybaków (rybitwów)40.
Latem nale¿a³o zbêdne ryby suszyæ, a mu³em ze spuszczonych póniej stawów nawoziæ ziemie o niskiej przydatnoci bonitacyjnej41. Koñcz¹c przegl¹d
jego porad dotycz¹cych rybo³ówstwa nale¿y ponownie wyraziæ opiniê, ¿e nie
by³o ich wiele. Jednak te informacje, choæ wyrywkowe, daj¹ pojêcie o du¿ym
znaczeniu, jakie przyk³ada³ Gostomski do wykorzystania zasobów wodnych
maj¹tku, który posiada³, zgodnie z przywiecaj¹c¹ mu w ca³ej dzia³alnoci
gospodarczej merkantyln¹ zasad¹, ¿e i z ryb mo¿na by³o wyci¹gn¹æ nieco
zysku.
Przedstawione wy¿ej XVI-wieczne pimiennictwo omawiaj¹ce zagadnienia zwi¹zane z hodowl¹ i gospodark¹ rybn¹, znane i wykorzystywane wówczas w naszym kraju wskazuje, ¿e powodem, dla którego je spisywano by³a
przede wszystkim chêæ przekazania wiedzy, celem uzyskania jak najlepszych
efektów gospodarczych. Porównanie z podobnym w charakterze pimiennictwem europejskim pozwala wysnuæ wniosek o zbie¿nym poziomie zaawansowania pod wzglêdem wiedzy technicznej i praktycznych zastosowañ rybo³ówstwa i hodowli stawowej na ziemiach polskich42.
Rybo³ówstwo nie by³o w XVI w. przyjemnoci¹, a raczej sposobem na
zaspokojenie potrzeb aprowizacyjnych. Dopiero nastêpne pokolenia wobec
malej¹cych mo¿liwoci uprawiania mylistwa odkryj¹ jako formê relaksu
wêdkarstwo.
SUMMARY
The interactions between man and the environment, a system of natural resources exploited by humans, constitute one of the numerous fields of research which are
pursued by modern-day historians. Together with hunting, fishing was the earliest
form of expression of human activity that ensured the survival of the human race.
Initially, the use of aquatic resources in Poland was regulated mainly by royal
regalia. The utilization of water resources became associated with land ownership
upon the introduction of the modern concept of property rights in the late Middle
Ages. At the turn of the 15th and 16th centuries, the use of water resources became
an important part of economy on Polish territories. Those processes generated
a growing demand for farming literature. Farming textbooks became a part of Polish
39

Ibidem, s. 102.
Ibidem, s. 7778, 118, 128.
41 Ibidem, s. 84.
42 Popyt na literaturê rolnicz¹ (nie tylko dotycz¹c¹ rybo³ówstwa i hodowli ryb) wzmaga³
siê w XVI w. w ca³ej Europie. Spowodowa³ on wzrost liczby prac, które mo¿na zaliczyæ do tego
nurtu, jak chocia¿by np. Jan Baptysta Porta, Villae J. Baptistae Portae Neapolitani Libri XII;
John Fitzherbert, The Book of Husbandry; Charles Etienne, Maison rustique; Heresbach, Rei
rusticae libri quatuor Universal rusticam disciplinam complecantes.
40
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literature in the mid 16th century, and they dealt extensively with fisheries and fish
breeding. The prime examples of such works include O Rybnikach by the Czech
bishop and scientist J. Dubravius (1547), Opus ruralium commodorum libri XII
(Polish edition, 1549) by Piotr Crescentius (Pietro deCrescenzi), O sprawie, sypaniu,
wymierzaniu i rybieniu stawów, tak¿e o przekopach, o wa¿eniu i prowadzeniu wody.
Ksi¹¿ki wszystkim gospodarzom potrzebne by Olbrycht Strumieñski (1573) and Gospodarstwo by Anzelm Gostomski (1588). 16th century farming manuals enjoyed
great popularity in Poland at the time of their publication, they were a source of
valuable information for fish breeders, which proposed new methods for increasing
the efficiency and profitability of aquatic resources.
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NAUKA A PAÑSTWO POLICYJNE.
AUSTRIA PRZE£OMU XVIII I XIX WIEKU
W OCZACH FRANCUSKICH PRZYRODNIKÓW
Stanis³aw Staszic podró¿uj¹c po Europie odwiedzi³ tak¿e Austriê. Z jego
zapisków wy³ania siê obraz pañstwa policyjnego o nieporównywalnym z innymi, odwiedzanymi przez niego krajami (pañstwa niemieckie, W³ochy, Francja)
zasiêgiem represji. Surowa kontrola na granicy, wszechobecny strach i upodlenie dziwi³y polskiego uczonego. Opis egzekucji wynalazcy, skazanego za próbê
nawi¹zania zagranicznych kontaktów, jest zapewne najbardziej wymownym
na ten temat fragmentem zapisków Staszica z podró¿y po tym kraju:
6. stycznia 1795. Tracono powieszeniem Franciszka Hebenstreit, kapitana.
Napis zawieszono na nim tym wyrazem: Za rz¹du i kraju zdradê. Ludu wybieg³o na ten widok z Wiednia przynajmniej do szeædziesi¹t tysiêcy. Chodzi³em miêdzy nimi, uwa¿aj¹c pilnie jego umys³. Powszechnie wszyscy gadali
tylko, ¿e ów powieszony ma dobre buty, spodnie, koszulê, na szyji chustkê
jedwabn¹. Inni sprzeczali siê o wiek jego. Kobiet najczêciej s³ysza³em chwal¹cych, ¿e przystojny mê¿czyzna. Nikt ani o jego wystêpku, ani o jego s¹dzie lub
karze najmniejszego s³owa nie mówi³. Widok ten mierci tak¿e wcale wra¿enia
smutku na nim nie czyni³. Widzia³em wszystkich weso³ych, miej¹cych siê jak
gdyby to [by³] widok zwyczajny, chocia¿ jak s³ysza³em, ju¿ od wielu tu
w Wiedniu bardzo rzadki. Wielu troska³o siê, czyli te¿ daj¹ ludzie na mszê za
duszê jego. Jako¿ widzia³em do dwóchset krajcarów w pó³ godziny zrzuconych
pod nim na chustce. Wystêpek tego by³, i¿ on wynalaz³ wóz pancerny, który od
tutejszego rz¹du by³ odrzucony, a on go pos³a³ do Francyi i do Polski, gdzie
równie¿ by³ nieprzyjêty1.
1 Dziennik podró¿y Stanis³awa Staszica 17891805. Z rêkopisów wyda³ Czes³aw Leniewski,
Polska Akademia Umiejêtnoci, Archiwum do Dziejów Literatury Polskiej, Kraków, 1931, s. 300.
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Uzasdnione jest pytanie, czy rozgoryczony rozbiorami, kilkakrotnie przez
niego podkrelan¹ niewdziêcznoci¹ Austriaków, uratowanych w odsieczy
wiedeñskiej przez polskiego króla, Stanis³aw Staszic, patriota, ksi¹dz, polityk
i wykszta³cony we Francji przyrodnik, by³ obiektywny w swoim opisie policyjnego charakteru habsburskiej monarchii? Choæ na temat cenzury i represji w Austrii napisano ju¿ wiele to jednak informacje zawarte w pismach
francuskich przyrodników nadal pozostaj¹ interesuj¹cym i s³abo wykorzystanym przez historyków, bardzo rzadko odwo³uj¹cych siê do pism z dziedziny
nauk cis³ych, ród³em wiedzy na temat zakresu tych represji, jak i funkcjonowania nauki w pañstwie policyjnym. Zwa¿ywszy, i¿ w rezultacie rozbiorów
Austria okupowa³a znacz¹c¹ czêæ ziem dawnej Rzeczypospolitej, informacje
te s¹ cenne tak¿e dla polskiej historii.
Francuscy przyrodnicy dysponowali szeroko rozwiniêt¹ sieci¹ korespodentów w nieomal ca³ej Europie, tak¿e i w Austrii. Pary¿, z jego Jardin des
Plantes, a nastêpnie Narodowe Muzeum Historii Naturalnej (MNHN), by³
miastem, do którego przyje¿d¿ali przyrodnicy zarówno by zdobyæ wykszta³cenie, jak i po to, by pracowaæ na kolekcjach naukowych ju¿ wtedy nale¿¹cych
do najwiêkszych zbiorów na wiecie. Johann Gottfried Bremser (17671827),
pionier badañ parazytologicznych i co szczególnie wa¿ne, pocz¹wszy od 1811 r.
kustosz wiedeñskich zbiorów przyrodniczych, studiowa³ w MNHN i pozostawa³, podobnie jak kilku innych austriackich przyrodników, nawet w okresie
wojny, silnie zwi¹zany z Francj¹2. W okresie zwyciêstw armii napoleoñskiej
francuscy uczeni prowadzili badania naukowe, a tak¿e czêsto wchodzili
w sk³ad administracji zarz¹dzaj¹cej terenami przednio kontrolowanymi
przez monarchiê habsbursk¹. We Francji schroni³o siê tak¿e wielu uchodców z krajów okupowanych przez Austriaków; nie by³o w tym niczego dziwnego, zwa¿ywszy i¿ w samej Lombardii habsburska policja aresztowa³a kilkanacie tysiêcy zwolenników Republiki Cisalpejskiej. Z cytowanych powy¿ej
powodów francuscy przyrodnicy posiadali wzglêdnie wiele informacji o policyjnych represjach w Cesarstwie Austriackim.
Cenzura i zakaz sprowadzania do Austrii zagranicznych ksi¹¿ek by³y
zjawiskami dobrze we Francji znanymi ju¿ w tamtym okresie. Na pocz¹tku
dziewiêtnastego wieku, w kolejnych latach, Magasin encyclopédique publikowa³ comiesiêczne listy zakazanych w Austrii francuskich ksi¹¿ek, a Le journal des arts, des sciences et de la littérature3, powo³uj¹c siê na wydawane
w Wiedniu Feuilles patriotiques, podawa³ nawet dane liczbowe dotycz¹ce
zakazanych ksi¹¿ek (w 1806 r. 179 zakazanych i 1450 dozwolonych, w 1807 r.
169 zakazanych i 1450 dozwolonych ksi¹¿ek), sprowadzanych z zagranicy
czasopism (w 1806 r. na 125 czasopism 8 wymaga³o specjalnego zezwolenia
cenzury, a w 1807 na 96 tytu³ów 5 wymaga³o podobnego zezwolenia), rêkopi2 Saltman, H., Johann Gottfried Bremser (17671827), Systematic Parasitology, November
2000, Volume 47, Issue 3, s. 231232.
3 Volume 34, s. 287288.
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sów (w 1806 na 576 przed³o¿onych cenzurze nie dopuszczono do druku 73,
a w 1807 na 606 zakazano 81). Wiedza na temat austriackiej cenzury by³a we
Francji doæ dobra pomimo tego, i¿ habsburgscy urzêdnicy starali siê zatrzeæ
lady jej ingerencji do tego stopnia, ¿e zabraniano nawet u¿wania wielokropów, aby nie podjrzewano, ¿e oznaczaj¹ one w tekcie miejsca skonfiskowanych zdañ4. Po dzieñ dzisiejszy historycy zadaj¹ pytanie na temat rozmiaru
i ewolucji w czasie owej cenzury i prowadz¹ badania na temat list zakazanych francuskich ksi¹¿ek5. Oprócz zakazów i ingerencji cenzury zakazywano
tak¿e sprzeda¿y dziedziczonych bibliotek, wprowadzono tak¿e wysokie op³aty
celne na ksi¹¿ki i czasopisma6, zdarza³y siê tak¿e aresztowania niepokornych
ksiêgarzy7.
Ju¿ na pocz¹tku dziewiêtnastego wieku zadawano tak¿e pytanie o skutecznoæ austriackiej cenzury. Marcel de Serres (17831862), francuski zoolog
i geolog, napoleoñski oficer, któremu powierzono funkcjê inspektora nauk
i przemys³u Austrii, urzêdu, którego zadaniem by³o zajmowanie siê studiami,
jak i konfiskatami w instytucjach naukowych, odby³ kilka naukowych podró¿y i przygotowa³ szereg publikacji, m.in. cztery tomy Voyage en Autriche, ou
essai statistique et géographique sur cet empire, trzytomowy opis nauk i przemys³u Austrii Essai sur les arts et les manufactures de lempire dAutriche.
Rozwa¿aj¹c przyczyny naukowego zacofania Austrii w porównaniu z pó³noc¹
Niemiec pisa³:
Niektórzy ludzie pióra we Francji przypisuj¹ brak zami³owania Austriaków dla nauk cenzurze dzia³aj¹cej w tym kraju. Jednak¿e przesadzono
w opisywaniu surowoci tej cenzury. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest ona bardziej
niezrêczna ni¿ wzbudzaj¹ca obawy, czêsto zakazuje ksi¹¿ek mniej niebezpiecznych ni¿ te na które wydaje zezwolenie8.
Podobnego zdania by³ Ami Boué (17941881), geolog i przewodnicz¹cy
Francuskiego Towarzystwa Geologicznego, przez wiele lat ¿yj¹cy w Wiedniu.
Zwraca³ on ponadto uwagê na zwi¹zane z cenzur¹ zjawisko autocenzury,
a omawiaj¹c coroczne zebranie przyrodników, lekarzy i innych niemieckich
uczonych9 zauwa¿a³:
Cenzura autorów jest w Austrii i Styrii umiarkowana, nie uniemo¿liwia
sprowadzania wielu rodzajów zagranicznych dzie³, zbyt czêsto jednak¿e odwo4 H. Misley, 1834. LItalie sous la domination autrichienne, Mouterdier, Libraire éditeur,
Pary¿, s. 54.
5 J.-P. Lavandier, 1999. La censure du livre en Autriche, 17401792: Exposé synoptique sur
les Lois de Censure et les catalogues des livres prohibés, w Lidentification du texte clandestin au
XVIIe et XVIIIe siècles. La lettre clandestine no 7 1988. Presse de lUniersité Paris-Sorbonne,
s. 259288.
6 Misley, op. cit. s. 56.
7 S. Tassier, 1936. La censure dans les Pays-Bas autrichiens, Revue belge de philologie et
dhistoire. Tome 15 fasc. 1, s. 141148.
8 M. Serres, 1814. Voyage en Autriche, ou essai statistique et géographique sur cet empire,
Arthus Bertrand, Paris, vol. 1, s. 326.
9 Bulletin de la Société géologique de France, T. III/1832, s. 66.
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dzi ona uczonych od publikacji ich przemyleñ ( ) nie wszyscy lubi¹ przedstawianie swoich myli osobom trzecim lub te¿ obawiaj¹ siê zbyt wielu formalnoci.
Boué zwróci³ uwagê na jeszcze jedn¹ cechê systemu policyjnej inwigilacji, a mianowicie na kryminalizacjê ludzi nauki, zmuszanych przez system do
³amania bezsensownych przepisów. W pomiertnym wspomnieniu in¿yniera
górnictwa i geologa, dyrektora kopalni w Swoszowicach, autora m.in. jednej
z pierwszych map geologicznych Galicji i wysokiej rangi urzêdnika górnictwa
Austrii, François Lilla de Lilienbacha, podkrela³:
Nie zadawala³ siê on wysy³aniem swoim prze³o¿onym w Wiedniu szegó³owych opisów badanych przez siebie kopalni i z³ó¿, pragn¹³ by wiat [nauki]
móg³ korzystaæ z jego odkryæ. Nie znajduj¹c w swojej ojczynie czasopism
przyrodniczych w których móg³by opublikowaæ te prace, zwróci³ siê do Journal
de géologie i do pisma pana de Leonharda10 gdzie zamieci³ trzy rozprawy
i wiele listów. Dzia³aj¹c w ten sposób gwa³ci³ wprawdzie prawa cesartwa
austriackiego, które wymaga aby wszelkie rozprawy zosta³y przed drukiem
przedstawione komisji cenzury. Jednak¿e by³ zbyt dumnym, i z godnoci¹
uczciwego cz³owieka, aby poddawaæ siê niesprawiedliwym i gwa³¹c¹cym wolnoæ prawom. Wiedzia³ zreszt¹, i¿ jego prze³o¿eni jedynie pochwal¹ podobne
dzia³anie, a tak¿e iz z pogard¹ patrzyli oni na tak ponur¹, lub co najmniej
szkodz¹c¹ postêpowi nauk, policjê11.
We Francji zauwa¿ano nie tylko kryminalizacjê spo³eczeñstwa przez austriacki system policyjny ale równie¿ nierównoæ w traktowaniu wiêniów
politycznych i kryminalnych. W opisach sytuacji w okupowanej Lombardii
podkrelano, i¿ morderca lub z³odziej mog¹ odwo³ywaæ siê do swoich praw
i domagaæ siê procesu, nie ma jednak s¹dów ani praw dla oskar¿onych
o zbrodniê myli12.
Przygoda Balthasara Hacqueta (17391815)13, s¹dzonego w czerwcu
1794 r. w Schemnitz (obecnie Bañska Szczawnica) pokazuje inn¹ ni¿ cenzura
charakterystykê austriackiego systemu policyjnego. Pochodz¹cy z Bretanii
lekarz armii austriackiej, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, wybitny geolog, botanik i wysokiej rangi urzêdnik cesarskiej administracji (inspektor
górniczy) mia³ w trakcie podró¿y po Tatrach, w karczmie w obecnoci górników dyskutowaæ na temat francuskiej rewolucji, wojny z Francj¹ oraz religii.
Wystarczy³o to do uwiêzienia go i postawienia przed s¹dem. Brak wiadków
zdarzenia (nawet policyjny donosiciel nie chcia³ byæ wiadkiem na rozprawie), niechêæ sêdziego do prowadzenia podobnej sprawy, a zw³aszcza rozleg³e
10 Karl Cäsar von Leonhard (17791862) niemiecki mineralog i geolog, twórca czasopisma
Taschenbuch für die gesammte Mineralogie, przekszta³conego póniej w Neues Jahrbuch für
Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefakenkunde.
11 Bulletin de la Société géologique de France, op. cit. s. 507.
12 Misley, op. cit. s. V.
13 A. Vantuch, 1989. Un savant breton prêche la Révolution dans les Carpates, Annales de
Bretagne et des pays de lOuest, Tome 96, no 4, s. 485489.
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koneksje Hacqueta na cesarskim dworze w Wiedniu spowodowa³y szybkie
umorzenie sprawy. Swoistego rodzaju smaku ca³ej tej historii dodaje to, ¿e
Hacquet by³ wyj¹tkowo lojalnym14 i gorliwym poddanym Wiednia, g³ono
pochwalaj¹cym politykê germanizacyjn¹ i nie wahaj¹cym siê popieraæ antyfrancusk¹ politykê Habsburgów.
Interesuj¹ce informacje na temat sytuacji nauki w Austrii zawiera, przechowywana w zbiorach Biblioteki Centralnej Narodowego Muzeum Historii
Naturalnej w Pary¿u15, korespondencja Philippa Picot de Lapeyrousa,
(17441818), jednego z najwa¿niejszych francuskich przyrodników prze³omu
osiemnastego i dziewiêtnastego wieku. Zwi¹zani z Austri¹ przyrodnicy, m.in.
Hacquet i Ignaz von Born (17421791), jeden z politycznie najbardziej wp³ywowych uczonych, byli jego korespondentami.
W licie z 10 kwietnia 1775 r. Born pisa³:
Chêtnie przys³a³bym Panu model maszyny powietrznej pana Hell16, jeli
wiedeñski dwór nie zabrania³by pod najsurowsz¹ kar¹ wywozu tych maszyn
za granicê. Próbowa³em kiedy wys³aæ tê wodn¹ maszynê to Akademii we
Freibergu17. Zosta³a skonfiskowana na saskiej granicy przez celników i odes³ana do Wiednia gdzie potraktowano to jako hañbê i szkodzenie ojczynie
i bez przyjació³, którzy z³agodzili tê sprawê mia³bym powa¿ne k³opoty.
W kolejnych listach informowa³ o ca³kowitym zakazie wysy³ania okazów
naukowych (chodzi³o o minera³y i kamienie) i obiecywa³ wystaraæ siê o pozwolenie w Wiedniu na wys³anie minera³ów z Wêgier.
Z punktu widzenia polskiej historii interesuj¹cy jest jest inny fragment
korespondencji von Borna. W licie z 30 maja 1775 r. pisze:
Od kilku dni jestem z powrotem w Wiedniu ( ) Zmuszony jestem przysz³¹
wiosn¹ odbyæ podró¿ na Wêgry i po³¹czyæ j¹ z wyjazdem do Polski, aby zbadaæ
z³o¿a jakie mo¿emy znaleæ w tym podbitym kraju, a w kolejnym licie informowa³: Z niecierpliwoci¹ oczekujê wiosny, aby udaæ siê do Siedmiogrodu i do
Polski, sk¹d wrócê z bogatymi zdobyczami. List ten jest cennym wiadectwem
planowej, przygotowywanej z premedytacj¹ na habsburskim dworze rabunkowej eksploatacji polskich zasobów naturalnych.
Policyjny charakter austriackiego pañstwa widoczny jest tak¿e w opisach
wizyt w kopalni w Wieliczce. W czasach Rzeczypospolitej wystarczy³o cudzoziemcowi stawiæ siê przy bramie kopalni, aby gocinnie u³atwiono mu wejcie
i zwiedzanie. Po rozbiorach, aby odwiedziæ kopalniê, konieczne by³o uzyskanie zezwolenia wydawanego przez radcê górniczego jego cesarsko królew14

Lojalnoæ by³a przyczyn¹ odmowy pozostania na Uniwersytecie Jagieloñskim w momencie przejmowania go przez polsk¹ administracjê po wyzwoleniu Krakowa przez wojska
Ksiêstwa Warszawskiego i armiê francusk¹ choæ nowa administracja proponowa³a mu kontynuowanie profesorskiej kariery.
15 Sygnatura Ms 19901994
16 Urz¹dzenie do sch³adzania wody stosowane w kopalnii w Schemnitz i wzbudzajace du¿e
zainteresowanie we Francji.
17 S³ynna saska szko³a górnicza.
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skiej moci. Zakazane by³o sporz¹dzanie planów i szkiców, a zwiedzaj¹cych
starannie kontrolowano18.
Warto pamiêtaæ, ¿e cytowani w artykule autorzy, ¿yj¹cy w okresie panowania Ludwika XVI, rewolucji wraz z jej terrorem, napoleoñskiego cesarstwa
i restauracji Ludwika XVIII, z w³asnego dowiadczenia znali policyjne represje wobec nauki. Pomimo tego policyjny charakter pañstwa austriackiego
wywiera³ na francuskich przyrodnikach du¿e wra¿enie. Omawiaj¹c skutki
podobnego systemu na rozwój nauki zgodnie uznawali, i¿ opónia on jej
postêp, a tak¿e, i¿ jest przyczyn¹ ignorancji i degradacji stosunków miêdzyludzkich w szerokich warstwach spo³eczeñstwa.
SUMMARY
This article analyzes the work of French naturalists. Censorship and police
crackdowns in Austria have been studied extensively by historians, but the discussed
historiographical sources remain largely unexplored. French publications dealing
with censorship, including a list of banned journals published by Magasin encyclopédique, statistical data about international publications from Le journal des arts,
des sciences et de la littérature and Marcel de Serres treatise on the effects of censorship, will be discussed. It is important to note that Marcel de Serres (17831862) was
a naturalist from Montpellier and a high-ranking official of Napoleonic administration in Austria. Ami Boué (17941881), geologist and president of the French Society
of Geology, wrote about self-censorship, the ban on publishing scientific works overseas and the penalization of scientists who were forced to violate the absurd laws
imposed by the system. This paper also discusses the unequal treatment of common
prisoners and political prisoners in France. Political prisoners were unable to appeal
against their arbitrary arrest. This issue is explored on the example of Balthasar
Hacquet (17391815), a famous geologist and botanist who was arrested in a Schemnitz tavern for discussing French politics. The article also analyzes the unpublished
letters exchanged between Philippe Picot de Lapeyrouse, (17441818) and Ignaz von
Born (17421791), which are kept in the National Museum of Natural History. In his
letters, Born explained that stringent Austrian laws had prevented him from sending
models of mining machines, fossils or minerals to France. Police restrictions on visits
to Wieliczka mines will also be discussed. French naturalists concluded that the
Austrian police state significantly thwarted scientific progress.
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Na temat wizyt francuskich przyrodników w Wieliczce i wp³ywu austriackiej polityki na
opónienie badañ naukowych patrz P. Daszkiewicz and R. Tarkowski (2007), Francuskie opisy
z³o¿a i kopalni soli w Wieliczce z prze³omu XVIII i XIX wieku. Studia i Materia³y do Dziejów
¯up Solnych w Polsce 25: 231258.
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ARMIA POLSKA W LATACH 18151830.
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W SYSTEMIE KONSTYTUCYJNYM
KRÓLESTWA POLSKIEGO
Powstanie Królestwa Polskiego w 1815 r. wraz z w³asn¹ armi¹ budzi³o
spore emocje zarówno wród Polaków, jak i Rosjan. Przedstawicielom rosyjskich elit w³adzy trudno by³o przyj¹æ do wiadomoci fakt, i¿ odwieczny wróg,
konkurent w zmaganiach o kontrolê nad Litw¹, Bia³orusi¹ i Ukrain¹, przeciwnik i to zajad³y w wojnach toczonych przez wieki, nie wy³¹czaj¹c napoleoñskich, nie tylko nie poniós³ kary, ale zyska³ w³asn¹ pañstwowoæ z nazw¹
(Królestwo Polskie), któr¹ jeszcze w 1810 r. Aleksander I chcia³ wymazaæ
z historii1. Znaleli siê i tacy, którzy otwarcie ju¿ w 1814 r. informowali
Aleksandra I, ¿e tworzy co, co z czasem zagrozi Rosji. Karl Pozzo di Borgo
pisa³ w memoriale m.in. Zniszczenie Polski jako naród stanowi prawie ca³¹
historiê nowoczesnej Rosji, a w polskiej armii widzia³ w przysz³oci przeciwnika armii rosyjskiej (Bêdziemy mieli Wojsko Polskie, które zrazu s³abe,
wzronie póniej w si³ê, aby mog³o stan¹æ przeciw wojsku rosyjskiemu). Wasyl
£anskoj genera³-gubernator Ksiêstwa Warszawskiego i prezes Rady Najwy¿szej Tymczasowej widzia³ w polskiej armii jadowitego wê¿a, a tak¿e ród³o
rozkie³znania instynktów niezawis³ych i zwi¹zanych z tym sk³onnoci. Ten
syn ojczyzny wzywa³ nawet cara, aby naprawi³ nieopatrznoæ. Dodawa³
jeszcze, ¿e na Polakach pod ¿adnym wzglêdem polegaæ nie podobna. Takie
opinie nie by³y odosobnione2. Przeciwników armii polskiej raczej nie ubywa1

Konwencja przeciwpolska Aleksandra I z 1810 r. W. Tokarz, Armia Królestwa Polskiego
(18151830), Piotrków 1917, s. 1718.
2 F. Skarbek, Dzieje Polski, cz. 2, Królestwo Polskie, Poznañ 1877, s. 49, 50; Sz. Askenazy,
Ministerium Wielhorskiego 18151816, Warszawa 1898, s. 3; J. Bojasiñski, Rz¹dy Tymczasowe
w Królestwie Polskim maj  grudzieñ 1815, Warszawa 1902, s. 2829; M. Kuèerskaja, Konstanty
Pavloviè, Moskva 2005, s. 120121. Warto tez zwróciæ uwagê na bardzo przyziemne przyczyny
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³o, ale przybywa³o. Zaliczali siê do nich m.in. gen. Aleksander Jermo³ow, gen.
Aleksander Czernyszew, gen. Micha³ Or³ow, Miko³aj Nowosilcow i wielu innych3. S¹dzono nawet, ¿e w. ks. Konstanty Paw³owicz by³ narzêdziem
w rêkach przeciwników polityki Aleksandra I wzglêdem Polski4. Wielu nie
wierzy³o w trwa³oæ Królestwa Polskiego i jego armii. Widziano w niej potencjalnego przeciwnika w przysz³oci. Znany jest dialog (z 1818 r. w Warszawie)
miêdzy gen. Aleksandrem Ostermanem-To³stojem, gen. Micha³em Mi³oradowiczem a gen. Iwanem Paskiewiczem. Podziwiali oni paradê armii polskiej
i Paskiewicz zapyta³: Co z tego bêdzie. Osterman odpowiedzia³: Ot co
bêdzie. Za 10 lat ze swoj¹ dywizj¹ bêdziesz ich szturmem braæ. Pomyli³ siê
w ocenie dalszej kariery Paskiewicza, który rzeczywicie bra³ szturmem Warszawê jako g³ównodowodz¹cy (a nie dowódca dywizji) i co do daty, ale tylko
o 3 lata (67 IX 1831)5.
W ówczesnym pojmowaniu pañstwa przez elity polityczne Rosji nie by³o
miejsca na pañstwo oparte na konstytucji, na prawach ograniczaj¹cych samowolê rz¹dz¹cych, ale te¿ rz¹dzonych, na prawach reguluj¹cych dzia³ania
obydwu tych podmiotów niezale¿nie od nich, ponad nimi i ponad bie¿¹cymi
zapatrywaniami czy ocenami bie¿¹cej sytuacji politycznej. Gen. Aleksander
Benckendorff6 w jednym z listów (z 25 VI 1829 r.) do feldmarsza³ka Iwana
Dybicza cieszy³ siê wrêcz z braku ograniczeñ konstytucyjnych w guberniach
zachodnich Rosji7. Jak stwierdzi³, nie ma konstytucji, któr¹ mo¿na by³oby
przeciwstawiæ woli wojennego naczelnika8. Konstytucja dla wiêkszoci
przedstawicieli elit rosyjskich by³a bowiem balastem. W monarchii absolutnej wola monarchy przes¹dza³a o wszystkim. Poza tym Rosja by³a pañstwem
opieraj¹cym swój byt na rozbudowanych si³ach zbrojnych9, a jego zarz¹d
terytorialny na gubernatorach. Po opanowaniu Ksiêstwa Warszawskiego, ci
niezadowolenia. Wraz z utrzymaniem polskiego bytu pañstwowego generalicja rosyjska i wy¿si
urzêdnicy stracili ³upy donacyjne. S. Smolka, Polityka Lubeckiego, t. 1, Kraków 1907, s. 260,
wymknê³a siê z r¹k jenera³ów jedyna namacalna zdobycz wojenna, Ksiêstwo Warszawskie,
poszkodowana by³a s³u¿bowa oligarchia; W. Bortnowski, Powstanie listopadowe w oczach
Rosjan, Warszawa 1964, s. 10.
3 Sz. Askenazy, £ukasiñski, t. 1, Warszawa 1929, s. 74, 391392; Bortnowski, op. cit., s. 12.
4 A. Czartoryski, Pamiêtniki Ks. Adama Czartoryskiego i korespondencja jego z cesarzem
Aleksandrem I, t. 2, Kraków 1905, s. 196; Askenazy, Ministerium , s. 24.
5 N.K. ilder, Aleksandr Pervyj. Ego izn i carstvovanie, t. 4, S.-Peterburg 1898 s. 95;
A.A. Kersnovskij, Istorija russkoj Armii, t. 2, Moskva 1992, s. 2021.
6 Szef III oddzia³u kancelarii cesarskiej zajmuj¹cej siê m.in. ochron¹ pañstwa przed dzia³alnoci¹ spiskow¹ i ideami rewolucyjnymi, jakobiñskimi z ide¹ samostanowienia, wolnoci,
równoci i braterstwa ma czele.
7 Dawne ziemie Rzeczpospolitej w³¹czone do Rosji w trzech rozbiorach.
8 N.K. ilder, Nikolaj Pervyj. Ego izn i carstvovanie, t. 2, S.-Peterburg 1903, s. 236.
9 K.M. Jaèmenichin, Armija i reformy: Voennyje poselenija v politike rossijskogo samoderavija, Èernigov 2006, s. 37, w 1826 r. regularne i nieregularne si³y zbrojne Rosji liczy³y
1,055 mln osób. Proporcje miêdzy s³u¿¹cymi w si³ach zbrojnych a ludnoci¹ cywiln¹ w Rosji
przekracza³y normy europejskie. W 1821 r. wynosi³ 1 do 45, w Anglii 1 do 140, we Francji 1 do
110, w Austrii 1 do 100, w Prusach 1 do 68.
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z przedstawicieli elit rz¹dowych Rosji, którzy godzili siê na dalszy jego byt
nie inaczej wyobra¿ali sobie zarz¹d nad nim. Chocia¿by w. ks. Konstanty
w 1814 r. (list do hr. V.F. Wasiliewa z 2/14 marca) chcia³, aby Ksiêstwo
pozosta³o w swoich granicach, ale jego zdaniem powinno byæ rz¹dzone przez
Rosjan, na ruski wzór (po rosyjsku), z gubernatorami i wicegubernatorami.
Nie by³ zwolennikiem w³¹czenia Ksiêstwa do Rosji (mia³o stanowiæ odrêbn¹
czeæ imperium)10.
Aleksander I prze³amuj¹c opór elit stworzy³ Królestwo Polskie z armi¹,
która z czasem sta³a siê realnym gwarantem konstytucji wbrew intencjom
cara. Gdyby Królestwo nie posiada³o realnej si³y zbrojnej to raczej nikt
w Rosji nie liczy³by siê z nim pomimo gwarancji miêdzynarodowych, zw³aszcza w okresie panowania Miko³aja I11.
Godz¹c siê na byt Królestwa Polskiego w 18141815 r. Aleksander stara³
siê zakoñczyæ odwieczny spór miêdzy Polakami a Rosjanami. Liczy³ na to, ¿e
nawet ta namiastka pañstwowoci wraz z zapowiedzi¹ rozszerzenia jej
o dawne prowincje zagrabione przez Rosjê w rozbiorach zadowoli aspiracje
narodowe Polaków, a tym samym pozyska ich wdziêcznoæ i zapewni sobie
spokój z ich strony12 . Z rezerw¹ podchodzi³ do polityki Katarzyny II wzglêdem Rzeczpospolitej13 . Konstanty, szczególnie po 1825 r., rozbiory uwa¿a³ za
niegodziwe (Matka nasza Rosja, bierze dobrowolnie nast¹piwszy na gard³o)14 . Aleksander I niew¹tpliwie mia³ te¿ na myli interes Rosji. Królestwo
wysuniête na zachód pe³ni³o funkcjê podstawy do dzia³añ w Europie. Armia
polska jej strzeg³a. Królestwo mia³o wreszcie przyci¹gaæ Polaków z innych
zaborów. By³o dla nich t¹ prawdziw¹ Polsk¹, konkuruj¹c¹ z polskimi prowincjami w Prusach i Austrii. Tak¹ te¿ funkcjê pe³ni³a armia ci¹gaj¹ca z Prus
10

ilder, Nikolaj Pervyj..., t. 1, s. 381, 393394. W licie do hr. V.F. Wasiliewa Konstanty
stwierdzi³ tak¿e, ¿e najlepiej by³oby, gdyby zachowano podzia³ z doby rozbiorów. Wyrazi³ nawet
ochotê do rz¹dzenia Ksiêstwem (Ja bym to wzi¹³ na siebie); Askenazy, £ukasiñski, t. 1, s. 53;
Tokarz, Armia , s. 11.
11 Miko³aj I stara³ siê tê armiê usun¹æ z Królestwa i wprowadziæ na jego teren wojska
rosyjskie. W 1828 r. mia³ to byæ Korpus Gwardii lub Korpus Litewski (ilder, Nikolaj Pervyj...,
t. 2, s. 115; Stoletie Voennago Ministerstva 18021902, t. 2, Istorija gosudarevoj svity. Carstvovanie imperatora Nikolaja I, S.-Peterburg 1908, s. 594). O polskiej armii jako potencjalnym
zagro¿eniu wspomina³ Dybicz patrz Bortnowski, op. cit., s. 25, wietnie uzbrojona
i wyszkolona armia polska, mo¿e staæ siê orodkiem buntu; Feldmaral graf Iv. Iv. Dybièzabalkanskij v jego vospominanijach, Russkaja Starina 1891, t. 70, ks. 4, s. 66, opinia z 1830 r.,
armia wietnie uzbrojona kipi pragnieniem walki; Tokarz, Armia , s. 36, po wojnie tureckiej
2 polskie dywizje (z czterech) mia³y zostaæ w Rosji, a w ich miejsce w Królestwie pojawiæ siê
mia³y dwie rosyjskie.
12 Czartoryski, op. cit., s. 157, 175, 223; ilder, Aleksandr Pervyj..., t. 3, s. 236237; id.,
Nikolaj Pervyj..., t. 1, s. 385386.
13 Tokarz, Armia , s. 41, Katarzyna niszczy³a polskie pañstwo, a Aleksander powoli je
dostosowywa³ do ¿ycia pañstwowego Rosji.
14 ilder, Nikolaj Pervyj..., t. 1, s. 283284, 387389. W swojej krytyce Katarzyny II
Konstanty posun¹³ siê daleko. Stwierdzi³, ¿e to w nastêpstwie jej poczynañ pojawi³ siê
w Europie jakobinizm. Zwieñczeniem za by³a wyprawa Napoleona na Rosjê w 1812 r.; Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 48; Bortnowski, op. cit., s. 18.
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i Austrii licznych ochotników, pragn¹cych s³u¿yæ pod narodowymi sztandarami15.
Aleksander bra³ te¿ pod uwagê korzyci dla polityki wewnêtrznej pañstwa. Traktowa³ Królestwo jak eksperyment ustrojowy, poligon, na którym
testowano reformy. Przeniesione na grunt Rosji poprawi³yby jej stan (uwa¿a³,
¿e Polska sta³a wy¿ej ni¿ Rosja w rozwoju cywilizacyjnym i dlatego doskonale nadawa³a siê na obiekt eksperymentu)16.
Polityka Aleksandra I i Miko³aja I wobec Królestwa nie by³a jednolita
w ci¹gu 15 lat. Wp³yw na ni¹ mia³a sytuacja wewnêtrzna Rosji i perturbacje
na arenie miêdzynarodowej. Mia³o te¿ w tym swój udzia³ testowanie przez
Polaków rzeczywistej si³y zapisów konstytucji przez legaln¹ opozycjê Królestwa Polskiego oraz dzia³alnoæ spiskow¹ (tak¿e w polskiej armii)17. Miko³aj
I ledwie tolerowa³ Królestwo Polskie. Uwa¿a³ konstytucjê za ciê¿ar trudny do
udwigniêcia dla absolutnego w³adcy18.
Aleksander I nie wyobra¿a³ sobie restytucji Królestwa pozbawionego armii19. Znana mu by³a bitnoæ polskiego ¿o³nierza i wiernoæ do koñca wobec
w³adcy, któremu z³o¿yli przysiêgê. Móg³ wiêc liczyæ na podobn¹ wiernoæ wobec
siebie i swoich nastêpców20. Potrzebowa³ polskiej amii do realizacji swoich planów politycznych. Nacisk na s³owo Polska nie jest przypadkowy. Armia o takiej
nazwie pojawi³a siê ju¿ w 1813 r. (Rezerwowa Armia Polska). Dowodzi³ ni¹ gen.
Leontij Bennigsen21. Z pewnoci¹ s³u¿yli w niej Polacy, ale nie ¿o³nierze armii
Ksiêstwa Warszawskiego. Mogli oni siê znaleæ w Legionie Polskim22. S³u¿yæ
15

Manifest obu Izb Sejmowych Królestwa Polskiego. Wskutek uchwa³y z dnia 20 grudnia
wydany, [w:] Dyariusz Sejmu z R. 18301831, Kraków 1907, s. 57; Bortnowski, op. cit., s. 1011.
16 K. Forster, Powstanie narodu polskiego w r. 18301831, Berlin 1873, s. XII, s³owa
K. Metternicha; Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 8586.
17 Bortnowski, op. cit., s. 11. W 1821 r. hrabia Roztopczyn pisa³ do hrabiego Woroncowa,
¿e Królestwo Polskie obecnie nie jest w modzie; Tokarz, Armia , s. 42; E.P. Karnoviè, Cesareviè Konstantin Pavloviè, S.-Peterburg 1899, s. 139.
18 Bortnowski, op. cit., s. 1820, 25.
19 Czartoryski, op. cit., s. 157, list z 31 I 1811 r.; Forster, op. cit., s. XII; Bojasiñski, op.
cit., s.15, 162, 8/20 V 1814 r. og³osi³ zamiar organizacji wojsk polskich na koszt Ksiêstwa
Warszawskiego.
20 A. Nieuwa¿ny, My z Napoleonem, Wroc³aw 1999, s. 121, zaciêta wiernoæ polskich
wojsk do abdykacji cesarza w 1814 roku wydawa³a owoce w postaci decyzji Aleksandra
o utrzymaniu polskiego satelity i jego armii. Polacy s³u¿yli w armii rosyjskiej od dawna. Jednak
w sytuacjach kryzysowych (np. w 1812 r.) pojawi³y siê obawy o ich wiernoæ carowi i Rosji.
Aleksander I s¹dzi³, ¿e armia polska zintegrowana z rosyjsk¹ nie bêdzie stanowiæ zagro¿enia.
21 W czerwcu 1813 r. na granicy rosyjsko-polskiej formowano armiê, która 3 VII 1813 r.
otrzyma³a miano polskiej (Armia Polska). G³ówna kwatera znajdowa³a siê w Warszawie.
Uczestniczy³a w walkach na terenie Niemiec. Rozformowano j¹ 28 X 1814 r. S³owo Polska
znalaz³o siê w jej nazwie z tego wzglêdu, ¿e koncentrowa³a siê w na terenie Ksiêstwa.
22 Od lutego 1813 r. w armii rosyjskiej mo¿na by³o formowaæ Legiony Piechoty z³o¿one
z jeñców armii Napoleona. Koncepcja sformowania Legionu Polskiego pojawi³a siê 27 XII/15 I 1814 r.
Wyst¹pi³ z ni¹ gen. ks. Wirtemberski. Do dyskusji o jej powo³aniu w³¹czy³y siê najwy¿sze czynniki
rz¹dowe w³¹cznie z carem. Dowództwo nad legionem obj¹æ mia³ pp³k Piotr Szembek, który podobno
zgodzi³ siê rozpocz¹æ s³u¿bê w rosyjskiej armii. A. Nieuwa¿ny, Z carem na Pary¿? Rosyjski projekt
legionu polskiego w 1813 roku, Oblicza Historii, numer specjalny, nr 3/2009, s. 6163.
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w nim mieli polscy ¿o³nierze urodzeni w departamentach Ksiêstwa, wziêci do
niewoli w walkach 18121813 r. Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e liczni jeñcy polscy
s³u¿yli ju¿ w armii rosyjskiej na Syberii, na Kaukazie i w Gruzji (patrz
przypis 37). Oni tak¿e mogli staæ siê potencjalnym narybkiem dla nowych
polskich wojsk, tworzonych w Ksiêstwie pod opiek¹ Rosji. Jednak wraz
z klêsk¹ Napoleona pomys³ legionu upad³ i armiê polsk¹ tworzono na bazie
¿o³nierzy Ksiêstwa, którzy do koñca s³u¿yli w szeregach armii napoleoñskiej.
Ta armia by³a potrzebna Aleksandrowi jako argument si³owy i polityczny
w rokowaniach wiedeñskich o kszta³t Europy po upadku Napoleona. Nie
zamierza³ armii polskiej pozostawiæ samej sobie, ale cile zintegrowaæ j¹
z rosyjsk¹. Ju¿ w Wiedniu, w trakcie kongresu, dzia³a³a specjalna komisja,
która roztrz¹sa³a sposoby os³abienia jednorodnej struktury narodowej tej
armii. Ustalono, i¿ po³¹czy siê j¹ z ró¿nymi rosyjskimi korpusami i dywizjami, które w dawnych czasach znajdowa³y siê w Polsce lub na jej granicy
i by³y bardziej zaznajomione z miejscowymi warunkami i polsk¹ mow¹23.
Proces ten rozpocz¹³ siê ju¿ w 1815 r., gdy w Warszawie pojawi³y siê oddzia³y
armii rosyjskiej oddane pod bezporedni¹ komendê Konstantemu (póniejsza
gwardia). Od 1817 r. polska armia zaczê³a integrowaæ siê z innymi oddzia³ami rosyjskimi, nad którymi dowództwo sprawowa³ brat cara (g³ównie gwardia Konstantego, która stanowi³a czêæ Oddzielnego Korpusu Litewskiego).
Tworz¹c armiê polsk¹ w 1815 r. car musia³ te¿ wzi¹æ pod uwagê inny
czynnik. Wraz z zakoñczeniem wojny w Ksiêstwie znalaz³y siê tysi¹ce oficerów i ¿o³nierzy, których jedynym ¿ywio³em bynajmniej nie by³o rolnictwo czy
rzemios³o, ale s³u¿ba wojskowa. Wcielenie ich do armii umo¿liwia³o roztoczenie nad nimi nadzoru, a przede wszystkim danie zajêcia w ciê¿kich kryzysowych czasach24 . Po powstaniu Królestwa ten proces kontynuowano. Byli
wojskowi (oczywicie prawomylni) byli uprzywilejowani w walce o stanowiska w administracji cywilnej pañstwa25 . Konstanty uwa¿a³, ¿e podlegali mu
nie tylko ¿o³nierze armii czynnej, ale te¿ urlopowani i dymisjonowani26.
Kontrolê nad krajem i armi¹ u³atwia³a rozbudowana sieæ tajnych policji
i rozpowszechniona plaga szpiegowania wszystkich i wszystkiego27.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e wród polskich polityków znaleli siê i tacy,
którzy nie dostrzegali potrzeby odtworzenia silnej polskiej armii. Ks. Adam
Czartoryski, jeden z piêciu namiestników w rz¹dzie tymczasowym Królestwa
uwa¿a³, ¿e polskie si³y zbrojne nie bêd¹ odgrywa³y istotnej roli w przysz³oci.
Nie przewidywa³, ¿e armia ta bêdzie broniæ Królestwa. S¹dzi³, ¿e decyduj¹c¹
rolê odgrywaæ bêdzie dyplomacja28. Tak¹ postawê reprezentowali ci przed23

I.S. Timirjazev, Stranicy prolago, Russkij Archiv, R. 22: 1884, kn. 1, s. 173; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie 18151830, Warszawa 1903, s. 73.
24 Nieuwa¿ny, Z carem , s. 6162.
25 Tokarz, Armia , s. 6364; M. Tarczyñski, Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1988, s. 34.
26 Czartoryski, op. cit., s. 44; Askenazy, Ministerium..., s. 14.
27 Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 331350.
28 Tokarz, Armia , s. 34; Bojasiñski, op. cit., s. 41.
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stawiciele polskich elit, którzy uwa¿ali, ¿e po 1815 r. skoñczy³a siê historia
(w tym sensie, ¿e przysz³oæ pod ber³em carów by³a ustalona, stabilna i niczym
nie zaskoczy) i przed Królestwem rysowa³ siê wspania³y czas rozkwitu. Byt
Królestwa by³ zapewniony gwarancjami miêdzynarodowymi, a gdyby nawet
dosz³o do wojny, to ma³e Królestwo nie by³oby w stanie sprostaæ potê¿nemu
przeciwnikowi. Dlatego te¿ utrzymywanie armii i marnowanie na ni¹ pieniêdzy nie by³o korzystne dla rozwoju gospodarczego pañstwa. Iluzje wspania³ego wspó³istnienia z Rosj¹ szybko siê rozwia³y.
Aleksander I zrealizowa³ swój zamiar wzglêdem Polaków29. Otrzymali
pañstwo i konstytucjê. Jej zapisy wytycza³y ramy codziennego bytu armii
pod kontrol¹ króla i w³adz cywilnych Królestwa. Jednoczenie nie tworzy³a
silniejszych wiêzi z sejmem jako przedstawicielem narodu30.
W konstytucji znajdujemy kilka artyku³ów, które wyjania³y pozycjê
i rolê armii w pañstwie. W dziewi¹tym zagwarantowano tylko królowi prawo
decydowania o udziale Królestwa Polskiego (a wiêc i wojska polskiego)
w wojnach toczonych przez Rosjê. W artykule 10 stwierdzono, ¿e w ka¿dym
przypadku wprowadzenia wojsk rosyjskich do Polski lub wojsk polskich do
Rosji oraz w przypadku przemarszu tych¿e wojsk przez terytorium jednego
z dwóch pañstw, utrzymanie ich i koszty przemarszu spoczywaæ mia³y na
kraju, do którego nale¿a³y wojska. Armia polska nie mog³a byæ u¿yta poza
granicami Europy. W artykule 28 zagwarantowano m.in. pos³ugiwanie siê
jêzykiem polskim w czynnociach wojskowych i to bez ¿adnego wy³¹czenia, a w artykule 29 zajmowanie stanowiska w armii tylko przez Polaków.
Artyku³ 38 zapewni³ królowi wy³¹czne prawo do wytyczania zadañ i roli
armii31 w okresie pokoju i w trakcie wojny, mianowanie dowódców i oficerów, artyku³ 40 prawo wypowiadania wojny, a artyku³ 44 m.in. rozdawnictwo
orderów wojskowych. W artykule 76, rozdzia³u III (O wydzia³ach rz¹dowych),
wród 5 komisji wymieniono komisjê wojny i okrelono jej strukturê kierownicz¹. W artykule 82 wskazano na odpowiedzialnoæ przed s¹dem sejmowym
ministrów i cz³onków komisji rz¹dowych za ka¿de naruszenie ustawy konstytucyjnej. W artykule 91 stwierdzono, ¿e sejm naradza siê z królem za
porednictwem Rady Stanu nad zaci¹giem do wojska. Artyku³ 122 da³ wojskowym prawo zasiadania w sejmie, ale tylko za zgod¹ swojej zwierzchniej
w³adzy. Blok artyku³ów od 153 do 156 powiêcono wy³¹cznie armii. Sprecyzowano w nich szeroki zakres zagadnieñ zwi¹zanych z organizacj¹, finansami,
zakwaterowaniem i umundurowaniem. Stwierdzono, ¿e si³y zbrojne Królestwa
sk³adaæ siê mia³y z wojska czynnego na stopie zupe³nego ¿o³du i z milicji
gotowych go wzmocniæ w przypadku potrzeby, w artykule 154 uznano, ¿e
monarcha okrela³ liczebnoæ armii uwzglêdniaj¹c potrzeby pañstwa i jego
29 Askenazy, Ministerium..., s. 10, wdziêcznoæ namiestnika gen. Zaj¹czka za wojsko narodowe, które zamiast zniszczyæ raczy³ uczyniæ mu zaszczyt oddaj¹c pod komendê cesarzewicza.
30 Askenazy, Ministerium..., s. 10; Tokarz, Armia , s. 37.
31 Kierunek si³y zbrojnej w wojnie i pokoju [ ] nale¿y wy³¹cznie do króla.
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dochody bud¿etowe. Dyslokuj¹c armiê na terenie Królestwa trzeba by³o
uwzglêdniæ interesy mieszkañców, systemu wojskowego i administracji
(art. 155). Artyku³ 156 gwarantowa³ wojsku zachowanie narodowych barw
munduru, jego w³aciwego ubioru oraz wszystkiego, co siê tyczy jego narodowoci. W jednym z ostatnich artyku³ów (art. 160) zapewniono zachowanie
polskich orderów wojskowych. Chodzi³o oczywicie o order Virtuti Militari
(w dobie Królestwa Polskiego znany by³ jako Order Wojskowy Polski)32. By³y
to ostateczne zapisy z ustawy konstytucyjnej. Niestety, byt pañstwa i armii
w jej majestacie w praktyce niezupe³nie spe³ni³ oczekiwania Polaków.
Praktyka sprowadza³a siê do zasady Konstytucja na stole, bat pod sto³em, a nastêpnie Bat na stole, a konstytucja pod sto³em33. Pañstwo i armia
funkcjonowa³y w oparciu o mechanizmy pozakonstytucyjne. Warto zauwa¿yæ,
¿e w Zasadach do konstytucji Królestwa Polskiego obowi¹zuj¹cych rz¹d tymczasowy (VI - XII 1815 r.) znaleæ mo¿na zdanie, którego w konstytucji
zabrak³o. Nie jest to przypadek. Kilka s³ów zmieni³o sens bytu armii i jej
organizacjê. Zabrak³o zapisu o armii, przez któr¹ rozumiano zbiór obywateli
zbrojnych uporz¹dkowanych dla obrony monarchii i ojczyzny34. Obywatele
pod broni¹ i s³owo ojczyzna nie by³y ju¿ potrzebne. To by³ efekt zmian
w polityce wewnêtrznej i wojskowej Rosji. Z jej armii za spraw¹ Aleksandra I
znikaæ zacz¹³ zapa³, powiêcenie i patriotyzm, na których bazowa³y wojska
epoki napoleoñskiej. Wymazywano wspomnienia 1812 r., nie promowano patriotyzmu i nacjonalizmu. W³adcy zale¿a³o na podporz¹dkowaniu armii swojej osobie i dynastii, a nie narodowi czy Rosji. Wyeliminowanie kilku s³ów
z konstytucji oznacza³o, ¿e proces ten obj¹³ tak¿e armiê polsk¹. Jej narodowy
charakter, postawa obywatelska, wiê z narodem schodzi³y na dalszy plan.
¯o³nierz polski mia³ byæ wierny monarsze i dynastii. Nowy trend widaæ
w s³owach przysiêgi wojskowej. ¯o³nierz polski zapewnia³ wiernoæ monarsze
(cesarzowi Rosji i królowi polskiemu) oraz jego nastêpcy. Dobro ojczyzny
cile by³o zwi¹zane z królem. Konstytucja w ogóle nie wystêpowa³a w rocie
przysiêgi35.
Armia Królestwa Polskiego, jakkolwiek zachowa³a swoj¹ odrêbnoæ, to
jednak sta³a siê czêci¹ si³ zbrojnych pañstwa rosyjskiego. Konstytucja nic
nie wspomina o samodzielnoci wojska polskiego (gwarantowa³y j¹ teoretycznie w³asne ministerstwo, sztaby, kwatermistrzostwo, rodzaje wojsk i ¿andar32

Gembarzewski, op. cit., s. 2728; Tokarz, Armia , s. 3339.
M. Kukiel, Dzieje Polski porozbiorowe 17951921, Paris 1983, s. 174175.
34 Zasady opracowa³ Czartoryski, a car zatwierdzi³ i nada³ 25 V 1815 r. Bojasiñski, op.
cit., s. 23, 182.
35 Gembarzewski, op. cit., s. 2527, 3738; Tokarz, Armia , s. 3536, 6263, konstytucyjn¹ przysiêgê cywiln¹ sk³adali tylko wojskowi urodzeni w Królestwie. Konstanty nie dopuci³,
aby z³o¿yli j¹ poddani cara z guberni zachodnich. Nie tworzyli oni narodowej wspólnoty
z mieszkañcami Królestwa; M. Kukiel, Zarys historii wojskowoci w Polsce, Londyn s.a., s. 241;
T. Strze¿ek, Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym. Mobilizacja i podstawy
funkcjonowania w wojnie, Olsztyn 2010, s. 23.
33
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meria). W Rosji traktowano j¹ jak armiê cudzoziemsk¹ (zagraniczn¹)36.
Zwierzchnikiem tej armii w czasie wojny i pokoju by³ król Aleksander I
(Najjaniejszy Cesarz i Imæ Król), a g³ównodowodz¹cym w. ks. Konstanty
Paw³owicz (cesarzewicz Konstanty).
Król decydowa³ o u¿yciu armii polskiej w wojnach. Koszt jej utrzymania
w tym wypadku ponosi³o Królestwo, a nie Rosja. Konstytucja nie wykluczy³a
wiêc udzia³u armii polskiej w wojnach prowadzonych przez Rosjê, ale tylko
na terenie Europy (art. 10). W ten sposób Aleksander I rozwia³ obawy Polaków przed powtórk¹ San Domingo (Haiti) w postaci s³u¿by na Syberii, na
Kaukazie lub w Gruzji37. Wisia³a za to nad nimi groba udzia³u w wojnach
drugiej i trzeciej dekady XIX w. Los oszczêdzi³ Polakom marszu do Belgii
i Francji w 1815 r.38, do W³och w 1821 r. (kampania w³oska)39, przeciwko
Turcji w 1821 r.40, a nastêpnie w latach 18281829. W tej ostatniej wojnie
Rosja zwyciê¿y³a, ale kosztem du¿ych strat. Udzia³ wojsk polskich w walkach
na Ba³kanach tak¿e zakoñczy³by siê dla nich znacznym ubytkiem ludzi
i koni. Miko³aj I nalega³, aby Polacy walczyli u boku Rosjan przeciwko Turcji,
36 Stoletie Voennago Ministerstva 18021902, t. 1, Istorièeskij oèerk razvitija voennago
upravlenija v Rossii, t. 1, S.-Peterburg 1902, s. 275276, w ten sposób polska armia [ ]
wesz³a w sk³ad si³ zbrojnych Rosji; Stoletie Voennago Ministerstva 18021902, t. 4, èast 1,
kniga 2, otdel 1, Glavnyj tab. Istorièeskij oèerk vozniknovienija i razvitija v Rossii generalnago taba do konca carstvovanija Aleksandra I vkluèitelno. S.-Peterburg 1902, s. 351; Tokarz,
Armia , s. 38; Kiersnowski, op. cit., s. 18; L.G. Beskrovnyj, Russkaja armija i flot
v XIX veke, Moskva 1973, s. 15. Askenazy, Ministerium..., s. 34. W trakcie obrad kongresu, gdy
nad Europ¹ zawis³a groba wojny miêdzy jego uczestnikami, straszono Polaków, ¿e ich armiê
spotka los wojsk saskich, które Fryderyk Wilhelm III wcieli³ do armii pruskiej (Tokarz, Armia , s. 25).
37 Tokarz, Armia , s. 13, przypis; V.A. Bessonov, B.P. Milovidov, Polskije voennoplennye
Velikoj Armii v Rossii v 18121814 gg, [w:] Oteèestvennaja Vojna 1812 goda. Istoèniki. Pamjatniki. Problemy: Materialy XIII Vserossijskoj nauènoj konferencji, Moskva 2006, s. 300, w maju
1814 r. 11 421 jeñców polskich s³u¿y³o w armii rosyjskiej na Syberii, na Kaukazie i w Gruzji.
Polacy (8963) stanowili 1/4 sk³adu osobowego wojsk na Kaukazie. W 1815 r. polscy ¿o³nierze
obawiali siê, ¿e bêd¹ wys³ani na Kaukaz z Królestwa (Tokarz, Armia , s. 24).
38 Timirjazev, op. cit., s. 174.
39 Bumagi Grafa Arsenija Andreevièa Zakrevskago, Sbornik Imperatorskago Russkago
Istorièeskago Obèestva [dalej SIRIO] , t. 78, 1891, s. 5455, 56, 58, 62; ilder, Aleksandr
Pervyj..., t. 4, s. 180, 192, 194; Karnoviè, op. cit., s. 138: wieci o marszu do W³och w charakterze sojuszników austriackich silnie wzburzy³y Polaków [...] przypuszczenie, ¿e polskie wojska
bêd¹ zmuszone dzia³aæ przeciw W³ochom, porazi³o Polaków strasznym ciosem, jeszcze bardziej
wzmocni³o ich niezadowolenie przeciw rosyjskiej w³adzy. W marcu 1821 roku car na wieæ
o rewolucji w Piemoncie skierowa³ na wsparcie Austrii korpus ekspedycyjny. Tak gwa³town¹
reakcjê cara wywo³a³ niepokój nie tyle o sytuacjê w pó³nocnych W³oszech, ale te¿ we Francji
(obwiano siê, ¿e Francja zaanga¿uje siê w konflikt po stronie Piemontu) i w Niemczech.
W sk³ad wojsk interwencyjnych wesz³y 24. i 25. dywizje piechoty, litewska dywizja u³anów
z korpusu litewskiego, 17. i 18. dywizje piechoty i 3. dywizja dragonów z 2 Armii (te trzy
dywizje dotar³y do Winnicy), III Korpus Piechoty i IV Korpus Kawalerii. Jednoczenie inne
korpusy (gwardia, II i IV KP, II KP zbli¿aæ siê zaczê³y do zachodnich granic pañstwa zajmuj¹c
tereny dyslokacji si³ interwencyjnych (Aleksander zaliczy³ je do nowej 3 Armii pod dowództwem
gen. Aleksandra Jermo³owa).
40 Askenazy, £ukasiñski , t. 2, s. 140141.
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odwiecznemu wrogowi obu narodów, gdy¿ nic tak nie cementuje jednoci narodowoci i armii, jak wspólnie przelana krew i braterstwo broni. W. ks. Konstantemu, który by³ przeciwnikiem wojny z Turcj¹, uda³o siê zatrzymaæ ca³¹
armiê w Królestwie (wziê³o w niej udzia³ tylko 26 polskich oficerów). Miko³aj I
nie nalega³, gdy¿ kto musia³ pilnowaæ zachodnich granic i szachowaæ Austriê. Dziêki temu Polacy uniknêli znacznych strat ludzkich i materialnych41.
Nie uda³oby siê ju¿ unikn¹æ Polakom udzia³u w planowanej interwencji
w Belgii w 1831 r. Wszystko ju¿ by³o przygotowane, a marszruta wytyczona.
W przypadku armii polskiej wiod³a na Wroc³aw i Drezno. Ca³a armia interwencyjna mia³a skoncentrowaæ siê w Królestwie Polskim. Polskie w³adze
obarczono obowi¹zkiem utrzymania ponad 150 tys. ¿o³nierzy (w ten sposób
sp³aca³y d³ug wobec Rosji). G³ównodowodz¹cym tej armii by³ feldmarsza³ek
Iwan Dybicz42.
Aleksander I, a po nim Miko³aj I podejmowali wszystkie istotne decyzje
dotycz¹ce zadañ i roli armii polskiej. Oczywicie uwzglêdniali przy tym g³ównie interesy Rosji. W Warszawie pilnowa³ ich w. ks. Konstanty43. Do jego
g³ównych zadañ nale¿a³o zorganizowanie armii polskiej, cis³e zespolenie jej
z armi¹ i pañstwem rosyjskim, aby nie mog³a samodzielnie egzystowaæ,
a tak¿e zwi¹zaæ z monarch¹ kosztem wiêzi z konstytucj¹ i narodem. Za
panowania Miko³aja I nieco zmodyfikowano proces scalania armii. Nowemu
w³adcy chodzi³o o integracjê ¿o³nierzy polskich i rosyjskich w obrêbie Królestwa Polskiego, a nie na terenie Rosji (np. w guberniach zachodnich)44. Do
realizacji tych zadañ Konstanty otrzyma³ niezbêdne uprawnienia. Od 1814
41 W latach 18281830 armia rosyjska straci³a 118,7 tys. ¿o³nierzy zmar³ych od ran
i chorób. Dziesiêæ razy wiêcej ni¿ poleg³o w walce (ok. 10 tys.). ilder N. K., Nikolaj Pervyj..., t. 2,
s. 115, 116, 118; Stoletie, t. 2. Istorija gosudarevoj svity. Carstvovanie imperatora Nikolaja I,
s. 594595, piechota polskiej armii podobno ruszy³a ju¿ w rejon Kijowa, aby po³¹czyæ siê
z korpusem gwardii. Do Królestwa Polskiego wkroczyæ mia³ w tym czasie korpus litewski;
Karnoviè, op. cit., s. 179; M. Offmañski, Królestwo Polskie (18151830), Warszawa 1907, s. 71,
76; Tokarz, Armia , s. 36; Bortnowski, op. cit., s. 20; Kuèerskaja, op. cit., s. 237, 264.
42 I. Kruszewski, Pamiêtniki, Warszawa 1930, s. 180; ilder, Nikolaj Pervyj..., t. 2, s. 308,
315318; Archiv knjazja A.I. Èernyeva, SIRIO, t. 122, 1905, s. 322323, list Dybicza z 3 X 1830 r.
10 (22) XII armia interwencyjna mia³a rozpocz¹æ marsz do Niemiec.
43 Ró¿ne wzglêdy przes¹dzi³y o pojawieniu siê Konstantego w Królestwie. Podobno sam
chcia³ uciec od ¿ycia w Petersburgu pod kontrol¹ brata. W Warszawie móg³ poczuæ siê w³adc¹,
gospodarzem, carem na koniec, obecnoæ w Królestwie spe³nia³a  cesarskie ambicje Konstantego je¿eli takie u niego by³y [cyt. za Kuèerskaja]. Aleksander by³ zadowolony z oddalenia
brata, gdy¿ pozby³ siê ze stolicy konkurenta do tronu, a przy tym ród³a nieustannego napiêcia
i niepokoju. Konstanty nie by³ anio³em i zra¿a³ wszystkich wokó³ siebie skandaliczn¹ manier¹
dowodzenia wojskiem, mordobiciem, jawn¹ nienawici¹ do dworskiego ¿ycia [cyt. za Kuèerskaja]. ilder, Aleksandr Pervyj..., t. 4, s. 16; K. Hoffman, Rzut oka na stan polityczny Królestwa
Polskiego pod panowaniem rosyjskim przez ci¹g lat piêtnastu od 18151830, Warszawa 1831,
s. 115116; Offmañski, op. cit., s. 27, Kuèerskaja, op. cit., s. 124125, 150, 227.
44 Konstanty ³¹czy³ dowodzenie wojskami polskimi i litewskimi z innymi funkcjami. By³
generalnym inspektorem kawalerii rosyjskiej, dyrektorem korpusu kadetów, zarz¹dza³ rosyjskim szkolnictwem wojskowym, uczestniczy³ w pracach komisji przygotowuj¹cej regulaminy dla
wojsk. Tokarz, Armia , s. 43, 57.
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roku. dowodzi³ armi¹ polsk¹ i mia³ w³adzê, której zakres ustali³a wprowadzona dekretem z 12 XII 1815 roku. Organizacja zarz¹dzania du¿¹ czynn¹
armi¹45. Sta³ na czele Komitetu Wojskowego, zrzeszaj¹cego przedstawicieli
polskiej generalicji, który zajmowa³ siê organizacj¹ wojska polskiego. Ju¿ wtedy Konstanty zyska³ przewagê nad cywilnymi organami w³adzy reprezentowanymi przez rz¹d tymczasowy, gdy¿ sam mia³ okreliæ wzajemne relacje miêdzy
Tymczasow¹ Rad¹ Stanu, a Komitetem Wojskowym co do wszystkich materii
podpadaj¹cych pod ministerium wojny. Bezwzglêdn¹ dominacjê nad w³adzami cywilnymi w sprawach wojskowych Konstanty zachowa³ do 1821 roku46.
Jego pozycjê utrwali³a nominacja (z 16 XI 1815 roku) na naczelnego wodza
wojsk polskich z w³adz¹ obejmuj¹c¹ wszystko co nale¿y do czêci wojskowej
Królestwa47. Tym samym zyska³ nadzwyczajne stanowisko, nad konstytucj¹48,
któr¹ przynajmniej do 18191820 roku traktowa³ z pogard¹49. Stopniowo zyskiwa³ te¿ znaczne kompetencje (nieusankcjonowane) wzglêdem w³adz cywilnych.
Sz. Askenazy twierdzi³, ¿e ten proces rozpocz¹³ siê w padzierniku 1820 roku.
Od tej pory Konstanty stara³ siê uzyskaæ od Aleksandra formaln¹ zgodê na
takie uprawnienia w Królestwie Polskim (projekt pojawi³ siê w kwietniu 1822
roku). Do tego czasu korzysta³ z tych uprawnieñ m.in. z tego wzglêdu, ¿e
Aleksander I utrzymywa³ armiê polsk¹ na stopie wojennej (bez konsekwencji
etatowych w wojskach liniowych) i jego w³adza nad administracj¹ cywiln¹
i wojskow¹ wynika³a z zapisów Organizacji zarz¹dzania du¿¹ czynn¹ armi¹50.
Ju¿ w 1815 r. Konstanty wybi³ siê ponad administracjê kraju, gdy¿ kierowanie wojskiem nie ogranicza³o siê tylko do parad i przegl¹dów armii, ale
obejmowa³o tak¿e sprawy znajduj¹ce siê np. w gestii komisji skarbu (symbolem by³o ¿¹dania nadzwyczajnych kredytów na organizacjê lub utrzymanie
armii, które nadszarpywa³y wydatki bud¿etowe pañstwa). Co istotne, nie
by³ przed nikim odpowiedzialny za swoj¹ dzia³alnoæ51. Nadzwyczajnymi
uprawnieniami narusza³ artyku³ 76 konstytucji. Nadzieja, ¿e brat cara ugnie
siê przed liter¹ prawa konstytucyjnego, leg³a w gruzach. Konstanty nie dopuci³ do przejêcia kontroli nad wojskiem i sob¹ przez rz¹d, czyli zarz¹d
cywilny. Polacy stopniowo przekonywali siê, ¿e cesarzewicz nie umia³ podporz¹dkowaæ siê nikomu i niczemu52. Mia³ poparcie Aleksandra I, który
od samego pocz¹tku by³ zwolennikiem oddzielenia w³adzy cywilnej od woj45

Stoletie, t. 1, s. 192, 240241, 276; Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 170; Beskrovnyj, op.
cit., s. 203; Tarczyñski, op. cit., s. 31.
46 Askenazy, Dwa stulecia, t. 1, Warszawa 1901, s. 392; Bojasiñski, op. cit., s. 26, 44.
47 Askenazy, Ministerium..., s. 910; Tokarz, Armia , s. 43; Tarczyñski, op. cit., s. 31,
wyj¹tkowe stanowisko w pañstwie jak na Europê tego czasu.
48 Askenazy, Ministerium..., s. 910, 23; Bojasiñski, op. cit., s. 137.
49 Czartoryski, op. cit., s. 196; ilder, Aleksandr Pervyj..., t. 4, s. 58; Tokarz, Armia , s. 108;
Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 168; Kuèerskaja, op. cit., s. 131, Ja wam poka¿ê konstytucjê, 228.
50 Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 88, 155, 164, 167, 170.
51 Czartoryski, op. cit., s. 197, 200, 201, Bojasiñski, op. cit., s. 46; H. Eile, Powstanie
listopadowe. Finanse i administracja wojska, Warszawa 1930, s. 20.
52 Czartoryski, op. cit., s. 196; Kuèerskaja, op. cit., s. 127.
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skowej53. Zyska³ tak¿e g³os namiestnika Józefa Zaj¹czka, który w jednoznacznych s³owach wyrazi³ swoj¹ opiniê o rz¹dach parlamentarnych: Doæ
tej anarchii ona nas zgubi³a, trzeba jej raz koniec po³o¿yæ i nauczyæ siê
wype³niaæ rozkazy. Co jest ta ustawa, co jest ten kraj? Niczem . Zdanie
namiestnika na temat rz¹dów parlamentarnych nie by³o odosobnione wród
generalicji, której przedstawiciele pojêcie subordynacji wojskowej rozci¹gali
na ca³y zarz¹d krajem54. Niektórzy z nich (tak¿e z Komitetu Wojskowego)
popierali plan skupienia w rêku Konstantego w³adzy wodza naczelnego
i ministra wojny albo wodza i namiestnika55. Na taki wariant nie chcia³ siê
zgodziæ sam Aleksander I. wiadomie d¹¿y³ do tego, aby Polacy postrzegali
Konstantego nie jako swojego w³adcê, ale stra¿nika interesów Rosji (czarnego dziada lub gronego dozorcê)56. Konstanty podporz¹dkowa³ sobie Komisjê Rz¹dow¹ Wojny, organ konstytucyjny odpowiedzialny przed królem, zajmuj¹cy siê administracj¹ armii, a co wa¿ne wi¹¿¹cy armiê z sejmem57. Gdy
próbowa³ przeciwstawiæ siê mu minister wojny Józef Wielhorski (nie umia³
zginaæ karku przed nikim)58 pozby³ siê go i zast¹pi³ oddanym sobie gen. Maurycym Hauke, który nie mia³ w¹tpliwoci, kto jest jego zwierzchnikiem. Mia³ do
wyboru prawo i konstytucjê i zasadê subordynacji wojskowej wobec Konstantego. Wybra³ tê drug¹ i od tej pory robi³ to i tak, co i jak chcia³ Wielki Ksi¹¿ê59.
Konstanty dokona³ zmian nie tylko w sferze administracji wojska. Jego
wszechw³adza naczelnego wodza objê³a tak¿e Sztab G³ówny Wojska Polskiego, instytucjê, która mia³a wspieraæ naczelne dowodzenie armi¹. W strukturach armii rosyjskiej pe³ni³ funkcje operacyjne, a w warunkach polskich
przekszta³ci³ siê w kolejn¹ instytucjê administracyjn¹60.
53 Czartoryski, op. cit., s. 195, 197, 201; Bojasiñski, op. cit., s. 40. Ju¿ w dobie rz¹du
tymczasowego Czartoryski walczy³ o oddanie armii pod zarz¹d ministra wojny i wzywa³ do
zniesienia Komitetu Wojskowego, który wspiera³ poczynania Konstantego. Czartoryski zapowiada³, ¿e w razie zmiany zarz¹du nad armi¹ wypracowane zostan¹ oszczêdnoci bud¿etowe;
Tokarz, Armia , s. 4445.
54 Askenazy, Ministerium..., s. 18, nadmierne przejêcie siê pojêciem dyscypliny i niedowiarstwo w zbiorow¹ inicjatywê spo³eczn¹., dochodz¹ce niekiedy do przes¹du  zboczenie
naturalne zreszt¹ w g³owie ¿o³nierza, 21, 28.
55 Tokarz, Armia , s. 44. W 1823 roku myla³ o tym Czartoryski (patrz przypis 119).
56 Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 166, 168169. Aleksandrowi I trudno bêdzie pogodziæ
siê z faktem, i¿ sam Konstanty po 1820 r. zacznie grê o szersze uprawnienia cywilne i wojskowe
w Królestwie Polskim i guberniach zachodnich (litewskich).
57 Tokarz, Armia , s. 37.
58 Czartoryski, op. cit., s. 195; Askenazy, Ministerium..., s. 1011, 16, 2526, liczono, ¿e
konstytucja unormuje stosunki wojskowe, gdy¿ zgodnie z jej treci¹ wiele spraw dotycz¹cych
armii przechodzi³o pod zarz¹d ministra. 11 I 1816 r. Konstanty rozkaza³ ministrowi wojny
przestrzegaæ zasady, ¿e komisja wojny jest zupe³nie odciêta od rz¹du krajowego, a prezyduj¹cy
w niej minister jest wobec Rady Administracyjnej tylko przedstawicielem kwatery g³ównej;
Tokarz, Armia , s. 4449.
59 Askenazy, Ministerium..., s. 2526; Eile, op. cit., s. 2021; Tokarz, Armia , s. 4950;
id., Dzieje Polski 18161830, Warszawa (przed 1939 r.), s. 104.
60 Tarczyñski, op. cit., s. 3032. W sztabie g³ównym by³y trzy oddzia³y szefa sztabu,
kwatermistrza generalnego i genera³a dy¿urnego.
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Faktyczny zarz¹d nad armi¹ polsk¹ sprawowa³ wiêc Konstanty, który
wspierany by³ na tym polu przez G³ówny Sztab [G³ówny Sztab Cesarzewicza
Konstantego Paw³owicza] i jego kancelariê61 . Szefem sztabu by³ gen. Dymitr
Kuruta. Bezporednio podlega³a mu Armia Polska i od 1817 r. Korpus Rezerwowy62.
Dalej sieæ zale¿noci ci¹gnê³a siê do Petersburga, gdzie centralne organy
w³adzy wojskowej porozumiewa³y siê z organami polskimi za porednictwem
ministra sekretarza stanu Ignacego Sobolewskiego (od 25 IV/ 7 V 1816 r.),
a nastêpnie za porednictwem Sztabu G³ównego Jego Cesarskiej Moci (od
20 I/ 1 II 1817 r.)63. Przy kancelarii Sztabu G³ównego w Petersburgu powsta³
Wydzia³ Wojsk Polskich, który mia³ koordynowaæ zarz¹d nad polsk¹ armi¹.
Do 1817 r. Konstanty sprawowa³ niepodzieln¹ w³adzê nad armi¹ polsk¹
i oddzia³ami rosyjskimi rozlokowanymi w Warszawie i jej okolicy. 1 VII/13 VII
1817 r. obj¹³ dowództwo Oddzielnego Korpusu Litewskiego, a piêæ lata póniej dekretem z 29 VI/11 VII 1822 r. powierzono mu w³adzê nad wszystkimi
oddzia³ami wojskowymi w guberniach wileñskiej, grodzieñskiej, miñskiej, wo³yñskiej, podolskiej i obwodzie bia³ostockim. Sta³ siê g³ównodowodz¹cym Oddzielnego Korpusu Litewskiego (podlega³ mu dowódca korpusu i jego sztab)64.
Tak rozleg³¹ w³adzê Konstanty wywalczy³ w toku rozgrywek o nastêpstwo
tronu cesarstwa. Zarz¹d wojskowy i cywilny nad Królestwem Polskim i guberniami litewskimi stanowiæ mia³ zap³atê za zrzekniêcie siê praw do w³adzy nad
Rosj¹65. Co ciekawe, jeszcze w 1814 r. Konstanty nie wyobra¿a³ sobie w³¹czenia Litwy i Wo³ynia do Ksiêstwa Warszawskiego. S¹dzi³, ¿e rodowych posiad³oci nie nale¿y oddawaæ66. Jednak po 1820 r. nast¹pi³a zmiana w postawie
cesarzewicza wobec Królestwa i jego armii. Polonizowa³ siê (na dworze rosyjskim mówiono, ¿e siê opolaczy³). Armia polska odczu³a tê zmianê67. Sta³a siê
61 G³ówny Sztab Cesarzewicza Konstantego Paw³owicza i kancelaria g³ównego sztabu.
Sztab Konstantego zwano te¿ sztabem naczelnego wodza, sztabem przybocznym, sztabem osobistym. Tarczyñski, op. cit., s. 32.
62 Tarczyñski, op. cit., s. 32; Strze¿ek, Kawaleria , s. 2627. Korpus Rezerwowy mia³
sk³ad mieszany. Tworzy³y go polskie oddzia³y gwardii królewskiej, pu³ki gwardii Konstantego
(sformowane w 1817 r.) i korpusu litewskiego (gwardia Konstantego formalnie by³a czêci¹
korpusu litewskiego). Na jego czele sta³ gen. Wincenty Krasiñski. Do pu³ków rosyjskich rekruta
pozyskiwano w guberniach zachodnich Rosji (dawna Rzeczpospolita). Polaków mo¿na by³o znaleæ
wród ni¿szych oficerów i podoficerów. Obowi¹zywa³y dwa jêzyki komendy  polski i rosyjski.
63 Stoletie, t. 1, s. 277; Stoletie, t. 2 Istorija gosudarevoj svity. Carstvovanie imperatora
Aleksandra I, s. 614, Otdiel Polskoj Armii Glavnago taba Ego Velièestva.
64 Konstanty sprawowa³ zarz¹d cywilny nad tymi guberniami, mimo ¿e w³adza g³ównodowodz¹cego armii czynnej, jak¹ otrzyma³, takich uprawnieñ mu nie przyznawa³a. Stoletie, t. 1,
s. 276; Karnoviè, op. cit., s. 134; Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 7879; Oteèestvennaja Vojna
1812 goda. Biografièeskij Slovar, Moskva 2011, s. 158.
65 Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 163164, 166167, 171, 182.
66 Pisma Velikago Knjazja Konstantina Pavlovièa k grafu V. F. Vasilevu 18121814, Russkij
Archiv, R. 20, 1882, kn. 1, s. 159, Jaka s³awa jest z tego dla nas, ¿e to co wróg nie móg³
uczyniæ, bêdziemy robiæ to sami, to jest historia Pelikana na opak.
67 Tokarz, Armia , s. 107108; Kuèerskaja, op. cit., s. 141, w duszy ja jestem Polakiem;
Strze¿ek, Kawaleria , s. 32.
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czêci¹ si³ zbrojnych dowodzonych prze Konstantego. Do nich zalicza³ siê
Oddzielny Korpus Litewski. Powsta³ on w 1817 r. (organizacjê zakoñczono
w 1823 r., ale ostatni pu³k wszed³ w jego sk³ad w 1824 r.). Nale¿a³ do armii
rosyjskiej, ale zyska³ kilka elementów wyró¿niaj¹cych go od niej (m.in. rekruta z guberni zachodnich, mundur, sztandary, symbole np. pogoñ na tle
or³a cesarskiego). Wród oficerów wy¿szych dominowali Rosjanie i Niemcy,
ale ni¿sze stopnie oficerskie zajmowali Polacy68. Utworzenie tego korpusu
i powierzenie nad nim komendy Konstantemu odebrano w Królestwie Polskim
jako pocz¹tek procesu przy³¹czania guberni zachodnich Rosji do Królestwa.
Aleksander I by³ podobno gotowy wykonaæ ten krok w 1825 r.69 Jednoczenie
jednak nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w przypadku armii polskiej konsekwentnie realizowa³ plan wtapiania jej w oddzia³y rosyjskie. Gdy w marcu 1818 r. Aleksander I zapowiedzia³ wprowadzenie konstytucji w Rosji i po³¹czenie Litwy
z Polsk¹ rozwa¿ano, co uczyniæ z armi¹ Królestwa. W kwietniu car planowa³
utworzenie nowej 3. Armii, w sk³ad której wesz³yby wojsko polskie i korpus
litewski70. Oznacza³o to pe³n¹ integracjê wojsk polskich z si³ami zbrojnymi
Rosji w ramach Armii Zachodniej. Podobny los mia³ spotkaæ Królestwo.
Taki scenariusz wytyczy³ autor projektu konstytucji Nowosilcow71. Ostatecznie Rosja nie otrzyma³a w³asnej konstytucji (Aleksander och³ód³ w zapêdach
liberalnych w nastêpstwie wydarzeñ na arenie miêdzynarodowej oraz sytuacji wewnêtrznej w Królestwie i Rosji). Co prawda 3. Armia pojawi³a siê
w si³ach zbrojnych Rosji w 1821 r., ale jako armia interwencyjna (patrz
przypis 39), bez udzia³u wojska polskiego. Ostatecznie do 1824 r. pod komend¹ Konstantego powsta³o potê¿ne zgrupowanie wojsk (ok. 80 tys. ¿o³nierzy,
240 dzia³ polowych), strzeg¹ce zachodnich granic imperium. Tworzy³y je Armia Polska, Oddzielny Korpus Litewski i Rezerwowy Korpus. Wojska Cesarzewicza pe³ni³y funkcjê awangardy rosyjskiej72, która powinna staæ siê si³¹
zbrojn¹ powiêkszonego, zgodnie z obietnicami cesarza, Królestwa Polskiego.
W 1825 r. armia litewsko-polska mog³a odegraæ rolê si³owego argumentu
68 Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 82; A.K. Puzyrewski, Wojna polsko-ruska 1831 r., Warszawa 1899, s. 37, ¿o³nierze w tym korpusie to Bia³orusini ..lud rozhukany i nie odznaczaj¹cy
siê bystrym pojêciem.
69 ilder, Aleksandr Pervyj..., t. 4, s. 8384, 173, 334; ilder, Nikolaj Pervyj..., t. 1, s. 379,
381383, 386, 388389; Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 82, 160161, 394395; Bortnowski, op.
cit., s. 18. Karnoviæ, op. cit., s. 175176; Offmañski, op. cit., s. 28.
70 W 1818 r. rosyjskie si³y zbrojne tworzy³y dwie armie 1. i 2. oraz oddzielne korpusy m.in.
litewski. W 3. Armii mia³y znaleæ siê 3 korpusy. Pierwszy (dowódca gen. W. Krasiñski) z³o¿ony
z gwardii polskiej, rosyjskiej (gwardia Konstantego), brygady grenadierów z korpusu litewskiego i dywizji strzelców konnych armii polskiej, drugi korpus (dowódca gen. A. Ró¿niecki)  1. i 2.
dywizje piechoty wojska polskiego i dywizja u³anów, a trzeci (dowódca gen. F.F. Wintzingerode)
 korpus litewski z³o¿ony z dwóch dywizji piechoty i dywizji kawalerii. Bumagi Grafa Arsenija
Andreevièa Zakrevskago, s. 428429.
71 Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 8687.
72 Stoletie, t. 1, s. 276277; Stoletie, t. 2 Istorija gosudarevoj svity. Carstvovanie imperatora Aleksandra I, s. 565567, 568, list Konstantego z 27 IV 1818 r.: ja tutaj z polsk¹ armi¹
i litewskim korpusem  ruska awangarda, 570576.
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w walce Konstantego o tron Rosji73, albo o pe³niê w³adzy do¿ywotniej nad
Królestwem i litewskimi guberniami zachodnimi74. Konstanty uwa¿a³ siê za
stra¿nika planów Aleksandra (oczywicie we w³asnym interesie) i stara³ siê
nak³oniæ Miko³aja I, aby kontynuowa³ rozpoczêty proces75. Jednak Miko³aj I
mia³ inne plany wzglêdem guberni zachodnich. Nie podziela³ zamys³ów Aleksandra i twardo sta³ na drodze obrony interesów Rosji. Rozpocz¹³ rusyfikacjê
korpusu litewskiego, gdy¿ obawia³ siê, ¿e w ci¹gu 10 lat (tj. do 1837 r.) pu³ki
bêd¹ rosyjskie tylko z nazwy, a w rzeczywistoci bêd¹ polskie. Pociesza³
Konstantego, ¿e Polacy rozproszeni w rosyjskich wojskach bêd¹ tak dobrymi
¿o³nierzami, jak byli76.
Od 1817 r., gdy Konstanty zakoñczy³ organizacjê Armii Polskiej, tworzy³a
j¹ armia czynna z³o¿ona z gwardii i wojsk polowych (liniowych) zgrupowanych w korpusie piechoty i korpusie kawalerii77.
Struktura polskich si³ zbrojnych nie by³a zgodna z zapisami konstytucji.
Zabrak³o milicji, która w razie potrzeby mia³a wzmocniæ armiê regularn¹.
Brak tej formacji mia³ kilka przyczyn. G³ówn¹ by³a niechêæ Konstantego
(a tak¿e Aleksandra I) do formacji, które urzeczywistnia³y zasadê uzbrojonego narodu i masowych armii narodowych, rozbudowanych o regularnie szkolonych rezerwistów. Dla cesarzewicza liczy³ siê tylko ¿o³nierz armii regularnej, a wszystko co nie by³o regularne nazywa³ ¿o³nierzem filantropijnym.
Car da³ bratu woln¹ rêkê w sprawie milicji. Móg³ j¹ utworzyæ, albo nie.
Wybra³ drugi wariant. Milicja dla tego zwolennika taktyki rewiowej by³a
niedorzecznoci¹78. Idea³em by³a dobrze wyæwiczona armia z³o¿ona z ¿o³nierzy zawodowych, odbywaj¹cych wieloletni¹ s³u¿bê. Brak milicji nie oznacza³
jeszcze, ¿e armia Królestwa Polskiego zosta³a bez rezerw. Mo¿na by³o zorganizowaæ szkolenie dla poborowych, którzy do wojska nie poszli oraz utworzyæ
rezerwy z ¿o³nierzy, którzy zakoñczyli s³u¿bê. Jednak Konstanty nie podj¹³
¿adnych starañ na tym polu. Dlatego te¿ mo¿na uznaæ, i¿ by³o to dzia³anie
zamierzone maj¹ce na celu ograniczenie mo¿liwoci mobilizacyjnych potencjalnego przeciwnika w przysz³oci. Problemem by³ spowolniony cykl wymiany ludzi w polskich si³ach zbrojnych, gdy¿ s³u¿bê w armii Królestwa wyd³u¿ono z 6 do 10 lat. Komisje sejmowe np. w 1830 r. skrytykowa³y zbyt d³ugi
 ich zdaniem  czas pobytu m³odego mê¿czyzny w armii, gdy rzadko który
by³y ¿o³nierz wraca³ do pracy na wsi. Postulowano wiêc obni¿enie czasu
73

Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 407, relacja W. Branickiego.
Ibidem, s. 164.
75 ilder, Aleksandr Pervyj..., t. 4, s. 8384, 173, 334; ilder, Nikolaj Pervyj..., t. 1, s. 379,
381383, 386, 388389; Bortnowski, op. cit., s. 18. Karnoviæ, op. cit., s. 175176; Offmañski, op.
cit., s. 28.
76 ilder, Nikolaj Pervyj..., t. 1, s. 390, 392.
77 Stoletie, t. 2 Istorija gosudarevoj svity. Carstvovanie imperatora Aleksandra I, s. 568.
78 Tokarz, Armia , s. 74; id., Dzieje , s. 10. Warto odnotowaæ, ¿e rz¹d tymczasowy
zlikwidowa³ Gwardiê Narodow¹ powo³an¹ we wrzeniu 1811 r. Zadecydowa³y o tym wzglêdy
ekonomiczne. Jej obecnoæ le wp³ywa³a na stosunki ekonomiczne pañstwa, odrywaj¹c ludnoæ rzemielnicz¹ od pracy. Bojasiñski, op. cit., s. 76; Tokarz, Armia , s. 34.
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s³u¿by do 5 lat argumentuj¹c, ¿e szybsza i czêstsza rotacja ludzi doprowadzi
do podwójnej lub wiêkszej liczby wojska. Ten argument nie trafi³ do Konstantego. Chcia³ nawet przed³u¿yæ s³u¿bê z 10 do 1518 lat (w 1828 r.)
i przenieæ ciê¿ar tylko na ludnoæ wiejsk¹79.
Centralne w³adze cywilne Królestwa Polskiego nie mia³y praktycznie
¿adnego wp³ywu na pobór rekruta. Decydowa³ król nie licz¹c siê z opini¹
sejmu (artyku³ 91). Liczbê poborowych okrela³ sam Konstanty. Pobór odbywa³ siê po og³oszeniu dekretu w³adcy i obejmowa³ mê¿czyzn w wieku od 20
do 30 lat (ale z licznymi wy³¹czeniami). W latach 18161830 armiê polsk¹
zasili³o ponad 58,8 tys. rekrutów i oko³o 6,5 tys. ochotników (w 1828 roku
by³o ich 558 z Wo³ynia, Podola, Galicji i w. ks. Poznañskiego). Po 10-letniej
s³u¿bie ¿o³nierz traci³ kontakt z armi¹ chyba ¿e z w³asnej woli pozosta³
w szeregach na kolejn¹ turê (5, 10 i wiêcej lat). Zgodnie z treci¹ ustawy
o poborze z 30 XI 1816 roku mia³y powstaæ dwie rezerwy80. Dziêki nim
wojsko polskie mog³oby osi¹gn¹æ w krótkim czasie stan ponad 100 tys. wyszkolonych ludzi pod broni¹81. Niestety rezerwy powsta³y tylko na papierze.
Nie by³o to jedyne posuniêcie zabezpieczaj¹ce Rosjê przed Królestwem na
przysz³oæ. Ca³y szereg innych kroków mia³ zwi¹zaæ wojsko polskie z rosyjskim i pozbawiæ je rodków do samodzielnej walki. Przede wszystkim zlikwidowano przemys³ zbrojeniowy. Broñ i amunicjê dostarczano z Rosji oczywicie na koszt Królestwa82. Konie dla artylerii i kawalerii kupowano w Rosji.
Nie zadbano o rozwój w³asnych stadnin remontowych. System fortyfikacji
w Królestwie traci³ potencja³ obronny, gdy¿ praktycznie poza twierdz¹
w Zamociu na któr¹ ³o¿ono rodki z bud¿etu, nie dbano o utrzymanie
i rozbudowê twierdzy w Modlinie, przedmocia mostowego na Pradze, a tak¿e nie umocniono ujcia Wieprza do Wis³y83. Wysi³ki rosyjskie ukierunkowane na os³abienie potencja³u militarnego Królestwa by³y skuteczne na tyle, ¿e
w³adze polskie w dobie powstania listopadowego musia³y od podstaw tworzyæ
79 Dyariusz Sejmu z miesi¹ca czerwca 1830 r., Warszawa 1831, s. 237; B. Paw³owski,
Pobór wojskowy w Królestwie Polskim 18161830, [w:] Od Konfederacji Barskiej do Powstania
Styczniowego, Warszawa 1962, s. 234.
80 Dyariusz Sejmu z miesi¹ca , s. 237238, Tokarz, Armia , s. 37, 7477, 122123, 366,
376; Paw³owski, Pobór wojskowy , s. 234, 236238, 243, 245249. Konstanty ustala³ liczbê
rekrutów w oparciu o stany pu³ków wykazuj¹cych dymisjonowanych i braki do kompletu. Do
pierwszej rezerwy zaliczano mê¿czyzn w wieku 2030 lat, którzy przez 10 lat pozostawali do
dyspozycji w³adz. Przez dwa miesi¹ce w roku odbywali szkolenie wojskowe w zak³adach rezerwowych. Druga rezerwa obejmowa³a mê¿czyzn starszych (do 30 roku ¿ycia), którzy uzupe³niali
braki w pierwszej rezerwie.
81 Tokarz, Armia , s. 75; Kukiel, op. cit., s. 242.
82 Dyariusz Sejmu z miesi¹ca , s. 237; Karnoviæ, op. cit., s. 120, Rosjanie oskar¿ali Polaków
o przebieg³e pomna¿anie zapasów broni (wykorzystywali przy tym w. ks. Konstantego); Tokarz,
Armia , s. 69; id., Dzieje , s. 104; B. Paw³owski, Nasze wysi³ki zbrojne doby porozbiorowej. Zarys
organizacji, [w:] Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego, Warszawa 1962, s. 265.
83 K. Ko³aczkowski, Wspomnienia, ks. 3, Kraków 1900, s. 4041; Karnoviæ, op. cit., s. 120,
Polacy mieli podstêpnie sk³oniæ w. ks. Konstantego do budowy twierdzy w Terespolu jako
przeciwwagi dla Bobrujska, ale Miko³aj I zwietrzy³ podstêp i nakaza³ budowê twierdzy
w Brzeciu Litewskim; Tokarz, Armia , s. 6970, 371.
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materia³owe i przemys³owe zaplecze armii. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e konstytucja nie zobowi¹zywa³a w³adców do pomna¿ania potencja³u militarnego
samego Królestwa, gdy¿ stanowi³o ono czêæ systemu militarnego Rosji. Gorzej, ¿e Aleksander I i Miko³aj I nie realizowali w pe³ni zapisów konstytucyjnych. Brak milicji nie by³ jedynym odstêpstwem. O wiele powa¿niejszym by³o
naruszenie artyku³u 154. Król mia³ okrelaæ liczebnoæ armii polskiej proporcjonalnie do dochodów bud¿etowych pañstwa (móg³ zredukowaæ armiê, aby
ratowaæ finanse Królestwa). Praktyka wykaza³a, ¿e w³adcy nie brali pod
uwagê stanu finansów wyciskaj¹c z kraju ile siê da przynajmniej do 1821
roku. Ju¿ na pocz¹tku organizacji ustalono, ¿e armia polska mia³a liczyæ 40
tys. ¿o³nierzy. Ten stan faktycznie osi¹gnê³a dopiero w 1830 roku. Gdyby
o liczbie ¿o³nierzy decydowaæ mia³y w³adze cywilne bez nacisków Konstantego z pewnoci¹ by³aby ona mniejsza. Ostatecznie skoñczy³o siê na 30 tys. Ta
liczba obowi¹zywa³a od padziernika 1816 roku. Do 1825 roku wzros³a do
36 tys., a od po³owy drugiej dekady zbli¿aæ siê zaczê³a do 40 tys. zgodnie
z pierwszymi za³o¿eniami84. W 1830 roku na stu cywilnych mieszkañców
Królestwa przypada³ wiêc jeden wojskowy, a w Rosji 1 na 50.
Utrzymanie tej armii poch³ania³o blisko po³owê dochodów bud¿etowych
Królestwa, ale dopiero od 1817 r.85 Przez 3 lata armiê polsk¹ finansowa³a
Rosja86. Konstanty nie liczy³ siê z bud¿etem pañstwa i raz po raz wyci¹ga³
z niego rodki na armiê w ramach wydatków nadzwyczajnych87. Królestwo
84

K.M. Jaèmenichin, Zapiska grafa A.A. Arakèeeva Aleksandru I o reforme armii, [w:]
K 175-letiju vosstanija dekabristov, s. 19, [online] dostêp: 2013.05.06 <http://www.reenactor.ru/
ARH/PDF/Yachmenixin.pdf>; Bojasiñski, op. cit., s. 41, 137; Gembarzewski, op. cit., s. 5; Paw³owski, Pobór wojskowy , s. 233; Bezotosnyj, op. cit., s. 233. Stan armii polskiej: 1 VIII 1815
 26374, 16 XI 1815  22 tys., IV 1816  28871, w 1825 r.  36 tys., 1 IX 1830  41,8 tys.
Wac³aw Tokarz nie dowierza³ za bardzo tym liczbom. Twierdzi³, ¿e na pocz¹tku armia nie liczy³a
wiêcej jak 22 tys. ¿o³nierzy, a ostatecznie 29 tys. W trakcie wojny rosyjsko-tureckiej zatrzymano
w armii ¿o³nierzy, którzy ods³u¿yli swoje 10 lat. Wtedy armia polska, zdaniem Tokarza, liczy³a
3233 tys. Tokarz, Armia , s. 35, 366.
85 H. Radziszewski, Skarb i organizacja w³adz skarbowych w Królestwie Polskim, t. 1
(18151830), Warszawa 1907, s. 168, w 1823 r. armia poch³onê³a 50,9% bud¿etu, a w 1828
 42,8%. W 1817 r. 34%, a w 1818 ponad 50% (Tokarz, Armia , s. 125).
86 Materijaly i èerty k biografii imperatora NikolajaI i k istorii ego carstvovanija, SIRIO,
t. 98, 1896, s. 598, Raport namiestnika Èarstva polskago ego imperatorskomu velièestvu, do
1830 r. na armiê polsk¹ z bud¿etu Rosji wydano 15,5 mln rubli w srebrze, tj. oko³o 102 mln z³
licz¹c po 6,6 z³ za rubla. Askenazy, Ministerium..., s. 11, 24; Smolka, op. cit., t. 1, s. 105,
wydatki w latach 18141816 wynios³y 66 mln. Na armiê rosyjsk¹ w Królestwie wydano 40 mln
rubli w srebrze.
87 Poza utrzymaniem armii Konstanty nie sk¹pi³ na jej unowoczenienie (zorganizowa³
pó³kompanie rakietników z racami kongrewskimi na wyposa¿eniu, flotyllê rzeczn¹ na Wile)
i wyszkolenie (nauka p³ywania, fechtunku itd., szko³y wojskowe) Tokarz, Armia , s. 9293.
Konstanty przywi¹zywa³ du¿¹ uwagê do szczegó³ów umundurowania i oporz¹dzenia. Kosztami
przeróbek obarcza³ dowódców oddzia³ów i powtarza³ przy tym: oni maj¹, to jest dowódcy, zyski
z pu³ków, trzeba, ¿eby co czynili dla pu³ków, W. £ukasiñski, Pamiêtnik, Warszawa 1986, s. 47.
Zmiany w mundurowaniu, uzbrojeniu czy oporz¹dzeniu, które tak precyzyjnie opisuje Gembarzewski w swojej pracy, musia³y poch³aniaæ znaczne sumy.
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³o¿y³o te¿ rodki na utrzymanie armii rosyjskiej na swoim terytorium
(w 1819 r. 48 tys., w 1820 4 tys., a w 1826 r. próbowano pozyskaæ na ten cel
ponad 600 tys. z³)88. Próby powstrzymania wyp³ywu pieniêdzy podejmowane
przez ministrów finansów koñczy³y siê niepowodzeniem, gdy¿ w³adze cywilne
nie mia³y wp³ywu na bud¿et wojska89. Zbyt wygórowanych wydatków na
armiê nie mo¿na by³o ci¹æ, gdy¿ Aleksander I zakaza³ oszczêdzaæ na armii.
Nie mo¿na jej by³o nawet zredukowaæ90. W 1821 r. Adam Czartoryski próbowa³ uwiadomiæ carowi, ¿e koszty utrzymania armii przerasta³y mo¿liwoci
Królestwa. Twierdzi³, ¿e wydatki w innych wolnych krajach, takich jak
Szwecja, Saksonia, Wirtembergia, Piemont by³y mniejsze. Twierdzi³, ¿e nie
mo¿na karaæ Królestwa za to, ¿e jest ma³e91. Apele pozosta³y bez odpowiedzi. Kryzys finansów doprowadzi³ do kryzysu pañstwa. Wa¿y³y siê losy samodzielnego bytu Królestwa. Propozycja redukcji armii o 10 tys. ¿o³nierzy skoñczy³a siê dymisj¹ ministra finansów (Jana Wêgleñskiego)92. Tymczasem Konstanty
domaga³ siê coraz wiêcej (w 1817 r. 20,7 mln, a w 1822  31,5 mln)93. Jego
¿¹dania poskromi³ (przynajmniej przez jaki czas) nowy minister skarbu
Ksawery Drucki-Lubecki. Realizowa³ on w praktyce zasadê, ¿e tylko rz¹dn¹
gospodark¹ finansow¹ w po³¹czeniu z potê¿n¹ si³¹ zbrojn¹, mog³o staæ
i kwitn¹æ Królestwo. Konstanty zajmowa³ odmienne stanowisko. Uwa¿a³, ¿e
pañstwo istnieje tylko po to, aby egzystowa³a armia (na wzór Prus). Wspania³a prezencja i wyszkolenie armii warte by³y sporych wydatków. W 1818 r.
cesarzewicz na jednej z parad z dum¹ mówi³ Zaj¹czkowi, wskazuj¹c na maszeruj¹ce oddzia³y: Oto co mnie usprawiedliwia w oczach ministra finansów!
On nie bêdzie móg³ mówiæ, ¿e robiê z³y u¿ytek z jego pieniêdzy. Oto mój
bud¿et94. Jednak od 1821 r. Aleksander I, a nastêpnie Miko³aj I poparli
Lubeckiego, który w 1822 r. dla ratowania bud¿etu siêgn¹³ po egzekucjê
wojskow¹ nale¿noci skarbowych (zgodzi³ siê na ni¹ Konstanty i Aleksander
I). Trwa³a piêæ tygodni i nie przynios³a po¿¹danych rezultatów95. Lubecki
³o¿y³ na armiê od 30,7 mln (w 1821 r.) do 31,5 mln (tyle zaplanowano
w bud¿ecie na 1831 r.). By³o to mo¿liwe dziêki polityce przemys³owej i fiskalnej, która porednio przyczyni³a siê do wybuchu powstania96.
Nie mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e armia by³a tylko ciê¿arem dla pañstwa.
Przyczynia³a siê te¿ do jego rozwoju gospodarczego, w tym przemys³u w³ó88

Do 1825 r. wydano ponad 5 mln z³. Radziszewski, op. cit., s. 172.
Ibidem, s. 168.
90 Czartoryski, op. cit., s. 223, Askenazy, Ministerium..., s. 30; Askenazy, Dwa stulecia,
t. 1, s. 373.
91 Czartoryski, op. cit., s. 223.
92 Askenazy, Dwa stulecia, t. 1, s. 391392; Smolka, op. cit., t. 1, s. 107.
93 Smolka, op. cit., t. 1, s. 106.
94 Stoletie, t. 2 Istorija gosudarevoj svity. Carstvovanie imperatora Aleksandra I,
s. 586.
95 Askenazy, Dwa stulecia, t. 1, s. 392394; Smolka, op. cit., t. 1, s. 123; Tokarz, Armia ,
s. 126.
96 Lubecki podniós³ dochody z 54 mln w 1821 r. do 74 mln w 1829.
89

84

Tomasz Strze¿ek

kienniczego i metalurgicznego (przemys³ krajowy pokrywa³ ca³e zapotrzebowanie wojska na sukno, a na p³ótno w 1/3). Armia by³a odbiorc¹ ¿ywnoci,
paszy, ró¿nego rodzaju us³ug (np. budowlanych), tym samym swoj¹ obecnoci¹ wp³ywa³a na rozwój prowincji97. Do 1830 r. nie rozwi¹zano problemu
zakwaterowania wojska, mimo ¿e rozbudowywano system koszar. Je¿eli
w 1816 r. w budynkach wojskowych mo¿na by³o rozmieciæ 12 tys. ludzi i tysi¹c
kilkaset koni, to w 1823 r. odpowiednio 20 i 5 tys. Nadal jednak na mieszkañcach Królestwa ci¹¿y³ obowi¹zek bezp³atnego kwaterunku wojska, który
by³ te¿ ród³em nadu¿yæ np. w stolicy98.
Ju¿ w 1814 r. Aleksander I zapewnia³, ¿e armia polska zachowa wiele
swoich cech narodowych. Obietnice zrealizowano zapisami konstytucyjnymi.
Do kilku elementów, które mia³y wiadczyæ o polskim charakterze armii
zalicza³ siê jêzyk polski (art. 28), obecnoæ tylko Polaków na stanowiskach
(art. 29), kolor munduru i ubiór w³aciwy i wszystko co siê tyczy jego narodowoci (art. 156).
Jêzyk rosyjski nie wypar³ jêzyka polskiego z armii, ale siê w nim rozgoci³. Ju¿ 13 VI 1815 r. Konstanty rekomendowa³ polskim genera³om i dowódcom oddzia³ów znajomoæ komend rosyjskich, co mia³o byæ przydatne w trakcie wspólnych dzia³añ. Z czasem, a zw³aszcza od chwili, gdy Konstanty obj¹³
komendê nad korpusem litewskim, jêzyk rosyjski czêciej ju¿ by³ s³yszany na
æwiczeniach i paradach. Dwujêzyczne by³y regulaminy99.
Przy obsadzie stanowisk wojskowych uwzglêdniano w wiêkszoci wypadków kryterium narodowoci, ale pojawi³y siê wyj¹tki100.
Odstêpstwa pojawi³y siê te¿ w ubiorze armii, oporz¹dzeniu, a nawet
fryzurze. Armia polska przyjê³a pewne wzory rosyjskie, ale i na odwrót,
rosyjska polskie. Generalnie jednak ³atwo mo¿na by³o odró¿niæ armiê Królestwa od armii rosyjskiej (z wyj¹tkiem tych pór roku, gdy ¿o³nierze musieli
nosiæ szynele, a kaszkiety zakryæ specjalnymi pokrowcami). Cechami polskimi by³y m.in. granatowe mundury, or³y na czapkach i order Virtuti Militari
97 Dyariusz Sejmu z miesi¹ca , s. 237; Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym, t. 1, Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z dzia³alnoci rz¹du w latach 18161828,
Warszawa 1984, s. 78, 147, 240, 322; Tokarz, Armia , s. 133134; Eile, op. cit. s. 3031;
M. Tr¹bski, Kawaleria Królestwa Polskiego 18151830, Warszawa 2011, s. 148. Trzeba jednak
wspomnieæ o nadu¿yciach i decyzjach, które nie wspiera³y krajowego przemys³u (Eile, op. cit.,
s. 22).
98 Dyariusz Sejmu z miesi¹ca , s. 239: gdzie jest postój wojska wprawdzie okolica na
konsumpcji zyskuje, ale pomimo najlepszej ¿o³nierza karnoci jaka by byæ mog³a, zawsze do
szczup³ej chaty przybywa mieszkaniec ucinionego rolnika zapasy ¿ycia zu¿ywa; Obraz Królestwa , s. 241, 322; Armia , s. 132; Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 358360; Tr¹bski, op. cit.,
s. 126129.
99 Stoletie, t. 2 Istorija gosudarevoj svity. Carstvovanie imperatora Aleksandra I,
s. 614; Tokarz, Armia..., s. 15, 56; Strze¿ek, Kawaleria , s. 64.
100 Komendant wojenny Warszawy, wicekomendant Modlina i szef sztabu w. ksiêcia, który
pod nieobecnoæ Konstantego przejmowa³ komendê nad armi¹, a na co dzieñ zajmowa³ siê
sprawami dotycz¹cymi armii polskiej. Tokarz, Armia , s. 58.
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za który podoficerowie i ¿o³nierze s³u¿by czynnej dostawali gratyfikacjê finansow¹101. Jednak zewnêtrzne atrybuty nie wiadczy³y jeszcze o narodowym charakterze armii.
Proces zespolenia armii polskiej z rosyjsk¹ trwa³ nieustannie od 1815 r.102
U³atwia³o go ¿yczenie Aleksandra I, aby przepisy organizacji s³u¿by armii
rosyjskiej zastosowano w armii Królestwa. Tej zasady konsekwentnie przestrzegano do 1830 r. (usankcjonowa³ j¹ rozkaz dzienny z 13 XI 1815 r.)103.
Rozkazy rosyjskiego sztabu g³ównego dotycz¹ce s³u¿by wewnêtrznej obowi¹zywa³y w armii polskiej po og³oszeniu ich w rozkazie dziennym Konstantego.
Po³¹czenie w 1819 r. armii Królestwa z korpusem litewskim osob¹ g³ównodowodz¹cego tak¿e by³o metod¹ na zbli¿enie armii polskiej z rosyjsk¹. Polska
gwardia królewska wesz³a w sk³ad korpusu rezerwowego gwardii rosyjskiej
(wraz z gwardi¹ Konstantego i brygad¹ grenadierów z korpusu litewskiego)
i zyska³a tym samym uprzywilejowan¹ pozycjê w porównaniu do reszty armii
polskiej. Szko³y wojskowe Królestwa straci³y swój narodowy charakter i sta³y
siê szko³ami mieszanymi, szczególnie po 1829 r., gdy w korpusie litewskim
pojawili siê rekruci z guberni rosyjskich104.
Integracji sprzyja³y bliskie kontakty kadry, a tak¿e s³u¿ba Polaków
w najbli¿szym otoczeniu monarchy. Za czasów Aleksandra I i Miko³aja I
przez polsk¹ witê wojenn¹ (na jej czele sta³ w. ks. Konstanty) przewinê³o
siê kilkunastu genera³ów i oficerów wy¿szych105. Integracjê u³atwia³a sta³a
obecnoæ wojsk rosyjskich w Królestwie. Pu³ki kozackie strzeg³y granic,
gwardia Konstantego stacjonowa³a w Warszawie i okolicach. W Królestwie
znajdowa³y siê magazyny i inne obiekty zabezpieczenia logistycznego armii,
a nawet szko³y dzieci ¿o³nierskich. D³ugo panoszyli siê w polskiej armii
instruktorzy z armii rosyjskiej. Wprowadzono nawet organizacjê wojsk nieznan¹ w armii Ksiêstwa Warszawskiego, np. korpus kwatermistrzostwa, trójbrygadowy system w piechocie, wzorowan¹ na rosyjskiej organizacjê artylerii,
101

Stoletie, t. 2 Istorija gosudarevoj svity. Carstvovanie imperatora Aleksandra I, s. 564,
575576; Gembarzewski, op. cit., s. 93, w piechocie kombinacjê barwy granatowej
z p¹sowym zast¹pi³ granat z ¿ó³tym (na ¿yczenie Komitetu Wojskowego); Tokarz, Armia ,
s. 15, 37, 60; Strze¿ek, Kawaleria , s. 3032. Najwiêcej ró¿nic w umundurowaniu by³o
w piechocie. W kawalerii mniej np. polskich u³anów czy strzelców konnych trudno by³o odró¿niæ
od rosyjskich. Konstanty zlikwidowa³ za to polsk¹ jazdê lekk¹ krakusów.
102 Karnoviæ, op. cit., s. 139, rozmowa Konstantego z Jermo³owem. Cesarz ¿yczy sobie
zlaæ Polskê z Rosj¹; Bojasiñski, op. cit., s. 42; Tokarz, Armia , s. 57.
103 Tokarz, Armia..., s. 54; Eile, op. cit., s. 16, Cesarz i król chce, aby w wojsku polskim
stosowano siê we wszystkim do zasad w wojsku rosyjskim stosowanych.
104 Tokarz, Armia..., s. 5456; Eile, op. cit., s. 17.
105 Stoletie, t. 2 Istorija gosudarevoj svity. Carstvovanie imperatora Aleksandra I,
s. 596598; Stoletie, t. 2. Istorija gosudarevoj svity. Carstvovanie imperatora Nikolaja I, dodatki,
s. 225246. Konstanty Czartoryski, Antoni Su³kowski, Wincenty Krasiñski, Zygmunt Kurnatowski, Stanis³aw Potocki, Jan Maksymilian Fredro, Franciszek Burakowski, Ludwik Bogus³awski, W³adys³aw Gutakowski, Józef Hauke, Bonifacy Jagmin, Antoni Jankowski, Franciszek
i Artur Potoccy, Grzegorz Sobolewski, Józef Szembek, Józef Szymanowski, Józef Za³uski, Benedykt Zielonka.
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karnoæ wzorowan¹ na rosyjskiej i wreszcie administracjê oraz rachunkowoæ
(w miejsce francuskiej)106. Upowszechnienie rosyjskiej gospodarki pu³kowej
nie by³o sprzeczne z konstytucj¹, gdy¿ jak zauwa¿y³ Henryk Eile nawet
najliberalniejsza interpretacja art. 156 konstytucji nie obejmowa³a administracji. Z jednej strony pozwala³a dowódcom pu³ków na osi¹ganie znacznych
korzyci finansowych, a z drugiej poprawi³a warunki codziennego bytu ¿o³nierza107.
Proces bratania oficerów i ¿o³nierzy obydwu armii nie przebiega³ po
myli Konstantego. Miêdzy ni¿szymi stopniami (szeregowymi, podoficerami
i ni¿szymi oficerami) nie dosz³o do niego. Wy¿sza kadra dowódcza, zw³aszcza
gwardii królewskiej, zawi¹zywa³a cilejsze wiêzi z wy¿sz¹ kadr¹ rosyjsk¹,
ale raczej na drodze s³u¿bowej, a nie towarzyskiej108 . Osobny rozdzia³ stanowi próba powi¹zania armii polskiej z dynasti¹ poprzez nadawanie poszczególnym jej cz³onkom honorowego szefostwa nad pu³kami. Szefem pu³ku strzelców
konnych gwardii by³ Aleksander I, pu³ku grenadierów gwardii i 1. pu³ku
strzelców konnych nastêpca tronu Aleksander, 1. pu³ku strzelców pieszych
w. ks. Miko³aj (po 1825 r. król i car), 1. pu³ku piechoty liniowej w. ks. Micha³,
3. pu³ku piechoty liniowej w. ks. Konstanty, 1. pu³ku strzelców konnych cesarzowa, ¿ona Miko³aja I.
Armia polska nie doczeka³a siê w³asnego wojskowego kodeksu karnego.
Za g³ównego winowajcê takiego stanu rzeczy uznano Konstantego, który
dziêki temu móg³ wydawaæ dowolne wyroki poni¿aj¹ce skazanych i skazuj¹cych, albo wykonywaæ wyroki w ogóle bez jakichkolwiek orzeczeñ s¹dowych.
Sporód wielu przyk³adów warto wymieniæ wys³anie na odwach dowódcy
pu³ku za s³omkê na mundurze podkomendnego, 10 lat wiêzienia za zapiêcie
munduru na lew¹ stronê zamiast praw¹, kary fizyczne np. 500 uderzeñ
pa³kami za podejrzenie ukrycia z³odzieja czy kradzie¿ kartofli. Standardem
by³o sto kijów, lecz tê [karê  T.S.] posuwano do tysi¹ca (cyt. za £ukasiñskim)109. Z pewnoci¹ do tradycji polskich, zw³aszcza z doby Ksiêstwa Warszawskiego, nie zalicza³y siê kary cielesne w armii110.
W ci¹gu kilkunastu lat swojego bytu armia polska zmienia³a siê. Odchodzi³a od wzorców i zachowañ charakterystycznych dla armii doby napoleoñskiej i przyjmowa³a cechy narzucane przez Konstantego. Polska kadra do106

Tokarz, Armia..., s. 5859.
Eile, op. cit. s. 1516, 3740; Tokarz, Dzieje , s. 104; Strze¿ek, Kawaleria , s. 24, 3233.
108 Tokarz, Armia , s. 5253; Bortnowski, op. cit., s. 2425, twierdzi, ¿e mia³ miejsce
proces polonizacji ni¿szych oficerów rosyjskich; Strze¿ek, Kawaleria , s. 3435.
109 Dyariusz Sejmu z miesi¹ca , s. 238; Manifest , s. 57; Czartoryski, op. cit., s. 202,
208, 210, £ukasiñski, op. cit., s. 44; Tokarz, Armia..., s. 96, Prawda, Konstanty kaza³ czasami
biæ pa³kami, do kalectwa nawet, ¿o³nierzy, ale to by³y rzeczy bardzo wyj¹tkowe, 147151;
Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 22, t. 2, s. 162163.
110 Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 227; Tokarz, Armia , s. 22 przypis, 9394, 109, w 1825 r.
Konstanty z³agodzi³ system pa³kowy, dziel¹c ¿o³nierzy piechoty i artylerii na trzy kategorie,
z których karze cielesnej podlega³a ostatnia; Strze¿ek, Kawaleria , s. 64.
107
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wódcza dostosowa³a j¹ do wymagañ naczelnego wodza. Zreszt¹ jego stosunek
do Królestwa i jego armii zmienia³ siê im d³u¿ej przebywa³ z dala od Rosji
i cilej wi¹za³ swój los z nimi. £agodnia³, szczególnie po 1820 roku111. Ale
pierwsze lata by³y koszmarem. Nieprzewidywalnoæ, wybuchowoæ, ostroæ,
¿o³dacka gburowatoæ (st¹d przydomek Ry lub Bry) zw³aszcza w s³u¿bie,
nie przysparza³y mu zwolenników tak¿e w armii rosyjskiej. Zbyt wygórowane wymagania prowadzi³y do wy¿ywania siê na oficerach i ¿o³nierzach, gdy
nie spe³niali oczekiwañ112. Poni¿aj¹ce i obra¿aj¹ce kary, ³amanie godnoci
i honoru, przeladowania nie by³y rzadkie113. Zapamiêtano je na d³ugo114,
zw³aszcza ¿e prowadzi³y do licznych dezercji i samobójstw115. Aleksander I
tolerowa³ poczynania brata w armii. £agodzi³ najostrzejsze spory (np. w sprawie Józefa Ch³opickiego czy Wincentego Szeptyckiego)116 . W armii rosyjskiej
brutalne zachowanie prze³o¿onych wobec podkomendnych nie by³o rzadkoci¹. Pewne zachowania Konstantego by³y niezrozumia³e dla Polaków. Nie
pojmowali rosyjskiej specyfiki kulturowej. To co dla cesarzewicza by³o wyrazem zadowolenia i dobrego nastroju (np. obdarzenie mianem krowa lub
targanie za uszy i policzki) Polacy poczytywali za obrazê117. Polscy dowódcy
starali siê zadowoliæ Konstantego118. Tak jak namiestnik Zaj¹czek widzieli
w nim cara, który wskrzesi³ Polskê i móg³ j¹ jeszcze powiêkszyæ. Znane by³y
jego znaczne, ale nie usankcjonowane uprawnienia (po 1820 r.). Dlatego te¿
akceptowano jego zachowanie, nie dra¿niono go, chocia¿ w 1815 i 1816 r.
111

Strze¿ek, Kawaleria , s. 25, 2728. Trzeba te¿ odró¿niæ zachowanie Konstantego
publiczne od prywatnego. W krêgu najbli¿szych i rodziny by³ innym cz³owiekiem. Tokarz wyró¿ni³ dwa okresy w relacjach Konstantego z armi¹. Pierwszy od po³owy 1815 r. do po³owy 1819
i drugi od po³owy 1819 r. do 1830. W drugim by³ znacznie ³agodniejszy i mniej pedantyczny
w egzekwowaniu rozkazów (Tokarz, Armia , s. 100109). Sam Konstanty mia³ mówiæ, ¿e
kocha³ Polaków. Je¿eli jednak darzy³ mi³oci¹ to by³a to ruska mi³oæ, do polskiego narodu,
twarda i ciê¿ka (Kuèerskaja, op. cit., s. 141).
112 Timirjazev, op. cit., s. 177, wieloletni adiutant Konstantego opisuje, jak zmienia³ siê on
przed szykiem wojsk w cz³owieka dr¿¹cego z podniecenia, z rozpalonym wzrokiem i krótkim
oddechem, Askenazy, Ministerium..., s. 1112, rozkazy wydawane w stanie niezadowolenia
przechodzi³y w bezwiadom¹ pasjê.
113 Czartoryski, op. cit., s. 195196, 202; Askenazy, Ministerium..., s. 16; Tokarz, Armia ,
s. 9699.
114 Manifest , s. 57.
115 R. Erdberg, Sobytia v Varave v 1816 g., Russkaja Starina, R. 30: 1882, ks. 4,
s. 250253; M. Karpiñska, Oblicza romantycznego taedium Vitae. Zamachy samobójcze na ziemiach polskich 18151830, Przegl¹d Historyczny, 1999, t. 90, zesz. 1, s. 4750; Strze¿ek, Kawaleria , s. 4344.
116 Askenazy, Ministerium , s. 1516.
117 Kuèerskaja, op. cit., s. 136, 140, genera³owi, który skar¿y³ siê na publiczne nazwanie
go krow¹, gen. Kuruta mia³ odpowiedzieæ, ¿e sam ju¿ wielokrotnie zosta³ tak nazwany, ale
mimo wszystko zosta³ cz³owiekiem.
118 Timirjazev, op. cit., s. 175176: Wszyscy ci Ch³opiccy, Krasiñscy, Kurnatowscy æwiczyli sami z siebie swoje oddzia³y na placach Warszawy. Konstanty obserwowa³ te poczynania, ale
kwitowa³ je s³owami: Nie wiem, czym ja zas³u¿y³em na karê  dowodzenie podobnymi nieukami; Kuèerskaja, op. cit., s. 137.

88

Tomasz Strze¿ek

pojawi³y siê g³osy domagaj¹ce siê odwo³ania Konstantego z Królestwa i odebrania mu dowództwa nad armi¹119.
Wymagania Konstantego wzglêdem armii by³y znaczne. Propagator
przedrewolucyjnych metod szkolenia i taktyki rewiowej (pokojowo-wojennej)120 uczyni³ z polskiej armii arcydzie³o powszechnie podziwiane w Europie121, podobne do maszyny bezuczuciowej i niezniszczalnej. By³a tak bezosobowa, ¿e z daleka patrz¹c zdawa³o siê, ¿e to nie ¿yj¹cy ludzie ruszaj¹ siê, ale
marionetki 122. Jednoczenie jednak, i to nale¿y poczytaæ za plus Konstantemu, zdawa³ sobie sprawê, i¿ przeznaczeniem armii jest wojna i do niej
tak¿e j¹ przygotowywa³, albo pozwoli³ przygotowaæ swoim podw³adnym
(m.in. kawaleriê Karolowi Turno, piechotê Stanis³awowi Trêbickiemu)123.
Odczu³a to bolenie na swojej skórze armia rosyjska w 1831 r.
Jednak armia polska nie by³a pozbawiona wad, które niew¹tpliwie tak¿e
nale¿y przypisaæ Konstantemu. Przede wszystkim zaliczyæ do nich nale¿y
s³abe przygotowanie generalicji i kadry oficerskiej do dowodzenia w warunkach wojny124. To by³ efekt wiadomej polityki Konstantego, który od chwili
119 W latach 18151816 najaktywniej na tym polu dzia³a³ ks. Czartoryski. Wskazywa³
nawet nowego kandydata na stanowisko dowodz¹cego w osobie gen. Ludwika Wittgensteina,
a nawet gen. Leontija Bennigsena, który nie widzia³ przeszkody w po³¹czeniu wojsk rosyjskich
i polskich nad Dniestrem, rad by te¿ niemi dowodziæ. Czartoryski, op. cit., s. 196, 202, 209;
Askenazy, Ministerium , s. 23, nawet Nowosilcow wzywa³ do odwo³ania Konstantego w 1816 r.
W 1823 r. Czartoryski widzia³ ju¿ w Konstantym odpowiedniego cz³owieka do sprawowania
funkcji wicekróla z w³adz¹ cywiln¹ i wojskow¹. Wybra³ go sporód trzech osób (Zaj¹czka,
Nowosilcowa i Konstantego), od których nastroju zale¿a³ los Królestwa (Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 187).
120 Pojawi³a siê w armiach europejskich na fali przywracania przedrewolucyjnych porz¹dków. Podstaw¹ by³a osiemnastowieczna metoda szkolenia (zwolennikiem by³ m.in. Konstanty),
cechuj¹ca siê pe³n¹ kontrol¹ nad ¿o³nierzem, karnoci¹ wymuszan¹ surow¹ dyscyplin¹ i karami, cis³ym przestrzeganiem przepisów s³u¿by wewnêtrznej i ci¹g³¹ musztr¹. Stan wyszkolenia
oddzia³ów i pojedynczych ¿o³nierzy weryfikowano w trakcie parad i manewrów oderwanych od
rzeczywistoci pola bitwy. Podkomendny, niezale¿nie od stopnia, mia³ lepo wykonywaæ rozkazy
prze³o¿onego nie wykazuj¹c w³asnej inicjatywy. O wartoci wojskowych wiadczy³a zewnêtrzna
prezencja, mundur (niepraktyczny) i oporz¹dzenie zgodne z przepisami, musztra paradna
(zw³aszcza marsz), ewolucje w których oddzia³y powinny zachowaæ zwartoæ i porz¹dek. Parada
by³a estetycznym modelem idea³em nie tylko wojskowej, ale i ogólnowojskowej organizacji. To
by³ wielki spektakl codziennie umacniaj¹cy ideê samodzier¿awia, Tokarz, Armia , s. 2324;
id., Dzieje , s. 104; Kukiel, op. cit., s. 241; Kuèerskaja, op. cit., s. 154 (ród³o cytatu).
121 Miko³aj I w 1829 r. stwierdzi³: wojsko naprawdê niezrównane (ilder, Nikolaj Pervyj..., t. 2, s. 223). Rosyjscy dowódcy w okresie panowania Aleksandra I podziwiali polsk¹ armiê
i dostrzegali np. wyrównany poziom wyszkolenia gwardii i wojsk liniowych co w przypadku
armii rosyjskiej by³o rzadkim zjawiskiem (Timirjazev, op. cit., s. 178; Bumagi Grafa Arsenija
Andreevièa Zakrevskago, s. 426427; ilder, Aleksandr Pervyj..., t. 4, s. 60, 83; Stoletie, t. 2
Istorija gosudarevoj svity. Carstvovanie imperatora Aleksandra I, s. 585586); Kukiel, op. cit.,
s. 243244; Tokarz, Armia , s. 104: wychowa³ jedno z najlepszych wojsk polskich; Strze¿ek,
Kawaleria , s. 62.
122 £ukasiñski, op. cit., s. 49 (ród³o cytatu); Kuèerskaja, op. cit., s. 135. Konstanty wciela³
w ¿ycie zasadê, ¿e oficer jest niczym innym jak maszyn¹.
123 Strze¿ek, Kawaleria , s. 27, 6263, 77.
124 Tokarz, Armia , s. 283, 31931, 327; Strze¿ek, Kawaleria , s. 4647.
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rozwi¹zania Komitetu Wojskowego nadzorowa³ politykê kadrow¹ polskiej
armii. Mia³ wp³yw na ca³¹ obsadê personaln¹ armii pocz¹wszy od szeregowych. Uczestnicy wojen napoleoñskich, decyduj¹cy o wysokiej wartoci armii
polskiej, musieli dostosowaæ siê do taktyki rewiowej i nowych porz¹dków
w armii (odbiegaj¹cych od tych, jakie panowa³y w armii Ksiêstwa Warszawskiego) na równi z oficerami i ¿o³nierzami, którzy rozpoczêli s³u¿bê po 1815 r.
Nie by³ to proces ³atwy. Dlatego te¿ wielu dowiadczonych ¿o³nierzy opuci³o
armiê dobrowolnie lub wybiera³o samobójstwo lub dezercjê.
Konstanty wprowadzi³ w polskiej armii wysoki poziom dyscypliny, ale
nie opiera³a siê ona na prawie, honorze, szacunku, ale na strachu przed
osob¹ naczelnego wodza i prze³o¿onymi. Dyscyplina w armii by³a wiêc formalna, a nie wiadoma. Gdy zabrak³o Konstantego i systemu wzajemnego
szpiegowania, dyscyplina os³ab³a. Uskar¿ano siê na to w dobie powstania125 .
Kontrolê nad armi¹ u³atwia³a cesarzewiczowi rozbudowana policja tajna.
Szpiegostwo i donosicielstwo rozpanoszy³o siê we wszystkich sferach aktywnoci spo³ecznej (nie ominê³o te¿ armii)126.
Osobn¹ kwestiê stanowi¹ powi¹zania armii polskiej z systemem politycznym Królestwa Polskiego i narodem. Konstytucja nie sprzyja³a zaanga¿owaniu wojskowych w ¿ycie polityczne pañstwa. Nie powinni zajmowaæ siê ani
interesowaæ polityk¹. Tylko s³u¿ba mia³a byæ sensem ich bytu. W porównaniu
do Ksiêstwa Warszawskiego konstytucja ogranicza³a mo¿liwoci aktywnego
dzia³ania wojskowych w ¿yciu politycznym pañstwa. Artyku³ 122 wyranie
wskazywa³, ¿e wojskowy mo¿e byæ obrany cz³onkiem sejmu tylko za zgod¹
swojego prze³o¿onego. W Ksiêstwie Warszawskim podoficerowie i ¿o³nierze,
którzy odnieli rany lub odeszli ze s³u¿by po kilku kampaniach, odznaczeni
orderami na równi z oficerami uczestniczyæ mogli w zgromadzeniach gminnych (gdzie wybierano deputowanych do sejmu). W Królestwie stracili ten
przywilej wraz z oficerami w s³u¿bie czynnej.
Na pierwszy rzut oka wydawa³o siê, ¿e Konstantemu uda³o siê zerwaæ
wiê miêdzy armi¹ i narodem. Opinia genera³owej Wiridiany Fiszerowej,
która twierdzi³a, ¿e armia ..we w³asnym kraju stanowi spo³ecznoæ odrêbn¹,
o której starano siê nie myleæ, by nie psuæ sobie trawienia i których siê nie
wspomina, bo to mo¿e byæ niebezpieczne nie by³a odosobniona127. Wiêkszoæ
wojskowych zajêta codzienn¹ s³u¿b¹ nie interesowa³a siê ¿yciem publicznym
i obywatelami128. Jednak to w³anie w armii rozwinê³a siê dzia³alnoæ spiskowa, a udzia³ wojskowych w Wolnomularstwie Narodowym, Towarzystwie
Patriotycznym nie by³ marginalny129. Major Walerian £ukasiñski czy pp³k
125

Strze¿ek, Kawaleria , s. 28, 46.
Tokarz, Armia , s. 9899; Askenazy, £ukasiñski , t. 1, s. 331350.
127 W. Fiszerowa, Dzieje moje w³asne i osób postronnych, Londyn 1975, s. 402403; £ukasiñski, op. cit., s. 46; Tokarz, Dzieje , s. 104.
128 Tokarz, Armia , s. 283; Strze¿ek, Kawaleria , s. 30.
129 W Wolnomularstwie dominowali wojskowi, w Towarzystwie cywile (ale na czele sta³
pp³k S. Krzy¿anowski).
126
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Seweryn Krzy¿anowski to czo³owe postacie polskiego ruchu niepodleg³ociowego. Jednak nie oni, oficerowie pamiêtaj¹cy epokê napoleoñsk¹ mieli wywo³aæ powstanie. Inicjatywê przejêli m³odsi oficerowie i starsi podoficerowie ze
Sprzysiê¿enia Piotra Wysockiego, którzy nie pamiêtali tragedii i zawiedzionych nadziei epoki napoleoñskiej130.
Konstanty by³ pewny, ¿e armia nie wypowie pos³uszeñstwa jemu i królowi. S¹dzi³, ¿e pozyskana dla tronu generalicja i kadra wy¿sza utrzyma
w ryzach podkomendnych. Lojalnoæ pozyskiwano gospodark¹ pu³kow¹, pieniêdzmi, zaszczytami (np. s³u¿b¹ w wicie cesarskiej), pochlebstwami, dzier¿awami dóbr narodowych, opiek¹ nad cz³onkami rodziny itd. Dostatnie ¿ycie,
wygodnictwo, gwarancja emerytury lub posady w s³u¿bie cywilnej po opuszczeniu armii nie zachêca³y do sprzeciwiania siê w³adzy. Opornych usuniêto
z armii albo pozostawiono w jej szeregach po uprzednim z³amaniu charakteru131. Wys³ugiwano siê w³adzom rosyjskim wiadomie dla osobistych korzyci, albo z przekonania, ¿e i tak zyskano ju¿ wiele i nie mo¿na podejmowaæ
dzia³añ mog¹cych zaszkodziæ bytowi Królestwa. Aleksander Ró¿niecki czy
Wincenty Krasiñski najlepiej symbolizuj¹ podobne postawy. Do lojalnoci
wzywa³a tak¿e przysiêga wojskowa na wiernoæ monarsze, zobowi¹zuj¹ca
wojskowych do niepodejmowania dzia³añ wiod¹cych do zdrady w³adcy i ojczyzny132. Trzeba te¿ przyznaæ, ¿e Rosjanie przez kilkanacie lat wypracowywali metody postêpowania z Polakami. Brutalne metody Konstantego nie
przynios³y trwa³ych korzyci. Tadeusz Bu³haryn w swoich rozwa¿aniach
z 1828 r., o duchu i charakterze polskiego narodu zauwa¿y³ m.in. ¿e Polaków mo¿na pozyskaæ dla siebie [w tym wypadku dla Rosji  T.S.] odpowiednim postêpowaniem, które scharakteryzowa³ wspieraj¹c siê przys³owiem
znanym w Polsce od niepamiêtnych czasów:Polaka mo¿na prowadziæ na kraj
wiata na ró¿owej jedwabnej nici, ale w nigdy nie nale¿y trzymaæ go
w kajdanach133. Z korespondencji przedstawicieli rosyjskich elit rz¹dowych
wynika, ¿e tê radê wziêto sobie do serca134. Konstanty do 1830 r. z³agodzi³
swoje postêpowanie wzglêdem Polaków. Uwa¿a³ siê za twórcê armii Królestwa135, która pomimo jego wysi³ków zachowa³a swój narodowy charakter136
m.in. dziêki postawie oficerów i ¿o³nierzy epoki napoleoñskiej137. Tadeusz
130 W. Tokarz, Sprzysiê¿enie Wysockiego i Noc Listopadowa, Warszawa 1980, s. 4143, 6263,
8283; Strze¿ek, Kawaleria , s. 5761.
131 Tokarz, Armia , s. 6264, 368.
132 Strze¿ek, Kawaleria , s. 34, 5859.
133 Kuèerskaja, op. cit., s. 135.
134 ilder, Nikolaj Pervyj..., t. 2, s. 223, w licie z 16/28 V 1829 r. Iwan Dybicz radzi³
carowi, i¿ w relacjach z Polakami trzeba ci¹gle ³¹czyæ wspania³omylnoæ i szlachetnoæ z du¿¹
stanowczoci¹, a nawet srogoci¹ i unikaæ pu³apki w postaci pozornej prostodusznoci wy¿szych
klas.
135 Kuèerskaja, op. cit., s. 141, Konstanty by³ matk¹ polskiego wojska i macoch¹ rosyjskiego.
136 Sierawski, op. cit., s. 52.
137 Strze¿ek, Kawaleria , s. 3536, 61.
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Bu³haryn ostrzega³: Na pró¿no myl¹, ¿e ¿o³nierz w Polsce to zwyczajna
maszyna. Nie, polski ch³op zna zamiast broni, czym jest Ojczyzna. On i jego
przodkowie walczyli za ojczyznê z kos¹ i lemieszem138.
Owoce wysi³ków Konstantego najcelniej podsumowa³ Wac³aw Tokarz.
Stwierdzi³ on, ¿e ¿o³nierz polski nie sta³ siê kopi¹ rosyjskiego, a ponadto
zachowa³ charakter ¿o³nierza bojowego, stworzonego do pola, a nie do parad.
Ponadto nie by³ w stanie pozbawiæ polskiego ¿o³nierza istotnych cech narodowych: ¿ywoci, usposobienia i ruchów, inteligencji139. To raczej Konstanty
musia³ dostosowaæ siê do polskiego ¿o³nierza140. W 1830 r. armia polska
stanowi³a wiêc twór ³¹cz¹cy cechy rosyjskich towarzyszy broni z cechami
specyficznymi polskiego ¿o³nierza. By³a to mieszanka na tyle sprawna, ¿e
Rosjanie przez wiele miesiêcy nie mogli jej ujarzmiæ na polach bitew wojny
1831 r.
SUMMARY
The formation of the Polish Army after the Napoleonic Wars was closely linked
with tsar Alexander Is policies concerning Poles. There were more opponents than
supporters of the Polish armed forces among the political and military elites of
Russia who regarded the Polish military as a potential adversary. The Constitution
of the Kingdom encountered similar reluctance. It included a number of articles
defining the position and role of the Polish army which lacked connections with the
nation and the Sejm. However, constitutional practice diverged from theory. The
army was not part of the constitutional mechanism, and Grand Duke Constantine,
the tsars brother, was the commander-in-chief of the Polish Army and the guardian
of Russian interests, including military. The process of integrating Polish and Russian armies continued under Constantines supervision, but it had not been successfully completed by 1830. The Polish army became a part of Russias military forces
(vanguard). It was deprived of its own arms industry, organized reserves and an
efficient system of fortifications, but despite that, it was able to preserve its national
character and was not subdued by the imposed organizational standards (strict
discipline, military tactics). The Polish Army recruited Poles from Austria, Prussia
and Russia, becoming a warrant of the constitution and a symbol of the Polish
armed forces. It proved its allegiance to the Polish nation in the battlefields of the
war of 1831.

138

Kuèerskaja, op. cit., s. 135.
Tokarz, Armia , s. 176177.
140 Ibidem, s. 177; Strze¿ek, Kawaleria
139

, s. 2829, 6263.
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JESZCZE O PARADOKSACH IMPERIALNEJ
POLITYKI ROSJI W GUBERNIACH ZACHODNICH
PO POWSTANIU STYCZNIOWYM
Ukazanie siê w 1999 roku ksi¹¿ki rosyjskiego historyka Leonida Gorizontowa o pe³nej paradoksów polityce Imperium Rosyjskiego wobec Polaków
w II po³owie XIX i na pocz¹tku XX wieku, wywo³a³o zrozumia³e zainteresowanie polskich historyków, szczególnie tych, którzy z racji w³asnych badañ
analizowali ca³oæ lub tylko wybrane elementy tej polityki. Sam z du¿¹ przyjemnoci¹ przeczyta³em tê ksi¹¿kê, nie kryj¹c podziwu dla pracowitoci autora ujawniaj¹cego nowe, nieznane dokumenty i materia³y, ale tak¿e dla oryginalnoci ujêcia podejmowanej tematyki. Intryguj¹cy tytu³ utkwi³ mi gdzie
g³êboko w pamiêci, przypominaj¹c, od czasu do czasu, zw³aszcza przy kolejnych ksi¹¿kach o zbli¿onej problematyce, o tym, ¿e polityka Rosji carskiej
wobec Polaków w wielu swoich przejawach by³a paradoksalna. Ca³kiem
niedawno, i to z innego powodu, zmuszony by³em siêgn¹æ do S³ownika jêzyka polskiego aby znaleæ znaczenie s³owa paradoks. Obok by³o wyjanienie
s³owa paradoksalny: sprzeczny z tym co jest lub wydaje siê oczywiste1.
Skojarzenie z tytu³em ksi¹¿ki L. Gorizontowa by³o natychmiastowe, ale jednoczenie ogromnie zaskakuj¹ce  co w polityce Imperium Rosyjskiego wobec
Polaków, czy szerzej wobec narodów i spo³eczeñstw ¿yj¹cych na zagarniêtych
przez Rosjê ziemiach dawnej Rzeczypospolite,j by³o sprzeczne z tym co by³o
oczywiste w ca³ej dzia³alnoci pañstwa rosyjskiego wobec tych ludów i terytoriów? Jest zrozumia³e i jasne, ¿e aby odpowiedzieæ na to pytanie, najpierw
nale¿y ustaliæ co by³o oczywiste, niekwestionowane w polityce Rosji wobec
ziem Rzeczypospolitej zagarniêtych w wyniku trzech kolejnych rozbiorów.
1

S³ownik jêzyka polskiego, T. II, Warszawa 1979, s. 600.
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A poniewa¿ piszê o wydarzeniach i faktach historycznych, które mia³y miejsce w przesz³oci i tylko takie poddajê analizie  pominê ten element definicji
ze S³ownika jêzyka polskiego, który posiada charakter przypuszczenia
(w czasie przsz³ym by³oby to: wydawa³oby siê oczywiste).
Politykê imperialnej Rosji wobec odrywanych w kolejnych zaborach czêci Rzeczypospolitej cechowa³o wiele sprzecznoci, wahañ, zaniechañ, gwa³townych zwrotów i niezrealizowanych planów, ale jeden zasadniczy punkt
pozostawa³ zawsze niezmienny: to co przy³¹czono do Rosji, mia³o w niej
pozostaæ, mia³o byæ wch³oniête i w jak najszybszym czasie organicznie zespolone z reszt¹ imperium. Ten cel, nazwijmy go, strategiczny, tkwi³ g³êboko
w umys³ach wiêkszoci rosyjskich dzia³aczy pañstwowych ró¿nego szczebla,
poczynaj¹c od kolejnych monarchów, ministrów, genera³ów-gubernatorów,
gubernatorów, na isprawnikach powiatowych, popach w parafiach prawos³awnych i zw³aszcza od II po³owy XIX wieku, redakcjach wiêkszoci rosyjskich gazet koñcz¹c. Mog³y siê zmieniaæ formy, koncepcje realizacji i zapatrywania konkretnych osób czy rodowisk spo³ecznych, lecz idea nadrzêdna
zawsze pozostawa³a ta sama. A zatem co w polityce pañstwa rosyjskiego by³o
paradoksalne, czyli sprzeczne z oczywistym celem nadrzêdnym jakim by³o
jak najszybsze wch³oniêcie do rosyjskiego organizmu pañstwowego (potem do
wspólnoty narodowo-kulturowo-konfesyjnej) ludów i ziem dawnej Rzeczypospolitej, które przypad³y Rosji po 1772 roku?
Próba odpowiedzi na to pytanie i podanie wybranych przyk³adów ilustruj¹cych tê odpowied bêdzie zadaniem tego artyku³u. Lecz zanim przejdê do
dalszego opisu zmuszony jestem poczyniæ jedno, ale nadzwyczaj wa¿ne zastrze¿enie. Dalsze rozwa¿ania odnosiæ siê bêd¹ do wy¿ej okrelonego celu
strategicznego polityki Rosji wobec ziem dawnej Rzeczypospolitej, który
moim zdaniem by³ sta³y i niezmienny. W innym przypadku gdyby np. uznaæ,
¿e Rosja mia³a w odniesieniu do tych ziem i ludów tak¿e inne, odmienne
dalekosiê¿ne cele, niektóre z moich analiz mo¿na by zakwestionowaæ2.
Zastanówmy siê wiêc czy istnia³y paradoksalne elementy polityki prowadzonej przez pañstwo rosyjskie wobec narodów i spo³eczeñstw ¿yj¹cych na
ziemiach zaboru rosyjskiego i jeli by³y  to na czym polega³a ich paradoksalnoæ?
Ju¿ sam podtytu³ cytowanej ksi¹¿ki L. Gorizontowa sugeruje zró¿nicowanie tej polityki  inna by³a wobec Polaków w Rosji, a inna wobec Rosjan
w Polsce  rzecz to zrozumia³a i nie ma potrzeby szerzej siê nad tym rozwodziæ. Nale¿y tylko dodaæ, ¿e jedna by³a funkcj¹ drugiej i odwrotnie czyli np.
wzmo¿enie ucisku rusyfikacyjnego w Królestwie Polskim wp³ywa³o na stosunek w³adz do miejscowych Rosjan i tworzy³o nowe formy wzmacniania ¿ywio2 Tak czyni rosyjski historyk Aleksiej Miller w odniesieniu do polityki rusyfikacyjnej
caratu wobec ludnoci guberni zachodnich w II po³owie XIX w  próbuj¹c nazywaæ j¹ akulturacj¹. Por. jego prace, np.: Óêðàèíñêèé âîïðîñ â ïîëèòèêå âëàñòåé è ðóññêîì îáùåñòâåííîì ìåíèè
(âòîðàÿ ïîëîâèíà XIX âåêà), Ñ. Ïåòåðáóðã 2000; Èìïåðèÿ Ðîìàíîâûõ è íàöèîíàëèçì. Ýññå ïî
ìåòîäîëîãèè èñòîðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ, Ìîñêâà 2006.
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³u rosyjskiego nad Wis³¹. Podobnie by³o z sytuacj¹ Polaków w Rosji  np.
konsekwencj¹ przegranej powstania styczniowego obok represji w Królestwie
Polskim by³y tak¿e ograniczenia wobec Polaków mieszkaj¹cych wewn¹trz
imperium, którzy przecie¿ ¿adnego udzia³u w powstaniu nie brali.
Id¹c dalej, zauwa¿amy tak¿e g³êbokie zró¿nicowanie polityki pañstwa
rosyjskiego wobec ró¿nych czêci zaboru rosyjskiego. Ziemie, które przy³¹czono do Imperium Rosyjskiego po I i II rozbiorze Rzeczypospolitej ju¿ przez
Katarzynê II, Paw³a I, Aleksandra I i Miko³aja I traktowane by³y jako integralna czêæ Cesarstwa Rosyjskiego. wiadczy³y o tym nie tylko zmiany
administracyjne dokonane przez Katarzynê II ju¿ w rok po III rozbiorze3, ale
tak¿e systematyczne wprowadzanie rz¹dów absolutnych m. in. poprzez konsekwentne zwiêkszanie uprawnieñ terenowej administracji rosyjskiej i przejmowanie przez ni¹ wielu funkcji sprawowanych wczeniej przez organy samorz¹du szlacheckiego. Zmiany te konsekwentnie wprowadzano przez ca³y
czas od III rozbioru do koñca istnienia caratu, np. w pierwszej po³owie XIX
wieku utrzymuj¹c III Statut Litewski dla prawa cywilnego, materialnego
i procesowego, podczas gdy sprawy karne i niektóre administracyjne (zwi¹zane z wymiarem sprawiedliwoci) podlega³y ju¿ prawodawstwu rosyjskiemu.
Sam za Trybuna³ Litewski ju¿ od 1812 r. zosta³ zast¹piony III Departamentem Senatu. I wymowy tego faktu w niczym nie zmienia fakt, ¿e w tym¿e III
Departamencie a¿ do 1887 roku prowadzono odrêbn¹ metrykê dla spraw
prowincji litewsko-bia³oruskich4. Jest oczywiste, ¿e procesy unifikacyjne
gwa³townie przyspieszano, uzasadniaj¹c (lub zazwyczaj bez uzasadnienia)
kar¹ za nielojalnoæ i bunt, gdy w³adze t³umi³y kolejne powstania, lub gdy
same tworzy³y (jak w przypadku procesów filomackich) atmosferê zagro¿enia dla interesów pañstwa.
Natomiast terytoria objête III rozbiorem, ju¿ wtedy traktowane by³y
inaczej. Przede wszystkim by³a tu ogromna liczba polskiej lub spolszczonej
szlachty w ca³ym jej przekroju maj¹tkowym. Ludnoæ ch³opska, szczególnie
na ziemiach na zachód od Niemna i Bugu by³a w przewa¿aj¹cej wiêkszoci
polska i katolicka. W dodatku, ujednolicanie tych obszarów z reszt¹ Imperium zatrzyma³y wydarzenia pierwszych dwudziestu lat XIX wieku, czyli
wojny napoleoñskie i powstanie Ksiêstwa Warszawskiego.
Stoj¹c na gruncie formalno-prawnym i oczywicie historycznym, zabór
rosyjski obejmowa³ jedynie te ziemie, które przypad³y Rosji w wyniku trzech
kolejnych decyzji pañstw rozbiorowych, w dodatku usankcjonowanych akta3 Na przyk³ad ju¿ 14 XII 1795 roku (stary styl) z czêci ziem Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego utworzono guberniê wileñsk¹ i s³onimsk¹. Ukazem z dnia 6 II 1797 roku po³¹czono te
gubernie po nazw¹ guberni litewskiej, aby nastêpnie ukazami z dnia 9 IX 1801 r., z dnia 1 I i 29
VIII 1802 r. ponownie je reaktywowaæ, z tym, ¿e gubernia s³onimska zosta³a przemianowana na
grodzieñsk¹, a wileñska do 1840 roku nazywa³a siê litewsko-wileñsk¹ (Ãóáåðíè Ðîññèéñêîé
Èìïåðèè. Èñòîðèÿ è ðóêîâîäèòåëè 17081917, Ìîñêâà 2003, ñ. 58).
4 J. Bardach, B. Lenodorski, M. Pietrzak Historia pañstwa i prawa polskiego, Warszawa
1976, s. 380.
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mi sejmowymi. Ziemie te wesz³y w sk³ad Cesarstwa Rosyjskiego jako jego
gubernie zachodnie5. Tak by³o do czasu pokoju w Tyl¿y (7 VII 1807 r.), kiedy
z du¿ej czêci zaboru pruskiego utworzono Ksiêstwo Warszawskie, aspiruj¹ce
do odzyskania wszystkich ziem utraconych w rozbiorach. Czêciowo uda³o siê
to w odniesieniu do Austrii, gdy w 1809 przy³¹czono do Ksiêstwa tzw. Now¹
Galicjê, niczego natomiast nie odebrano Rosji, w dodatku trac¹c na jej korzyæ obwód bia³ostocki. Wschodnia granica Ksiêstwa Warszawskiego ustali³a
siê na Niemnie i Bugu  na wschód od niej by³y ziemie, niedawno nale¿¹ce
do Rzeczypospolitej, które nale¿a³o odzyskaæ, odebraæ Rosji, Pojawi³o siê wtedy okrelenie Ziemie Zabrane, jak pisze Stefan Kieniewicz, poniewa¿ spodziewano siê, ¿e zostan¹ niebawem »oddane«6. Dodajmy, albo odebrane
 bowiem odebranie mia³o nast¹piæ po zwyciêskiej wojnie z Rosj¹, usankcjonowanej pokojem, na mocy którego ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej mia³y zostaæ prawnie oddane. Ju¿ sam fakt istnienia granicy celnej
i paszportowej miêdzy Ksiêstwem a Rosj¹ powodowa³ wyrane oddzielenie
Ziem Zabranych od obszaru Ksiêstwa Warszawskiego, bêd¹cego, wed³ug s³ów
Jacka Kolbuszowskiego dla Polaków ówczenie wiarygodn¹ form¹ pañstwowoci polskiej7.
Utworzenie Królestwa Polskiego (decyzje kongresu wiedeñskiego z 3 V
1815 r.) jeszcze bardziej utrwali³o stan rozdzia³u Ziem Zabranych od Królestwa. W wietle konstytucji, któr¹ Aleksander I podpisa³ w Warszawie 27 XI
1815 roku, Królestwo Polskie by³o odrêbnym bytem pañstwowym, utworzonym na mocy traktatu miêdzynarodowego i jako takie by³o podmiotem prawa
miêdzynarodowego, co oznacza oczywicie, ¿e jego granice by³y cile okrelone. Z punktu widzenia prawa miêdzynarodowego by³o to odrêbne pañstwo,
wiêc jeli postanowienia kongresu wiedeñskiego uznaæ za IV rozbiór Rzeczypospolitej8, to czy pañstwami rozbiorowymi by³y te¿ obok Rosji, Austrii i Prus
tak¿e Francja, W. Brytania, Hiszpania, Portugalia i Szwecja? W dodatku
Aleksander I w Traktacie wiedeñskim, na swoje specjalne ¿yczenie, zaznaczy³ odnonie Królestwa Polskiego, mo¿liwoæ rozszerzenia wewnêtrznego,
jakie uzna za stosowne9, co mia³o oznaczaæ przy³¹czenie do niego niektórych
(g³ównie z III rozbioru) ziem Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Preludium do
tego rozszerzenia by³ Wileñski Okrêg Naukowy, polski w swojej istocie
i obejmuj¹cy niemal ca³oæ ziem zajêtych w III rozbiorze. Do legalnego rozszerzenia nigdy nie dosz³o, a po 1820 roku polityka pañstwa rosyjskiego
5 Na takie widzenie guberni zachodnich po III rozbiorze zwróci³ mi uwagê pan prof.
Zbigniew Opacki z Uniwersytetu Gdañskiego, za co sk³adam mu serdeczne podziêkowania.
6 S. Kieniewicz, Kresy. Przemiany terminologiczne w perspektywie dziejowej, Przegl¹d
Wschodni, t. 1 (1991), z. 1, s. 4.
7 J. Kolbuszewski, Kresy, Wroc³aw 1995, s. 6162.
8 Czyni¹ tak Juliusz Bardach, Bogus³aw Lenodorski i Micha³ Pietrzak cytowanej powy¿ej
w Historii pañstwa i prawa s. 366.
9 Historia dyplomacji polskiej, T. III, 17951918, Pod redakcj¹ Ludwika Bazylowa, Warszawa 1982, s. 123.
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wobec Królestwa Polskiego zaczê³a wyranie ulegaæ zmianie. Potem wszystko
zmieni³o powstanie listopadowe.
Ale du¿e zró¿nicowanie form i metod prowadzenia polityki wobec tak
bardzo ró¿ni¹cych siê zachodnich czêci w³asnego terytorium nie zawiera³o
w sobie niczego paradoksalnego  wiêcej, pokazywa³o sprawnoæ kierownictwa polityki wewnêtrznej (i w okresie 18071815 tak¿e polityki zagranicznej)
Rosji i ich umiejêtnoæ dostosowywania siê do odmiennych warunków na
odleg³ych przecie¿ o centrum kresach imperium.
Granica miêdzy Królestwem a Cesarstwem by³a nie tylko granic¹ administracyjn¹, oddziela³a te¿ ró¿ne koncepcje stosunku pañstwa rosyjskiego do
Polaków zamieszka³ych po obu jej stronach. W programie wielkiego ksiêcia
Konstantego z okresu pocz¹tków powstania styczniowego nazywanym programem knuta i piernika, a zak³adaj¹cym kontynuowanie dotychczasowego
systemu administracji cywilnej w Królestwie bez stosowania tak drastycznych rodków jak odpowiedzialnoæ zbiorowa10, nie wspominano nawet
o guberniach zachodnich, w pe³ni akceptuj¹c represyjnoæ systemu murawiewowskiego, sprzeciw czasem budzi³y tylko zbyt drastyczne metody stosowane
na Litwie przez Wieszatiela. Ró¿nice w pogl¹dach na formy i skalê represji
wobec polskiego ziemiañstwa po powstaniu styczniowym miêdzy genera³gubernatorem Miko³ajem Murawiewem, Konstantym Kaufmanem a Aleksandrem Potapowem i Piotrem Albiedynskim by³y te¿ tylko ewolucj¹ formy tej
polityki, a nie zmian¹ jej istoty. Lata rz¹dów w genera³-gubernatorstwie
wileñskim, kowieñskim i grodzieñskim Aleksandra Potapowa (18681874)
i jego nastêpcy Piotra Albiedynskiego (18741880), s³usznie nazwane przez
Stanis³awa Wiecha okresem pieredyszki i dyktatury serca11 zajê³y w popowstaniowych dziejach Ziem Zabranych sporo, bo 12 lat, podczas gdy rz¹dy
agresywnych rusyfikatorów jak Micha³ Murawiew, Konstanty Kaufman,
Edward Baranow, Edward Totleben, Iwan Kachanow i Piotr Or¿ewski  tylko
niewiele wiêcej  bo 19 lat. Ale to ci ostatni wyznaczyli kierunek polityki
rosyjskiej wobec narodów z ziem litewsko-bia³oruskich Cesarstwa Rosyjskiego. Jak s³usznie zauwa¿y³ S. Wiech  te 12 lat to by³a tylko pieredyszka
czyli przerwa, wytchnienie od normalnej polityki, któr¹ by³a nie przebieraj¹ca w rodkach rusyfikacja. Mimo zmian i wyranego poluzowania ucisku
g³oszona i realizowana przez A. Potapowa i P. Albiedynskiego polityka wewnêtrznego liberalizmu wobec poddanej restrykcjom popowstaniowym ludnoci guberni litewsko-bia³oruskich, mia³a nadal tylko jeden, zawsze ten sam
cel. Jak pisze S. Wiech: Polityka koniecznych ustêpstw i gestów pojednania
w d³u¿szej perspektywie obliczona by³a na pogodzenie siê mniejszoci narodowych i wyznaniowych z dominacj¹ wspieranej przez rz¹d rosyjskiej kultu10 H. G³êbocki, Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myli politycznej 18561866,
Kraków 2000, s. 395.
11 S. Wiech, Dyktatura serca. Na zachodnich rubie¿ach Cesarstwa Rosyjskiego. Dzieje
kariery wojskowo-urzêdniczej Piotra Albiedynskiego(1826-1883), Kielce 2010, s. 132165.
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ry i prawos³awnej religii12. Podobnie by³o z koncepcjami politycznymi
ks. Piotra wiêtope³ka-Mirskiego, który przecie¿ tylko w interesie pañstwa
rosyjskiego ci¹gn¹³ w 1904 r. enigmatycznymi obietnicami i widowiskowymi,
lecz ma³o znacz¹cymi gestami, kilkudziesiêciu polskich ziemian pod pomnik
Katarzyny II w Wilnie. O jego prawdziwych intencjach, w odniesieniu do
Polaków, Litwinów, ¯ydów i Bia³orusinów mówi³ obszerny memoria³ (bêd¹cy
w³aciwie sprawozdaniem genera³a-gubernatora wileñskiego, kowieñskiego
i grodzieñskiego za lata 19021903) opublikowany w ca³oci przez litewskiego historyka Rimantasa Vëbrê13.
Nie mówmy zatem o tytu³owej paradoksalnoci polityki rosyjskiej wobec zachodnich prowincji, a o jej wahaniach, odmiennoci, postêpach
i regresie, o zró¿nicowaniu niektórych form i etapów tej polityki.
Jak ju¿ wczeniej zaznaczy³em by³y ró¿ne przyczyny niekonsekwencji
w polityce pañstwa rosyjskiego wobec Polaków na Ziemiach Zabranych, cilej, w tym przypadku, 9 guberni zachodnich14. Istotnym elementem tej
polityki by³y pogl¹dy cesarza i grup dworsko-urzêdniczych, które w ró¿nym
czasie, w mniej lub bardziej intensywny sposób wp³ywa³y na monarchê. Pogl¹dy i dzia³alnoæ ministra wojny (18611881) Dymitra Milutina i jego brata
Miko³aja (w latach 1864¾1866 sekretarza stanu do spraw Królestwa Polskiego) popieranych przez Micha³a Katkowa (redaktora Moskowskich Wiedomosti) w znacz¹cy sposób wp³ynê³y na stosunek Aleksandra II do powstania
styczniowego w guberniach litewsko-bia³orusko-ukraiñskich. To oni m.in. doprowadzili do mianowania na stanowiska genera³ów-gubernatorów Konstantego Kaufmana (w Wilnie, kwiecieñ 1865 r.  padziernik 1866 r.) i Aleksandra Bezaka (w Kijowie 18651868). Ci dwaj genera³-gubernatorzy realizowali
najbardziej antypolskie projekty. Przeciwieñstwem braci Milutinów, by³a koteria ministra spraw wewnêtrznych Piotra Wa³ujewa (18611868) i Piotra
Szuwa³owa (w latach 18661874 szefa Korpusu ¯andarmów) opowiadaj¹ca
siê za systemem mniej represyjnym, stawiaj¹ca bardziej na lojalizm pañstwowy polskich ziemian ni¿ na efekty przymusowej, administracyjnie realizowanej rusyfikacji.
Czasem w zachowaniach genera³ów-gubernatorów i gubernatorów by³o
wiele gry politycznej (dzi powiedzielibymy zabiegów socjotechnicznych)
skierowanej na wywo³anie wra¿enia nadejcia tak po¿¹danych zmian. By³o
to tym ³atwiejsze ¿e rodowiska polskie czeka³y na te zmiany, podchwytuj¹c
12

Ibidem, s. 144.
R. Vëbra, Lietuviø klausimas Rusijos imperijoje XIX a.  XX a. pradþioje. Faksimilinis
valdininkø ataskaitø ir dokumentø rinkinys, Vilniaus 2001; Por te¿ R. Jurkowski, Jeszcze raz
o memoriale genera³a-gubernatora wileñskiego ksiêcia Piotra wiatope³ka-Mirskiego z 1904 r.
(na marginesie pisarstwa historycznego Rimantasa Vëbry), Przegl¹d Wschodnioeuropejski, T. I,
2010, s. 527541.
14 Artyku³ ten nie dotyczy ca³ego obszaru tzw. Ziem Zabranych, a tylko tzw. Kraju Zachodniego nazywanego tak¿e w oficjalnej terminologii pañstwowej krajem Pó³nocno-Zachodnim (gubernie: wileñska, kowieñska, grodzieñska, miñska, witebska i mohylewska) i Po³udniowo-Zachodnim (gubernie: wo³yñska, kijowska i podolska).
13
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ka¿dy, nawet drobny gest, dorabiaj¹c mu cechy pocz¹tku kolejnych daleko
id¹cych zmian. Co sprytniejsi i bardziej cyniczni wysocy rosyjscy urzêdnicy
¿erowali na tych nadziejach, przedstawiaj¹c drobne odstêpstwa od pierwotnej linii ograniczania Polaków jako zmianê kursu, chc¹c tym samym uzyskaæ wra¿enie ewolucji polityki pañstwa w sprawie polskiej. Gdy po dwóch
wrogo nastawionych do Polaków genera³ach-gubernatorach wileñskich, grodzieñskich i kowieñskich: Iwanie Kachanowie (18841893) i Piotrze Or¿ewskim (18931897) stanowisko to obj¹³ gen. Witalis Trocki (18971901), na
ziemianach polskich robi³ wra¿enie liberalnego i cz³owieka dobrej woli15, co
poprzez drobne dzia³ania, jak np. udzielanie zgody na remonty krzy¿y przydro¿nych i budowê nowych kocio³ów, czyni³o wra¿enie zmiany polityki,
a tymczasem w rzeczywistoci by³o tylko niewiele znacz¹cym gestem nowego
wielkorz¹dcy. Podobnie jak jego nastêpca ksi¹¿ê P. wiêtope³k-Mirski, tak
i W. Trocki ujawni³ prawdziwe oblicze swojego liberalizmu  w zachowanym w archiwum w Wilnie raporcie dla cara z 1900 roku16.
W wielu przypadkach antypolskie pomys³y polityków rosyjskich nie dawa³y siê zrealizowaæ z powodów czysto praktycznych. Tak by³o np. z akcj¹
osadnicz¹ ch³opów rosyjskich w guberni kowieñskiej, grodzieñskiej i miñskiej
po powstaniu styczniowym. W specjalnym memoriale do Aleksandra II
z 14(26) V 1864 roku Micha³ Murawiew proponowa³ aby kolonistów-ch³opów
rosyjskich (wy³¹cznie prawos³awnych i narodowoci rosyjskiej)17 osiedlaæ na
pograniczu guberni litewskich z Królestwem Polskim. Z tego powodu brano
pod uwagê g³ównie guberniê kowieñsk¹ i grodzieñsk¹. Pod kolonizacjê przeznaczono ziemie nale¿¹ce wczeniej do zacianków szlacheckich (po spaleniu
w trakcie t³umienia powstania i w ramach represji po jego zd³awieniu wsi
i zacianków oraz deportacji ich mieszkañców w g³¹b Rosji), maj¹tki skonfiskowane za udzia³ ich w³acicieli w powstaniu, i w najmniejszym stopniu,
dobra skarbowe. Specjalnymi ukazami cesarskimi z 26 XI (8 XII) 1864 r. oraz
z 19 (31) V 1865 r. i 2 (14) XII 1866 r. kolonici otrzymali szczególne ulgi
i przywileje18. Na 3 lata zwolniono ich z op³aty czynszu, zwolniono ich
z wszelkich powinnoci naturalnych, oraz tak¿e na 3 lata z obowi¹zku powin15

L. Chomiñski, Pamiêtniki, t. III, BN, Rkps, akc. 9736, s. 128.
Lietuvos Valstybës Istorijos Archyvas, Vilnius [dalej cyt.: LVIA], ô. 378, îáùûé îòäåë,
1900, ä. 251. Por. te¿ fragmenty raportu przet³umaczone na jêzyk polski: H. Mocicki, Tajny
memoria³ gen-gubernatora W. Trockiego o Litwie z 1899 r. [w:] H. Mocicki, Pod ber³em carów,
Warszawa 1924, s. 231242.
17 Co ciekawe w memoriale pisa³ tak¿e o osiedlaniu ch³opów staroobrzêdowców. By³y to
lata krótkiego z³agodzenia represji wobec staroobrzêdowców. Dla M. Murawiewa ka¿dy prawos³awny ch³op by³ jako osadnik bardziej po¿¹dany ni¿ katolicki Litwin, Polak czy Bia³orusin.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e antykatolicki i antylitewski (w gub. kowieñskiej) praktycyzm
M. Murawiewa wyprzedzi³ pomys³y Iwana Aksakowa i Michai³a Katkowa z lat 80. XIX dotycz¹cych traktowania (zw³aszcza w guberniach zachodnich) staroobrzêdowców jako wyrazicieli czysto rosyjskich tradycji.
18 Ñ. Øîëêîâè÷, Ñáîðíèê ñòàòüåé ðàçíÿñíÿþùèõ ïîëüñêîå äåëî ïî îäíîøåíèþ ê Çàïàäíîé
Ðîññèè, ò. II, Âèëüíà 1887, ñ. 309317.
16
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noci rekruckiej. Gdy genera³em-gubernatorem by³ M. Murawiew akcja postêpowa³a w miarê szybko, lecz po jego odejciu równie szybko wygas³a,
g³ównie dlatego, ¿e nastêpcy Wieszatiela bardziej ochoczo popierali sprzeda¿
skonfiskowanej ziemi dla rosyjskiej szlachty i przede wszystkim dla urzêdników ci¹ganych z ca³ego pañstwa. Jednak rezultaty ch³opskiej, rosyjskiej
i prawos³awnej kolonizacji by³y wiêcej ni¿ skromne. W guberni kowieñskiej
do 1871 roku osiedlono 1200 rodzin19. W guberni grodzieñskiej, w szeciu
powiatach (grodzieñski, bia³ostocki, bielski, pru¿añski, s³onimski i wo³kowyski) osiedlono 47 rodzin na 1040 dziesiêcinach ziemi20. Najmniej nowych
osadników przyby³o do guberni miñskiej  do 1870 r. osiedlono tu 28 rodzin
na obszarze 422 dziesiêcin ziemi21. Ca³¹ akcjê popieranego przez w³adzê
i przez ni¹ zorganizowanego22 osadnictwa ch³opów rosyjskich w guberni wileñskiej, grodzieñskiej i miñskiej (niestety bez kowieñskiej) oszacowa³ historyk i statystyk Wac³aw Schmidt, podaj¹c, ¿e t¹ droga przesz³o w posiadanie
ch³opów prawos³awnych w trzech guberniach 46 911 dziesiêcin  co jak na
powierzchniê ziemi uprawnej w Kraju Zachodnim by³o wielkoci¹ ladow¹23.
Ca³a ta praca terenowego rosyjskiego aparatu administracyjnego zakoñczy³a siê fiaskiem nie z powodu braku chêtnych, a z przyczyn cywilizacyjnych, gdy¿ ci którzy przyjechali na Litwê nie byli w stanie sprostaæ wymogom
agrokulturowym najbardziej rozwiniêtego w pañstwie rolnictwa litewskiego.
Ch³opi rosyjscy ¿yj¹cy dot¹d we wspólnotach gminnych, otrzymuj¹cy w nowym miejscu w³asne nadzia³y ziemi, nie byli w stanie szybko zmieniæ starych
nawyków i przestawiæ siê na pracê w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Poza tym w³adze szybko zda³y sobie sprawê z zerowych efektów takiej
metody rusyfikacji ludnoci miejscowej, gdy¿ rosyjscy osadnicy pod ka¿dym
wzglêdem stali ni¿ej od litewskich ch³opów, a wiêc to ci ostatni mieli wiêcej
do zaoferowania ni¿ przybysze. W dodatku liczba nowych osadników by³a tak
ma³a ¿e w ¿adnym stopniu nie mog³a wp³yn¹æ na zmiany w strukturze
demograficznej tych guberni. Dochodzi³a do tego bariera jêzykowa i co najwa¿niejsze odrêbnoæ religijna. A ju¿ kompletnym nieporozumieniem by³y
nadzieje na po³¹czenie kolonizacji czysto ekonomicznej z pomys³ami politycz19

Stanis³aw Kocia³kowski w rêkopisie zatytu³owanym Dyspozycje do pracy o polskoci na
Litwie przechowywanym w Dziale Rêkopisów Biblioteki Narodowej, powo³uje siê na doroczny
raport gubernatora kowieñskiego datowany na 31 VII (12 VIII) 1871 r.  ale niestety nie podaje
powierzchni ziemi nale¿¹cej do tych 1200 rodzin (BN, Rkps, III 7639, k. 11).
20 Ibidem, k. 11.
21 Ibidem. Dane te S. Kocia³kowski zaczerpn¹³ z raportu gubernatora miñskiego datowanego na 16(28) XII 1870 r.
22 Zastrze¿enie to jest konieczne bowiem w guberniach wschodnich Kraju Pó³nocno-Zachodniego (witebska, mohylewska i miñska) w ca³y badanym okresie wystêpowa³o tak¿e samorzutne osadnictwo ch³opów rosyjskich, niestety nie ujête w ¿adnych statystykach.
23 Niestety uj¹³ on ³¹cznie ziemie rozdzielone ch³opom po konfiskatach po 1831, z lat
18391840 i po 1863 r. (W. Schmidt, Geneza prywatnej rosyjskiej w³asnoci ziemskiej w guberniach wileñskiej grodzieñskiej i miñskiej 17931875, Miesiêcznik Statystyczny , 1923, T. 5,
z. 11, s. 330).
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nymi i kulturowymi. Niepimienny rosyjski ch³op, którym jako prawos³awnym mu¿ykiem gardzi³ ch³op litewski  nie móg³ byæ krzewicielem rosyjskiego patriotyzmu i wiary prawos³awnej nie tylko dlatego, ¿e ¿y³ w swoim krêgu
w widocznej izolacji od otoczenia, ale przede wszystkim dlatego, ¿e nie posiada³ wiadomoci, ¿e tak¹ rolê móg³by spe³niaæ.
Czy jednak ten nieudany eksperyment mo¿na nazwaæ paradoksem wobec celu zasadniczego polityki rosyjskiej wzglêdem Kraju Zachodniego  na
pewno nie. Jeli ju¿, by³ to paradoks w stosunku do oczywistej i preferowanej
przez ca³y okres porozbiorowy polityki wzmacniania ¿ywio³u rosyjskiego drog¹ ulgowego sprzedawania rosyjskim w³acicielom ziemskim pochodzenia
szlacheckiego i urzêdnikom  skonfiskowanych i zasekwestrowanych polskich maj¹tków ziemskich.
Po fiasku idei osadnictwa ch³opskiego w guberniach zachodnich, w Petersburgu, po nied³ugim czasie zrozumiano, ¿e w warunkach s³abn¹cej pozycji szlachty rosyjskiej w ca³ym pañstwie, popieranie osadnictwa ch³opskiego,
nawet rosyjskiego, os³abia stan szlachecki na którym opiera³a siê monarchia,
obiektywnie wzmacniaj¹c, rewolucjonizuj¹ce siê (tym bardziej im bli¿ej by³o
koñca XIX wieku) ch³opstwo. Zarzucono wiêc koncepcjê osadnictwa ch³opskiego i powrócono do starych wzorów  zaczêto na preferencyjnych warunkach, sprzedawaæ szlachcie rosyjskiej i ci¹ganym z centrum urzêdnikom,
maj¹tki polskich ziemian nale¿¹ce do skarbu pañstwa. Szlachta rosyjska,
(lub innej narodowoci poza polsk¹, ale wyznania prawos³awnego lub innego
niekatolickiego) chêtnie kupowa³a posiad³oci ziemskie, lecz nie po to aby
w nich mieszkaæ i gospodarowaæ lecz aby je wydzier¿awiæ (o paradoksie
 najczêciej, co by³o zabronione, ¯ydom lub Polakom), lub szybko sprzedawaæ po krótkiej rabunkowej gospodarce (g³ównie lenej). Sama za przebywa³a na urzêdach, lub tylko dla wiatowego ¿ycia w miastach Rosji w³aciwej lub za granic¹. Z kolei element urzêdniczy pochodzi³ z tzw. doboru
negatywnego  na kresy zachodnie jechali ci, których nie chciano w centralnej Rosji, lub karierowicze znêceni dodatkami do pensji i ³atwoci¹ kupna
ziemi. Charakteryzowali siê oni nie tylko niskim poziomem moralnym (³apówki) ale i wcale nierzadko, fatalnymi kompetencjami i umiejetnociami
zawodowymi. W dodatku, na pocz¹tku XX wieku okaza³o siê, ¿e przybyli do
guberni zachodnich nauczyciele, urzêdnicy ni¿szego szczebla, pracownicy zarz¹dów gospodark¹ ziemsk¹ (tzw. trzeci element), maj¹cy w zamyle w³adz
centralnych realizowaæ zgodn¹ z interesami pañstwa politykê obrusienia
kresów, s¹ elementem buntowniczym, niepokornym, krytykuj¹cym w³adzê
i domagaj¹cym siê specjalnych przywilejów24. Do wiadomoci petersbur24 Tak opisywa³ gubernator wileñski Dymitr Lubimow w sprawozdaniu o stanie guberni
za 1908 r., zachowanie nauczycieli wiejskich na zorganizowanym przez w³adze, w koñcu 1908 r.,
I Zjedzie przedstawicieli wsi Kraju Pó³nocno-Zachodniego: Wypowiedzi ich, zarówno w treci
jak i formie mia³y czêsto niepo¿¹dany charakter: s³ychaæ by³o w nich przesadê w mówieniu
o sobie i pracy nauczycielskiej, wyranie rzuca³a siê w oczy ich polityczna niedojrza³oæ,
a w niektórych przypadkach i nieprawomylnoæ wielu nauczycieli, a tak¿e ich wynios³y, czasem
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skich urzêdników z trudem dochodzi³y, rzadkie wprawdzie, konstatacje co
wiatlejszych Rosjan mieszkaj¹cych w guberniach zachodnich, ¿e polscy ziemianie, przeciw którym skierowane by³o ca³e ostrze rusyfikacyjne aparatu
administracyjnego, s¹ bardziej lojalni wobec tronu i pañstwa ni¿ pokana
czêæ tego aparatu, zw³aszcza w jego ni¿szych s³ojach. St¹d w pocz¹tkach XX
wieku coraz czêciej zaczyna siê pojawiaæ pytanie o sens utrzymywania niektórych ograniczeñ wobec ludnoci wyznania katolickiego (czêsto jeszcze
uto¿samianej z Polakami), zw³aszcza ¿e efekty dzia³ania wiêkszoci praw
ograniczaj¹cych by³y dalekie od oczekiwañ25.
W pocz¹tkach XX wieku ta absencja nowych rosyjskich w³acicieli ziemskich w posiad³ociach na terenie Kraju Zachodniego zaowocowa³a bezapelacyjnymi sukcesami polskich ziemian w wyborach do Rady Pañstwa. Polscy
ziemianie wygrywali wybory w 1906, 1909 i 1910 r. nie dziêki jakiej specjalnej mobilizacji i organizacji (choæ takowa istnia³a na poziomie guberni,
a rosyjscy przeciwnicy jej nie mieli), lecz przede wszystkim z powodu bardzo
niskiej frekwencji Rosjan uprawnionych do wyborów. Zdawali sobie z tego
sprawê wszyscy, zw³aszcza premier Piotr Sto³ypin, organizacje nacjonalistów
rosyjskich i administracja gubernialna. Stan ten, warunkach tej samej ordynacji wyborczej, mo¿na by³o zmieniæ w tylko drog¹ aktywizacji politycznej
rosyjskich ziemian nie przyje¿d¿aj¹cych na wybory. Jednak mimo nawo³ywañ
i apelów nie udawa³o siê prze³amaæ marazmu politycznego wród Rosjan
uprawnionych do udzia³u w wyborach. Tego, ¿e rosyjscy ziemianie w poczuciu interesu pañstwowego przyjad¹ na wybory do Rady Pañstwa nie brano
pod uwagê na ¿adnym administracyjnym szczeblu w³adz pañstwowych, co
wiêcej, nawet miejscowe rosyjskie organizacje polityczno- spo³eczne, w swoich projektach, liczy³y tylko na pomoc czynników rz¹dowych i cerkwi prawos³awnej. Poza narzekaniem na indyferentyzm polityczno-narodowy nie formu³owano ¿adnych praktycznych postulatów, czy programów dzia³ania, które
mog³yby sk³oniæ Rosjan z guberni zachodnich do udzia³u w wyborach. Co
przechodz¹cy w zuchwa³oæ ton i brak przynale¿nej im skromnoci i rzeczowoci (Ðîññèéñêèé
Ãîñóäàðñòâåííûé Èñòîðè÷åñêèé Àðõèâ [dalej cyt.: ÐÃÈÀ], ô. 1276, oï. 17, ãîä 1910, ä. 124,
Âñåïîääàííåéøèé îò÷åò âèëåíñêîãî ãóáåðíàòîðà çà 1908 ãîä, Âèëüíà 25 X 1909 ã. [w:] Æóðíàë Ñîâåòà
Ìèíèñòðîâ ¹ 655, ë. 81).
25 Gdy na pocz¹tku 1905 r. w Komitecie Ministrów zaczêto przygotowywaæ siê do zniesienia niektórych ograniczeñ wobec Polaków mieszkaj¹cych w guberniach zachodnich, w ministerstwie spraw wewnêtrznych sporz¹dzono nowe, uaktualnione, tabele stanu posiadania rosyjskiej
i polskiej w³asnoci prywatnej w 9 guberniach. Okaza³o siê, ¿e 40 lat stosowania zakazu obrotu
ziemi¹ i popierania ró¿nych form osadnictwa rosyjskiego zaowocowa³o uzyskaniem przez Rosjan
przewagi nad Polakami tylko w guberni mohylewskiej (w³asnoæ rosyjska 704 863 dziesiêcin,
polska 657 728 dz., ale przy wiêkszej iloci w³acicieli Polaków: 1765 wobec 1492); kijowskiej
(630 973 dz. ziemi nale¿¹cej do Rosjan i 574 328 dz. w rêku polskim; 826 w³acicieli Rosjan
i 609 Polaków) i wo³yñskiej (1 293 518 dz. w rêku Rosjan, 1 122 031 dz. nale¿¹cej do Polaków;
2571 w³acicieli Rosjan i 1147 polskich). W tej ostatniej by³a to przewaga statystyczna, gdy¿
do Rosjan zaliczono niemal wszystkich osadników niemieckich i czeskich. Szczegó³y por. ÐÃÈÀ,
ô. 1276, oï. 1, ä. 106 (Ïî âîïðîñó îá îòìåíå îãðàíè÷åíèé â ïðàâàõ ïîëüñêîãî íàñåëåíèÿ â çàïàäíûõ
ãóáåðíèÿõ 17 I  31 V 1905ã.), ë. 650.
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wiêcej, nie mog¹c niczego wyegzekwowaæ od rosyjskich ziemian  tym bardziej
zaciekle wystêpowano przeciw Polakom. Sytuacja taka powodowa³a olbrzymi
rozdwiêk miêdzy oficjaln¹ propagand¹, mówi¹ca o odwiecznie rosyjskich guberniach zachodnich zamieszka³ych przez lud rosyjski i prawos³awny,
a praktyk¹, kiedy z tych guberni wybierano do Rady Pañstwa tylko Polaków.
Konfrontacja k³amstwa, jakim by³o uznawanie 9 guberni Kraju Zachodniego
za kraj rosyjski, z rzeczywistoci¹, w której Rosjanie byli mniejszoci¹
wród Ukraiñców, Bia³orusinów, ¯ydów, Litwinów i Polaków  musia³a
w konsekwencji prowadziæ do utrwalenia u w³adz pañstwowych i miejscowych Rosjan przekonania, ¿e tylko metodami biurokratycznymi bêd¹ one
w stanie skutecznie realizowaæ cele pañstwowe w 9 guberniach zachodnich.
Nak³ada³o siê na to nadal bardzo archaiczne, operuj¹ce kategoriami stanowo
 wyznaniowymi mylenie przedstawicieli wy¿szej administracji o w³asnych
specjalnych prerogatywach do rz¹dzenia, jak te¿ wiara wiêkszoci Rosjan
z guberni zachodnich w omnipotencjê pañstwa i biurokracji oraz wynikaj¹ca
st¹d inercja polityczno-spo³eczna zdecydowanej wiêkszoci rosyjskich grup
spo³ecznych ¿yj¹cych na tym obszarze. A poniewa¿ wszystko to mia³o s³u¿yæ
interesom rosyjskim na zachodnich kresach imperium, to ludzie niew¹tpliwie
inteligentni jak premier Piotr Sto³ypin, Dymitr Pichno (redaktor Kijewlanina), Wasyl Szulgin (pose³ nacjonalistyczny do II, III i IV Dumy pañstwowej
z guberni wo³yñskiej) i inni, w dodatku znaj¹cy realia guberni zachodnich
 bez skrupu³ów k³amali w wyst¹pieniach parlamentarnych, fa³szowali dane
statystyczne. Nastêpnie, powo³uj¹c siê na fa³szywe statystyki tworzyli oraz
wprowadzali w ¿ycie akty prawne dyskryminuj¹ce nierosyjsk¹ ludnoæ Kraju
Zachodniego, zw³aszcza Polaków, czego wymownym przyk³adem by³y ziemstwa zachodnie z kuriami narodowociowymi wprowadzone w trybie paragrafu 87 Ustaw Zasadniczych w dniu 14 (27) III 1911 r.
Konstatuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, zadajmy po raz kolejny pytanie, co
w tych dzia³aniach Rosji i Rosjan by³o paradoksalnego w odniesieniu do
zasadniczego celu jakim by³o wch³oniêcie tych ziem do organizmu Imperium?
Z tego punktu widzenia nie by³o tu ¿adnego paradoksu. Natomiast jeli
spojrzymy na ten problem z punktu widzenia np. polskiego ziemiañstwa
liczniejszego ni¿ rosyjscy w³aciciele ziemscy, to wszelkie zabiegi reprezentantów w³adzy i spo³ecznoci rosyjskiej maj¹ce na celu wykazanie, ¿e to
Rosjanie s¹ dominuj¹c¹ liczebnie grup¹ wród ziemian by³y rzeczywicie
paradoksalne bowiem sprzeczne z tym co by³o oczywiste, czyli z realn¹ przewag¹ liczebn¹ presti¿ow¹ i kulturaln¹ polskich ziemian.
Tak¿e w innych dziedzinach ¿ycia spo³eczno-politycznego guberni zachodnich, dzia³ania w³adz rosyjskich czêsto cechowa³a niespójnoæ i brak
konsekwencji. Jeli np. popieranie ma³¿eñstw mieszanych mo¿na zakwalifikowaæ do elementów polityki asymilacyjnej, a przynajmniej do polityki odrywania jednostek od spo³ecznoci katolickiej (zazwyczaj choæ nie zawsze polskiej), to z drugiej strony obowi¹zek wychowania dzieci tylko w wierze
prawos³awnej i surowe kary za jego naruszenie  skutecznie ogranicza³y
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rozmiary tego zjawiska26. Podobnie by³o w relacjach z katolick¹ ludnoci¹
ch³opsk¹ w guberniach zachodnich. Wielokrotnie w³adze, szczególnie wy¿szego szczebla, stawa³y przed pytaniem, czy przymusowe zamykanie kocio³a,
zamienianie go na cerkiew, itp. a wiêc realizowanie polityki rusyfikacyjnej,
jak np. w Kro¿ach w 1893 r. nie przynosi pañstwu wiêcej szkód ni¿ korzyci.
Wszak ch³opi litewscy bici i nierzadko tak¿e zabijani przez Kozaków, potem
surowo s¹dzeni przez rosyjski wymiar sprawiedliwoci  stawali siê ju¿ rzeczywistymi a nie tylko potencjalnymi wrogami caratu. I nierzadko te elementy krzywdy i niesprawiedliwoci doznane ze strony pañstwa znacz¹co wp³ywa³y na postawê ch³opów podczas zaburzeñ agrarnych. Skala tych wyst¹pieñ
na ziemiach etnicznie litewskich by³a nieproporcjonalnie ma³a, jeli porównaæ
je np. do guberni Rosji w³aciwej. Litewscy ch³opi na pocz¹tku XX wieku
w coraz wiêkszym stopniu zdawali sobie sprawê, ¿e polscy ziemianie tak samo
jak i oni poddani s¹ presji ze strony prawos³awnego pañstwa rosyjskiego.
D¹¿enie do likwidacji czy tylko zmniejszenia lub ograniczenia roli kocio³a katolickiego w guberniach zachodnich by³o sta³ym elementem wszystkich
dzia³añ Rosji wobec przy³¹czonych do niej ziem dawnej Rzeczypospolitej.
Zró¿nicowanie form i sposobów walki z katolicyzmem by³o ogromne, pocz¹wszy od prymitywnego, pod grob¹ bagnetów nawracania na prawos³awie,
brutalnej likwidacji klasztorów i zamieniania kocio³ów na cerkwie, na bardziej finezyjnych sposobach koñcz¹c. Jednym z tych ostatnich by³a inicjatywa
Antonija  prawos³awnego biskupa miñskiego i bobrujskiego z 1840 r. polegaj¹ca na przyjêciu kocio³a katolickiego do zjednoczenia z cerkwi¹ prawos³awn¹, przy pozostawieniu obrzêdów kocio³a rzymskiego nie sprzecznych z prawos³awiem27. I choæ Miko³aj I, d¹¿¹cy wówczas do zawarcia konkordatu ze
Stolic¹ Apostolsk¹, nie zaakceptowa³ planów biskupa, to pomys³u nie zarzucono. Ten¿e sam biskup, w koñcu 1865 r., z³o¿y³ kolejn¹ propozycjê M. Murawiewowi, która w zmienionej postaci nawi¹zywa³a do projektu sprzed 15 lat.
Zmiany polega³y na oddzieleniu sfery materialnej (potencjalnych korzyci
z konwersji na prawos³awie) od aspektów religijnych. A¿eby nie wzmacniaæ
katolicyzmu bezporednimi atakiem na niego  zaplanowano, jako pierwszy
etap, wewnêtrzn¹ przebudowê struktury organizacyjnej kocio³a katolickiego
w guberniach bia³oruskich. Mia³a ona byæ skutkiem oddolnych d¹¿eñ katolików, reprezentuj¹cych wszystkie grupy spo³eczne, ale przede wszystkim
26 O tym, ¿e opór katolików wobec presji prawos³awia, w niektórych prowincjach Kraju
Pó³nocno-Zachodniego nie by³ tak silny i zdecydowany jak do niedawna przedstawiano to
w polskiej historiografii (por. np. prace biskupa K. Kubickiego, Bojownicy kap³ani za sprawê
Kocio³a i Ojczyzny w latach 18611915. Materia³y z urzêdowych wiadectw w³adz rosyjskich,
archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych opracowa³..., Sandomierz 19361938, cz. 1, 2, 3),
mówi¹ badania litewskiego historyka D. Staliunasa (Rol impierskoj w³asti w processie massowogo obraszczenija katolikow w prawos³awije w 60-je gody XIX stoletija, Lietuviø katalikø Mokslo
Akademijos Metraðtis, T. 26, Vilnius 2005, s. 307347).
27 M. Do³bi³ow, D. Staliûnas, Unia miñska  próba odwrócenia Unii Brzeskiej (Projekt
przy³¹czenia katolików do Cerkwi prawos³awnej w Imperium Rosyjskim  18651866, cz. 1,
Arcana, 2005, nr 64-65, s. 139.
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szlachtê. Wybrani przedstawiciele tych grup mieli zebraæ pó³ miliona podpisów osób chêtnych do zamiany religii katolickiej na prawos³awn¹ i doprowadziæ do zwo³ania przez cesarza specjalnej Rady, której zadaniem by³oby zreformowanie kocio³a katolickiego w ca³ej Rosji (bez Królestwa Polskiego).
Dalszy przebieg wypadków mia³ byæ ju¿ tylko konsekwencj¹ akcji podpisowej. Cesarz rosyjski ujêty probami pó³ milionowej rzeszy swoich katolickich
poddanych, mia³ poprzeæ ca³¹ ideê, co automatycznie wywo³aæ powinno opór
Watykanu, zerwanie konkordatu, wyrzeczenie siê przez Rosjê zwi¹zków
z papiestwem i w konsekwencji, woln¹ rêkê do utworzenia Rosyjskiego Kocio³a Katolickiego z Katolickim Duchownym Kolegium Rosyjskim na czele28. W ca³ym tym misternym planie s³abym punktem by³a koniecznoæ zebrania tego pó³ miliona podpisów osób gotowych do zmiany wyznania. Tutaj,
o dziwo, nie liczono na atrakcyjnoæ religii prawos³awnej w wymiarze religijnym29, ale obmylono ca³y zespó³ rodków czysto materialnych (dodatkowe
nadzielenie ziemi¹, wsparcie finansowe, stanowiska w administracji, ulgi
szkolne dla dzieci), które wraz ze wsparciem politycznym (podtrzymanie
przez pañstwo pozycji spo³ecznej konwertytów w sytuacji przemian pouw³aszczeniowych) mia³y sk³oniæ licznych katolików do zaakceptowania ca³ego
pomys³u. Jak dzi wiemy pozosta³ on tylko w sferze projektów  mimo ca³ej
pracy w³o¿onej przez jego twórców, nie mia³ on szans na realizacjê. Znalezienie takiej, lub nawet wiele mniejszej, liczby osób gotowych do zmiany religii,
by³o niemo¿liwe, a sposoby z gatunku wygrywa nie ten, który ma wiêkszoæ,
a ten, który liczy g³osy  pojawi¹ siê w Rosji dopiero kilkadziesi¹t lat póniej.
Oczywicie, ¿e nie by³o niczego paradoksalnego w opisanych wy¿ej tylu
zabiegach i inicjatywach pañstwa rosyjskiego i jego przedstawicieli. Dzia³ania te przecie¿ nie by³y sprzeczne z tym co oczywiste, czyli z polityk¹ maj¹c¹
na celu walkê i w konsekwencji eliminacjê katolicyzmu z zachodnich terytoriów imperium. Jeli przypomnia³em w tym artykule ten dopiero niedawno
opisany przez historyków fragment dziejów guberni zachodnich, to przede
wszystkim dlatego, ¿e pokazuje on bardzo du¿e zró¿nicowanie form i sposobów realizacji idei wch³aniania do Imperium Rosyjskiego terytoriów zabranych dawnej Rzeczypospolitej. Jest to tak¿e kolejna czêæ sk³adowa tego
kierunku badañ historycznych, który przeczy tezie o prymitywnej i represyjnej, tylko administracyjno-policyjnej polityce Rosji imperialnej wobec Ziem
Zabranych.
Kolejnym dylematem, który w zwi¹zku z wyj¹tkowym traktowaniem
polskich ziemian, mieli co wiatlejsi kierownicy polityki wewnêtrznej pañstwa rosyjskiego, by³y kwestie, nazwijmy je: ideologiczne. Do koñca swego
istnienia Rosja carska by³a monarchi¹ stanow¹, w której, z woli monarchy
28 Ì. Äîëáèëîâ, Ä. Ñòàëèóíàñ, Îáðàòíàÿ óíèÿ. Èç èñòîðèè îòíîøåíèé ìåæäó êàòîëòöûçìîì
è ïðàâîñëàâèåì â Ðîññèéñêîé èìïåðèè 1840-1873, Âèëüíþñ 2010, ñ. 3449.
29 Co niestety niezbyt dobrze wiadczy³o o stosunku inicjatorów do atrakcyjnoci ideowej
w³asnej religii, ale z kolei dobrze wiadczy³o o ich realizmie i praktycznym podejciu do ca³ego
problemu.
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rz¹dzi³a szlachta i ziemiañstwo. Najwa¿niejszym czynnikiem ³¹cz¹cym
szlachtê mieszkaj¹c¹ na obszarze Imperium Rosyjskiego by³a w³anie lojalnoæ wobec tronu i przynale¿noæ stanowa, nie narodowa. Próby wprowadzenia czynnika narodowociowego do oceny stosunku wobec pañstwa podjête za
panowania Aleksandra III, w niektórych prawicowych rodowiskach opiniotwórczych nie by³y akceptowane, a w praktyce politycznej lat 19051917
zbli¿a³y do siebie grupy dot¹d ze sob¹ nie wspó³pracuj¹ce, jak np. Niemców
z guberni nadba³tyckich z ziemiañstwem polskim z guberni zachodnich.
W imiê tak w³anie rozumianego wspólnego interesu stanowego, grupa
Niemców zasiadaj¹cych na prawicy Rady Pañstwa, tzw. baronów kurlandzkich, w bardzo wielu przypadkach, popiera³a polskich ziemian protestuj¹cych
przeciwko kolejnym zakusom w³adzy zmierzaj¹cej do dalszego ograniczania
praw Polaków30. By³ to powa¿ny dylemat rosyjskiej polityki wewnêtrznej,
zw³aszcza w odniesieniu do guberni zachodnich: czy dalej represjonowaæ
i deprecjonowaæ prawnie polskie ziemiañstwo, za to ¿e w przesz³oci by³o
buntownikami, a zawsze bêdzie Polakami i katolikami, doprowadzaj¹c tym
samym do os³abienia spoistoæ ca³ego stanu szlacheckiego w Rosji  tak
potrzebnej przecie¿ wobec niepokojów spo³ecznych i trudnoci wewnêtrznych
pañstwa, czy zrównaæ ich w prawach z reszt¹ szlachty w Imperium (co
w pe³ni zaspokoi³oby ich oficjalnie artyku³owane aspiracje polityczne), ale
bez wymagania deklaracji o apostazji narodowo-religijnej, akceptuj¹c tylko
ich lojalnoæ pañstwow¹  nara¿aj¹c siê jednak na ostr¹ reakcjê skrajnej
nacjonalistycznej prawicy rosyjskiej i oskar¿enia o rezygnacjê z prowadzenia
prawdziwie rosyjskiej polityki wewnêtrznej?
Czy by³y w tym elementy paradoksalne. Pozornie tak, jak bowiem domagaæ siê od szlachty polskiej aby by³a lojaln¹ wobec pañstwa jednoczenie
ci¹gle traktowaæ j¹ jako politycznie podejrzan¹, niewiele w dodatku daj¹c
w zamian za tak po¿¹dan¹ lojalnoæ. Ale pozornoæ tego paradoksu polega³a
na tym, ¿e jednak nigdy w pe³ni tej polskiej szlachcie nie ufano, ¿e zawsze
pozostawa³ choæby tylko cieñ w¹tpliwoci (zreszt¹ s³usznie) w jej pe³n¹ lojalnoæ, ale ten cieñ istnia³ i by³ widoczny. Wtedy w tych meandrach polityki
rosyjskiej nie by³o ju¿ paradoksów, bo przecie¿ paradoks wystêpuje w sytuacji sprzecznoci z tym co jest oczywiste, a dla rz¹dz¹cych Rosja lojalnoæ
polskich ziemian nigdy nie by³a oczywista.
Rosja carska by³a pañstwem prawa, choæ ze wszelkimi u³omnociami
wynikaj¹cymi ze specyfiki jaka nios³a samodzier¿awna w³adza. Jego nadu¿ywanie czy dowolna interpretacja sta³y siê trudniejsze po padzierniku 1905 r.
gdy zapowiedziano utworzenie Dumy Pañstwowej o charakterze ustawodaw30

O tzw. baronach kurlandzkich w Radzie Pañstwa tak pisa³ E. Woyni³³owicz: Nie mogê
nie wspomnieæ o nader ¿yczliwym do nas stosunku przedstawicieli z nadba³tyckich guberni
baronów: Tyzenhauzena, Dellinghauzena, Budberga i hr. Reutern barona Nolkena. Byli to
ludzie kultur¹ zachodni¹ i pojêciami ogromnie do nas zbli¿eni i gentlemani w ka¿dym wypadku.
Niewzruszeni w poszanowaniu tradycji i stanowiska swoje w prowincji ogromnie szanuj¹cy
(E. Woyni³³owicz, Wspomnienia 18471928, cz. 1. Wilno 1931, s. 141).
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czym i zmianê funkcji i roli Rady Pañstwa. Dla ludnoci polskiej z guberni
zachodnich oznacza³o to, ¿e ju¿ nie tylko biurokracja bêdzie podejmowaæ
decyzje jej dotycz¹ce, a dla w³adz administracyjnych oznacza³o koniecznoæ
cilejszego przestrzegania tych¿e praw m. in. na skutek pojawienia siê
Dumy- stosunkowo niezale¿nej instytucji odwo³awczej czy nawet kontroluj¹cej (prawo do interpelacji). Zarówno Duma jak i Rada Pañstwa sta³y siê dla
Polaków (i nie tylko) miejscem gdzie mogli przedstawiaæ swoje potrzeby
i postulaty, zabieraæ g³os w sprawach pañstwa, czy choæby tylko pokazaæ, ¿e
istniej¹ w Imperium Rosyjskim.
Czy to wszystko zmienia³o politykê pañstwa rosyjskiego wobec Polaków
mieszkaj¹cych na jego zachodnich rubie¿ach ? Na pewno na ni¹ wp³ywa³o,
modyfikowa³o j¹, ogranicza³o, niejednokrotnie hamowa³o. Ale przy tych
wszystkich zastrze¿eniach, nie zmienia³o podniesionego na wstêpie celu strategicznego  likwidacjê tego celu móg³ przynieæ tylko upadek pañstwa.
SUMMARY
The article attempts to determine whether the policies of tsarist Russia towards
the Western Provinces after 1863 were characterized by ambiguity. According to the
author, the main goal of Imperial Russias policy was to absorb the annexed territories and incorporate them into the Russian political system. The empires support for
the settlement of Russian peasants in the Western Provinces, the attempts to force
Catholics to convert to Eastern Orthodoxy, the sale of Polish estates to Russians on
preferential terms and other extortive measures were merely different manifestations of Imperial Russias policy which was not in any sense ambiguous.
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DYWIZJON FINLANDZKI.
PRÓBA SFORMOWANIA POLSKIEGO
DYWIZJONU MYLIWSKIEGO DLA FINLANDII
Inicjatywa wykorzystania polskich pilotów w wojnie sowiecko-fiñskiej
wysz³a z krêgu dowództwa lotnictwa polskiego we Francji. Pp³k dypl. Mateusz
I¿ycki1, w dniu 6 grudnia 1939 r., wyst¹pi³ z projektem zg³oszenia polskich
lotników jako ochotników do Finlandii2. Identyczny projekt przedstawi³ attaché wojskowy fiñskiej ambasady w Londynie, kpt. In¿. Lauri Vuolasvirta,
który w rozmowie 14 grudnia 1939 r. ze swoim polskim odpowiednikiem mjr.
dypl. Januszem Iliñskim3 zaproponowa³ wys³anie do Finlandii polskich pilotów i mechaników internowanych obecnie na £otwie i Litwie4.
Ambasador Wielkiej Brytanii w Bukareszcie Reginald Hoare5 zaproponowa³ 18 grudnia 1939 r. wykorzystanie polskich pilotów, którzy znajdowali siê
na terenie Rumunii w obozach internowania. Hoare twierdzi³, ¿e polscy piloci
pomimo potrzeby przeszkolenia, zanim bêd¹ mogli lataæ na naszych [angielskich] najbardziej nowoczesnych samolotach, to jednak w wiêkszoci s¹
1

Mateusz I¿ycki de Notto (18981952)  w omawianym okresie szef Oddzia³u III Operacyjnego Dowództwa Lotnictwa.
2 Dowódca lotnictwa polskiego we Francji gen. Józef Zaj¹c wspomina: [ ] 6.XII.1939 [ ]
Zaraz rano by³em u Sikorskiego, który mia³ decydowaæ, czy zg³osiæ polskich lotników jako
ochotników do Finlandii, która zosta³a zaatakowana przez bolszewików; z tak¹ inicjatyw¹
przyszed³ rano p³k. I¿ycki, zob.: J. Zaj¹c, Dwie wojny. Mój udzia³ w wojnie o niepodleg³oæ
i w obronie powietrznej Polski, Londyn 1964, s. 275276.
3 Janusz Iliñski (18961961)  cz³onek Polskiej Misji Wojskowej w Londynie, póniej
attaché wojskowy ambasady polskiej w Londynie; zastêpca szefa sztabu Samodzielnej Brygady
Strzelców Podhalañskich.
4 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: AIPMS),
sygn. A.XII.46/1, List mjr dypl. J. Iliñskiego do kpt. in¿. L. Vuolasvirta, 15 grudnia 1939 r.
5 Reginald Hervey Hoare (18821954)  ambasador Wielkiej Brytanii w Bukareszcie
w latach 19351941.
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w pe³ni zdolni do obs³ugiwania samolotów, których znaczn¹ iloæ posiadamy
w zapasie, a które teraz u¿ywane s¹ w Finlandii. Ambasador zastanawia³
siê, czy by³oby warto zaprosiæ Polaków jako ochotników do s³u¿by w Finlandii i dostarczyæ im potrzebne samoloty?6. Inicjatywa ambasadora Hoare
zosta³a ch³odno przyjêta w Londynie. Laurence Collier7 w pimie do podsekretarza stanu w ministerstwie lotnictwa stwierdzi³, ¿e Lord Halifax ma
w¹tpliwoci, czy by³oby po¿¹dane, aby zak³ócaæ ju¿ poczynione ustalenia na
temat wykorzystania polskich pilotów we Francji i w Anglii8.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o dzia³alnoci kpt. pil. Paw³a Kaczmarczyka9,
który w Sztokholmie próbowa³ zorganizowaæ polsk¹ eskadrê myliwsk¹. Niestety jego dzia³alnoæ szybko wytropi³ wywiad Szwecji i kpt. P. Kaczmarczyk
musia³ wyjechaæ do Wielkiej Brytanii10.
W listopadzie 1939 r. wojskowe lotnictwo Finlandii posiada³o 301 samolotów, z czego 116-119 samolotów bojowych (myliwskich, bombowych i rozpoznawczych). Natomiast lotnictwo myliwskie dysponowa³o liczb¹ 46 samolotów zorganizowanych w trzech pu³kach lotniczych11.
Gen. W³adys³aw Sikorski wyrazi³ zgodê na zorganizowanie 1 eskadry
myliwskiej i 1 eskadry bombowej12, w sumie sk³adaj¹cych siê z piêædziesiêciu pilotów13 pod warunkiem, ¿e nie zak³óci to procesu formowania oddzia³ów lotniczych na terenie Francji. Dlatego planowano wykorzystanie polskich
pilotów internowanych na £otwie i Litwie.
Zgoda gen. Sikorskiego na pomoc Finlandii spowodowa³a koniecznoæ
zintensyfikowania wysi³ków zwi¹zanych z ewakuacj¹ polskich pilotów internowanych na £otwie i Litwie. W dniu 21 grudnia 1939 r. mjr dypl. J. Iliñski
poprosi³ p³k. dypl. Leona Mitkiewicza14 o ewakuacjê z £otwy wzglêdnie
6 The National Archives w Londynie (dalej: TNA), Foreign Office (dalej: FO), 371/23645,
N7618/194/56, Telegram nr 884, R. Hoare do FO, 18 grudnia 1939 r.
7 Laurence Collier (18901976)  szef Departamentu Pó³nocnego Foreign Office.
8 TNA, FO 371/23645, N7618/194/56, Pismo L. Colliera do podsekretarza stanu w ministerstwie lotnictwa, 6 stycznia 1940 r.
9 We wrzeniu 1939 roku komendant Orodka Wyszkolenia Pilota¿u Nr 3 na lotnisku
w maj¹tku Derewiañczyce ko³o S³onima. Orodek podlega³ Bazie Lotniczej Nr 5 w Lidzie. Zob.:
J .Pawlak, P³on¹ce bazy  wrzesieñ 1939, Warszawa 2004, s. 77.
10 G. li¿ewski, Stracone z³udzenia. Polskie lotnictwo myliwskie nad Francj¹ w 1940
roku, Koszalin 2000, s. 28.
11 M. Zgórniak, Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna Europy w latach 19381939,
Kraków 1993, s. 525; P. Przymusia³a, Wojna zimowa 19391940. Dzia³ania lotnicze w czasie
wojny sowiecko-fiñskiej, Warszawa 1997, s. 47.
12 Studium Polski Podziemnej w Londynie (dalej: SPP), sygn. A6.4.10, Pismo gen. Sikorskiego do pp³k. dypl. T. Rudnickiego, 27 grudnia 1939 r.
13 Ulkoasiainministeriön arkisto w Helsinkach (Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych dalej: UM), sygn. 109 C3d, Telegram poselstwa w Genewie do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Helsinkach, 10 grudnia 1939 r.
14 Leon Mitkiewicz-¯ó³tek (18961972)  po przywróceniu stosunków dyplomatycznych
z Litw¹ w 1938 r. zosta³ wyznaczony na stanowisko attaché wojskowego w Kownie, do 15
padziernika 1939 r. kierowa³ ewakuacj¹ polskich ¿o³nierzy internowanych na Litwie i £otwie.
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z Litwy oko³o 50 pilotów myliwskich i mechaników do Szwecji15. P³k
L. Mitkiewicz  28 grudnia 1939 r.  by³ ju¿ w trakcie za³atwiania sprawy
formowania oddzia³ów ochotniczych polskich dla Finlandii a, jak pisa³
w odpowiedzi do mjr. dypl. J. Iliñskiego, na podstawie pisma Pana Majora
bêdê przygotowywa³ obsadê personaln¹ dywizjonu lotniczego. Potrzebny personel z £otwy i Litwy mo¿e byæ sprowadzony do Szwecji w ci¹gu stycznia.
Mitkiewicz zameldowa³ równie¿, ¿e obecnie trudnoci z ewakuowaniem
z £otwy i Litwy nie ma poza przeszkodami komunikacyjnymi16. Trasa ewakuacji polskich pilotów wiod³a z £otwy lub Litwy, drog¹ morsk¹ lub lotnicz¹
do Sztokholmu a dalej do Francji17.
Na £otwie znajdowa³o siê oko³o 100 polskich samolotów szkolnych
i turystycznych, które pragnêli zakupiæ £otysze. Gen. W. Sikorski w zamian
za zgodê rz¹du ³otewskiego na zwolnienie wszystkich polskich lotników,
znajduj¹cych siê w obozie internowanych, oraz zwolnienie samolotu pasa¿erskiego Douglas, nale¿¹cego do Polskich Linii Lotniczych LOT, zamierza³
sprzedaæ te samoloty za oko³o 20% rzeczywistej wartoci18.
W dniu 27 grudnia 1939 r. gen. Sikorski poleci³ pp³k. dypl. Tadeuszowi
Rudnickiemu19 w zwi¹zku z projektem sformowania eskadry myliwskiej
i bombowej przeprowadzenie w miarê mo¿liwoci ewakuacji wszystkich
lotników polskich znajduj¹cych siê na terenie £otwy i Litwy, a ewakuowanych pilotów zgrupowaæ przejciowo w Szwecji. Na dowódcê eskadry myliwskiej zosta³ wyznaczony pp³k pil. Tadeusz Piotrowicz natomiast na dowódcê
eskadry bombowej mjr obs. W³adys³aw Tuchó³ko20, oficerem technicznym zosta³ mjr in¿. Jan Gray21. Stron¹ finansow¹ oraz dostarczeniem sprzêtu mia³a
zaj¹æ siê Finlandia22.
15 AIPMS, sygn. A.XII.46/1, Pismo mjr. dypl. J. Iliñskiego do p³k. dypl. L. Mitkiewicza,
21 grudnia 1939 r.
16 AIPMS, sygn. A.XII.46/1, Pismo p³k. dypl. L. Mitkiewicza do mjr. dypl. J. Iliñskiego,
28 grudnia 1939 r.
17 Ewakuacja nie przebiega³a tak sprawnie, jak pisa³ p³k Mitkiewicz, zdarza³y siê przypadki aresztowania przez Niemców statków, na których p³ynêli polscy ¿o³nierze. Szerzej na
temat ewakuacji zob.: K. Pi¹tkowski, Ewakuacja polskich wojskowych do Francji. Wybrane
zagadnienia funkcjonowania szlaku pó³nocnego od wrzenia 1939 do czerwca 1940 roku, Przegl¹d Historyczno-Wojskowy, 2010 nr 2; W.K. Roman, Dzia³alnoæ niepodleg³ociowa ¿o³nierzy
polskich na Litwie i Wileñszczynie wrzesieñ 1939 r.  czerwiec 1941 r., Piotrków Trybunalski
2003; M. Adamiak, Projekt wys³ania ¿o³nierzy polskich internowanych na Litwie i £otwie na
front sowiecko-fiñski, Dzieje Najnowsze, 2009 nr 1, s. 7581.
18 SPP, sygn. A6.4.10, Pismo gen. Sikorskiego do pp³k. dypl. T. Rudnickiego, 27 grudnia
1939 r.
19 Pp³k. dypl. Tadeusz Rudnicki po p³k. dypl. Leonie Mitkiewiczu prowadzi³ ewakuacjê
¿o³nierzy polskich internowanych na Litwie i £otwie.
20 W³adys³aw Tuchó³ko (19011994)  w 1939 r. komendant Wojskowego Orodka Spadochronowego w Bydgoszczy.
21 Gray Jan (18931971)  zdemobilizowany z PSP w Anglii jako major i Squadron Leader.
22 SPP, sygn. A6.4.10, Pismo gen. Sikorskiego do pp³k. dypl. T. Rudnickiego, 27 grudnia
1939 r.
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Polskie eskadry mia³y zostaæ zorganizowane i przeszkolone na terenie
Szwecji, sk¹d  po odbiorze samolotów, które mia³a dostarczyæ  na probê
Finlandii  Wielka Brytania  uda³yby siê drog¹ powietrzn¹ do Finlandii.
Eskadry mia³y wejæ w sk³ad lotnictwa finlandzkiego, bêd¹c pod dowództwem polskim i [ ] [polsk¹] obsad¹23. Jednym z warunków polskiej pomocy
by³o stworzenie samodzielnego dywizjonu24. Polscy piloci mieli posiadaæ te
same prawa i te same wynagrodzenie jak odpowiadaj¹cy im w szeregach
Fiñskich Si³ Powietrznych [ ]25.
Jak ju¿ powy¿ej wspomniano samoloty, dla polskiego dywizjonu mia³a
dostarczyæ Wielka Brytania, 19 grudnia 1939 r., kpt. L. Vuolasvirta poinformowa³ mjr dypl. J. Iliñskiego, ¿e w styczniu dostarczone zostan¹ do Szwecji
[od] 20 do 30 jednomiejscowych samolotów myliwskich typu Gloster-Gauntlet26 [ ] Samoloty te maj¹ byæ przeznaczone stosownie do wniosku tutejszego [fiñskiego] Poselstwa [w Londynie] dla polskich za³óg27.
Fiñska dyplomacja stara³a siê o zakup samolotów w Wielkiej Brytanii.
Pose³ Finlandii w Londynie  Georg Gripenberg28  ju¿ 3 grudnia 1939 r.
 otrzyma³ polecenie z fiñskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby
natychmiast zakupiæ 30 samolotów Spitfire29, Hurricane30 lub Gladiator31.
Natomiast 14 grudnia otrzyma³ dyspozycje, by kupiæ 20 Gladiatorów i póniej jeszcze kolejne 1032. Wielka Brytania, która potrzebowa³a sama samolotów, nie spieszy³a siê równie¿ z wykonaniem zamówienia z lata 1939 r., na
dostawê do Finlandii samolotów myliwskich Hawker Hurricane oraz bombowców Bristol Blenheim. Attaché wojskowy polskiej ambasady w Helsinkach w raporcie z 7 stycznia 1940 r. donosi³, ¿e fiñski genera³ Lundquist33,
23 AIPMS, sygn. A.XII.46/1, Pismo mjr. dypl. J. Iliñskiego do p³k. dypl. L. Mitkiewicza-¯ó³tka, 21 grudnia 1939 r.
24 UM, sygn. 109C3d, Telegram poselstwa w Bukareszcie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Helsinkach, 12 grudnia 1939 r.
25 AIPMS, sygn. A.XII.46/1, List kpt. in¿. L. Vuolasvirta do mjr. dypl. J. Iliñskiego,
22 grudnia 1939 r.
26 Gloster Gauntlet  dwup³atowy, jednomiejscowy samolot myliwski o konstrukcji metalowej krytej p³ótnem i duraluminium. Uzbrojenie stanowi³y dwa karabiny maszynowe Vickers
kalibru 7,7 mm, zamontowane w kad³ubie, strzelaj¹ce poprzez mig³o. Na dolnych p³atach
zainstalowano wyrzutniki 20-funtowych bomb (po cztery na p³at).
27 AIPMS, sygn. A.XII.46/1, List kpt. in¿. L. Vuolasvirta do mjr. dypl. J. Iliñskiego,
22 grudnia 1939 r.
28 Georg Achates Gripenberg (1890-1975)  by³ pos³em w latach 19331942.
29 Supermarine Spitfire  jednomiejscowy myliwiec, uzbrojenie stanowi³o 8 karabinów
maszynowych Browning 7,7 mm lub 2 dzia³ka 20 mm i 4 karabiny 7,7 mm.
30 Hawker Hurricane  samolot myliwski, jednomiejscowy, jednosilnikowy dolnop³at
o konstrukcji metalowej z czêciowo p³óciennym pokryciem. Uzbrojenie stanowi³o osiem karabinów maszynowych Browning kalibru 7,7 mm.
31 Gloster Gladiator  jednomiejscowy samolot myliwski w uk³adzie dwup³ata o konstrukcji metalowej. Uzbrojony by³ w 4 karabiny maszynowe kal. 7,7 mm.
32 G.A. Gripenberg, Finland and the Great Powers. Memoirs of a Diplomat, Lincoln 1965,
s. 89.
33 Jarl Frithiof Lundquist (18961965)  dowódca fiñskiego lotnictwa w latach 19321945.
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jeszcze w padzierniku [1939], naciska³ angielskiego attaché lotniczego
o przyspieszenie tych zamówieñ, co jednak nie dawa³o ¿adnego rezultatu.
7 grudnia rz¹d angielski udzieli³ zezwolenia na eksport samolotów zamówionych w lecie przez Finlandiê. Prasa angielska podkrela³a, ¿e jest to transakcja prywatnych firm angielskich, a nie akcj¹ rz¹du angielskiego34.
Podczas spotkania, w dniu 14 stycznia 1940 r., Gripenberga z lordem
Halifaxem35, pose³ fiñski owiadczy³, ¿e Finlandia pilnie potrzebowa³a 60
nowoczesnych myliwców Hurricane lub Spitfire. Halifax obieca³ zrobiæ
wszystko, co bêdzie mo¿liwe w sprawie dostawy samolotów36.
Brygadier Ling37  specjalny wys³annik Wielkiej Brytanii do Finlandii
 sk³adaj¹c w dniu 16 stycznia 1940 r., raport ze swojej misji w Finlandii
przed Wojskowym Komitetem Koordynacyjnym (Military Coordinating Committee) stwierdzi³, ¿e Finlandii brakuje przede wszystkim myliwców, a piloci
walcz¹ na resztkach sprzêtu. Wed³ug Linga tylko trzydzieci samolotów myliwskich nadal nadaje siê do walki, a Gladiatory wys³ane z Wielkiej Brytanii
miesi¹c wczeniej dopiero teraz docieraj¹ do Finlandii38.
Z raportu brygadiera Linga Gabinet Wojenny dowiedzia³ siê o tragicznym po³o¿eniu Finlandii, ale wydawa³o siê to niemo¿liwe, aby Wielka Brytania mog³a skutecznie pomóc Finlandii. Na posiedzeniu Gabinetu Wojennego
szef sztabu lotnictwa39 stwierdzi³, ¿e dwanacie z dwudziestu Hurricanów
mog³oby zostaæ sprzedanych do Finlandii. W koñcu Finowie mieli otrzymaæ
dwanacie Hurricanów, z których tylko osiem przyby³o do Finlandii na kilka
dni przed koñcem wojny, zbyt póno, by wzi¹æ udzia³ w walkach40.
Na posiedzeniu Gabinetu Wojennego w dniu 23 stycznia 1940 r., minister
lotnictwa, Kingsley Wood41, powiedzia³, ¿e rozwa¿y³ ze sztabem lotnictwa
kwestie wysy³ki samolotów [ ] do Finlandii [ ] i zaleca³ by wydaæ (release)
samoloty Hurricane. Minister stwierdzi³, ¿e Wielka Brytania by³a przygotowana do sprzeda¿y 12 Hurricanów, z których 8 by³o ju¿ dostêpnych a 4
pójd¹ prawdopodobnie w ci¹gu miesi¹ca. Gabinet Wojenny zatwierdzi³
34 AIPMS, sygn. A.XII. 76/1, Raport attaché wojskowego poselstwa RP w Helsinkach pp³k.
dypl. W. £osia, 7 stycznia 1940 r.
35 Edward Frederick Lindley Wood hrabia Halifax (18811959)  brytyjski polityk Partii
Konserwatywnej, w omawianym okresie by³ ministrem spraw zagranicznych.
36 G.A. Gripenberg, op. cit., s. 109110.
37 Christopher George Ling (18801953)  brygadier (genera³ brygady), specjalny wys³annik Wielkiej Brytanii do Finlandii podczas wojny zimowej.
38 TNA, War Cabinet and Cabinet (dalej: CAB) 65/5, WM(40)16, 17 stycznia 1940 r.;
T. Munch-Petersen, The Strategy of Phoney War. Britain, Sweden and the Iron Ore Question
19391940, Sztokholm 1981, s. 118.
39 Cyril Newall (18861963)  szef sztabu lotnictwa w latach 19371940.
40 J. Nevakivi, The Appeal that Was Never Made. The Allies, Scandinavia and the Finnish
Winter War 19391940, London 1976, s. 85; A.J. Bayer, British policy towards the Russo-Finnish
winter war 19391940, Canadian Journal of History, 1981 nr 1, s. 36.
41 Howard Kingsley Wood (18811943)  cz³onek Partii Konserwatywnej. Minister lotnictwa w latach 19381940.
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sprzeda¿ 12 samolotów Hurricane dla rz¹du fiñskiego, pozornie dostarczonych do Finlandii przez firmê produkuj¹ca dany samolot42. Nastêpnego
dnia minister lotnictwa poinformowa³ Gripenberga, ¿e Finlandia mo¿e zakupiæ 12, a nie 60 Hurricanów43.
Transport samolotów z Wielkiej Brytanii do Finlandii równie¿ trwa³ d³ugo i by³ bardzo skomplikowany pod wzglêdem logistycznym. Samoloty przewo¿ono z fabryk i magazynów do portów i tam ³adowano na fiñskie statki.
Nastêpnie transportowane by³y do Szwecji, gdzie je montowano i testowano
w zak³adach Centrala Flygverkstanden (Centralne Zak³ady Lotnicze) i drog¹
powietrzn¹ wysy³ano do Finlandii. Czas potrzebny na wys³anie jednego
transportu wynosi³ przeciêtnie jeden miesi¹c44.
Samoloty dostarczone do Finlandii nie by³y w pe³ni gotowe do walki.
Myliwce Gladiator nie zosta³y wyposa¿one w sprzêt do napraw, karabiny
maszynowe zosta³y wys³ane bez amunicji o odpowiednim kalibrze, w bombowcach Blenheim zamontowane by³y radiostacje, które nie posiada³y czêstotliwoci radiowych u¿ywanych w Finlandii i nie zosta³y wyposa¿one w wyrzutniki bomb, pasuj¹ce do bomb, bêd¹cych w u¿yciu w Finlandii45.
Rz¹d francuski równie¿ obieca³ samoloty Finlandii. Ambasador Finlandii
w Pary¿u Harii Holma46, w dniu 30 grudnia 1939 r., od francuskiego ministra lotnictwa  Guya la Chambre47  otrzyma³ obietnicê, ¿e rozpatrzy
kwestiê przyznania samolotów48. W styczniu 1940 r., Francja planowa³a
wys³anie 30 samolotów myliwskich Saulnier Morane 40649. Minister lotnictwa i gen. Joseph Vuillemin50  dowódca lotnictwa francuskiego  planowali
równie¿ wys³aæ do Finlandii 50 myliwców Koolhoven51, pod warunkiem, ¿e
technicy lotnictwa zapewni¹ odpowiednie uzbrojenie. W przypadku, gdyby
nie zdo³ano zagwarantowaæ uzbrojenia, gen. Vuillemin sam zgromadzi dostawê [myliwców] Morane 40652.
42

TNA, CAB, 65/5, WM(40)21, 23 stycznia 1940 r.
G.A. Gripenberg, op. cit., s. 110111.
44 C.G. Mannerheim, Wspomnienia, Warszawa 1996, s. 253; J. Nevakivi, op. cit., s. 80;
T. Paw³owski, Gloster Gauntlet, Lotnictwo, 2010 nr 7, s. 84.
45 J. Nevakivi, op. cit., s. 80.
46 Harii Holma (18861954)  pose³ Finlandii w Pary¿u w latach 19271943.
47 Guy la Chambre (18981975)  minister lotnictwa w latach 19381940.
48 UM, sygn. 109C2e, Pismo pos³a H. Holmy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Helsinkach, 31 grudnia 1939 r.
49 TNA, War Office (dalej: WO), Assistance to Finland, 8 stycznia 1940 r.
50 Joseph Vuillemin (18831963)  krótko przed wybuchem II wojny wiatowej zosta³
dowódc¹ Francuskich Si³ Powietrznych i pe³ni³ tê funkcjê do francusko-niemieckiego zawieszenia broni w czerwcu 1940 r.
51 Koolhoven F.K.58  holenderski samolot myliwski, wyprodukowany na zamówienie
lotnictwa francuskiego. Jednomiejscowy, dolnop³at o konstrukcji mieszanej. Uzbrojenie sk³ada³o
siê z 4 karabinów maszynowych sta³ych, umieszczone w owiewkach pod skrzyd³ami, po dwa na
ka¿dym p³acie.
52 Service Historique de lArmée de Terre à Vincennes (dalej: SHAT), sygn. 27N8, dossier 3,
Note au sujet de laide apporte a la Finlande, 19 stycznia 1940 r.
43
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W dniu 26 stycznia 1940 r. dosz³o do spotkania ambasadora H. Holmy
z ministrem Augustem Zaleskim. W dyskusji polski minister podkreli³, ¿e
Francja zobowi¹za³a siê dostarczyæ do Finlandii dodatkowe samoloty dla 100
polskich pilotów, którzy obecnie znajduj¹ siê w Sztokholmie53. 29 stycznia
podczas spotkania premiera Edouarda Daladiera z ambasadorem H. Holm¹
oraz p³k. Aladarem Paasonenem54, francuski premier owiadczy³, ¿e: rz¹d
francuski odda samoloty bojowe do dyspozycji polskich pilotów [ ], którzy
obecnie znajduje siê w Sztokholmie55.
Francja na pocz¹tku lutego 1940 roku wys³a³a do Finlandii 21 myliwców Morane 40656 oraz 7 myliwców Caudron 74157. Obieca³a równie¿
80 myliwców Koolhoven oraz 109 sztuk innych typów samolotów. ¯aden
z myliwców Caudron nie przyby³ przed koñcem dzia³añ wojennych, a pozosta³e obiecane myliwce przyby³y tu¿ przed podpisaniem pokoju58.
W styczniu 1940 r. w Sztokholmie znajdowa³o siê  ewakuowanych
z £otwy  24 oficerów i 2 podoficerów pod dowództwem pp³k. pil. Tadeusza
Piotrowicza. Pp³k T. Rudnicki nakaza³ grupie pp³k. T. Piotrowicza zorganizowanie [ ] zajêæ w zakresie teorii sprzêtu, z którego bêd¹ korzystaæ, geografii
Finlandii i pogranicznego rejonu Rosji, oraz nauki szwedzkiego i niemieckiego. Zorganizowane mia³yby byæ æwiczenia narciarskie. Sprzêt  28 myliwców Gloster Gauntlet  dla tej grupy wed³ug zapowiedzi angielskiego attaché
wojskowego  p³k. R. Sutton-Pratta59  przybywa ju¿ do Bergen, sk¹d po
zamontowaniu p³óz ma byæ odes³any do Finlandii60.
Pod koniec stycznia 1940 r. w Sztokholmie znajdowa³o siê ju¿ oko³o 30
[polskich] lotników, (w tym 14 pilotów), a w najbli¿szych dniach ma przybyæ
jeszcze 40 lotników (pilotów, mechaników i szoferów), jako uzupe³nienie ludzi
do pe³nej eskadry myliwskiej. Zatem Finlandii mog³a byæ oddana jedna
eskadra myliwska bez taboru samochodowego61.
53 UM, sygn. 109C2a, Pismo pos³a H. Holmy do ministra spraw zagranicznych w Helsinkach, 30 stycznia 1940 r.
54 Aladar Paasonen (18981974)  attaché fiñski w Pary¿u, nastêpnie szef wywiadu wojskowego.
55 UM, sygn. 109C2a, Pismo pos³a H. Holmy do ministra spraw zagranicznych w Helsinkach, 30 stycznia 1940 r.
56 Morane-Saulnier MS.406  jednomiejscowy, jednosilnikowy dolnop³at, konstrukcji metalowej. Uzbrojenie sk³ada³o siê z 1 dzia³ka kal. 20 mm strzelaj¹cego wspó³osiowo przez reduktor i wa³ mig³a oraz 2 karabinów maszynowych kalibru 7,5 mm zabudowanych w skrzyd³ach.
57 Caudron CR 714 Cyclone  jednomiejscowy, dolnop³at o drewnianej konstrukcji. Uzbrojony by³ w cztery karabiny maszynowe MAC M.39 kalibru 7,5 mm, zamontowanych na skrzyd³ach. Pierwsze serie CR 714 by³y gotowe w styczniu 1940 roku i w nastêpnym miesi¹cu szeæ
z nich wys³ano do Finlandii, a piêæ jeszcze nie uzbrojonych i nie w pe³ni wyposa¿onych, dostarczono do CWL w Lyon-Bron.
58 TNA, WO 208/3966, Aircraft in Finland, 1 marca 1940 r.; C.G. Mannerheim, op. cit.,
s. 253; J. Nevakivi, op. cit., s. 81.
59 Reginald Sutton-Pratt (18981962)  attaché wojskowy w Sztokholmie w latach 19391947.
60 SSP, sygn. A6.4.10, Pismo pp³k. dypl. T. Rudnickiego do szefa sztabu, 29 stycznia 1940 r.
61 SPP, sygn. A6.4.10, Podstawy akcji dla Finlandii, pismo bez daty.
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Najwa¿niejszym zagadnieniem przy formowaniu polskich oddzia³ów lotniczych dla Finlandii by³a postawa Szwecji. Przedstawiciele Finlandii  w opinii
pp³k. dypl. W³adys³awa £osia62  byli gotowi interweniowaæ u rz¹du Szwecji jednak uzyskanie zezwolenia na formowanie polskich oddzia³ów w Szwecji63 by³o prawie wykluczone64. Podobn¹ opiniê, w pimie skierowanym do
mjr. dypl. J. Iliñskiego, wyrazi³ p³k dypl. L. Mitkiewicz. Dotychczas  stwierdzi³ Mitkiewicz  nie jest wyjanione, jakie stanowisko zajmie rz¹d szwedzki
w sprawie formowania w Szwecji naszych oddzia³ów. Na podstawie rozmów
z tutejszym finlandzkim Attaché Wojskowym i przedstawicielem dowództwa
szwedzkich oddzia³ów ochotniczych oraz korespondencji z naszym Attaché
Wojskowym w Helsinkach odnios³em wra¿enie, ¿e nie nast¹pi³o jeszcze porozumienie pomiêdzy rz¹dami Finlandii i Szwecji w tej sprawie. Meldowa³em
o tym Naczelnemu Dowództwu, prosz¹c o uzyskanie potrzebnych decyzji
w drodze dyplomatycznej. Bez jasnej decyzji Szwedów nic nie zrobimy65.
Pomimo tego, ¿e wród wszystkich pañstw Szwecja udzieli³a Finlandii najwiêkszej pomocy w materiale wojennym, a z jej terenu przyby³o najwiêcej
ochotników do Finlandii, to jednak nie zdecydowa³a siê na tak daleko id¹c¹
pomoc Finlandii, jak zgoda na formowanie na jej terytorium oddzia³ów polskich. Rz¹d Szwecji zas³ania³ siê neutralnoci¹ odmawiaj¹c Finlandii pomocy, a w rzeczywistoci obawia³ siê reakcji Niemiec i Zwi¹zku Sowieckiego na
takie zaanga¿owanie w konflikt sowiecko-fiñski. Niemcy by³y g³ównym odbiorc¹ szwedzkiej rudy ¿elaza, zatem pojawienie siê polskich ¿o³nierzy na
terenie Szwecji mog³o spowodowaæ niemiecki atak na Szwecjê.
Negatywne stanowisko, jakie zajê³a Szwecja, brak sprzêtu, którego nie
dostarczy³a Wielka Brytania i Francja oraz trudnoci z ewakuacj¹ polskich
pilotów doprowadzi³y do zarzucenia pomys³u sformowania eskadr lotniczych
z pilotów internowanych w krajach ba³tyckich. Dowódca polskiego lotnictwa
we Francji  gen. Józef Zaj¹c  stwierdzi³, ¿e wobec koniecznoci gruntownego przeszkolenia zarówno personelu lataj¹cego jak i technicznego przez fachowych instruktorów na nowym sprzêcie, oraz w zwi¹zku z brakiem materia³u wojennego w Finlandii, dotychczasowe koncepcje organizacji jednostek
lotnictwa polskiego na terenie Finlandii zosta³y zaniechane66.
W po³owie stycznia 1940 r., powsta³ kolejny projekt sformowania polskiego dywizjonu lotniczego przeznaczonego dla Finlandii z pilotów znajduj¹cych siê we Francji. Tym razem autorami projektu byli Francuzi. W dniu
22 stycznia 1940 r. odby³a siê konferencja francusko-polska, w której uczest62 W³adys³aw Gotfryd Ludwik £o (18921948)  polski attaché wojskowy w Helsinkach
w latach 1935-1941.
63 AIPMS, sygn. A.XII.46/1, Sprawozdanie nr 1 pp³k. dypl. W. £osia, attaché wojskowego
w Helsinkach, 7 stycznia 1940 r.
64 UM, sygn. 109 C2e, Pismo pos³a H. Holmy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Helsinkach, 31 grudnia 1939 r.
65 AIPMS, sygn. A.XII.46/1, List p³k. dypl. Mitkiewicza do mjr dypl. Iliñskiego, 28 grudnia 1939.
66 AIPMS, sygn. LOT A.IV 2/2a, Pismo gen. J. Zaj¹ca do pp³k. dypl. T. Rudnickiego,
12 lutego 1940 r.
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niczyli gen. Victor Denain67 i gen. Józef Zaj¹c68. Gen. V. Denain poinformowa³ gen. J. Zaj¹ca, ¿e Francja ma zamiar wys³aæ do Finlandii 80 samolotów
myliwskich, a on sam osobicie zajmie siê spraw¹ organizacji i szybkiego
przeszkolenia polskiego dywizjonu myliwskiego69.
Gen. W. Sikorski równie¿ uwa¿a³, ¿e najw³aciwsz¹ form¹ pomocy Finlandii by³o obsadzenie od 2 do 5 eskadr lotniczych  tj. 25 do 50 p³atowców,
a wykonanie tej formy pomocy mo¿liwe jest od razu, o ile tylko lotnicy nasi
otrzymaj¹ niezbêdny ekwipunek i sprzêt. Przeszkolenie na nowym sprzêcie
jest kwesti¹ maksymalnie 2 tygodni70, natomiast pomoc rz¹du polskiego
zale¿y wy³¹cznie od dostarczenia przez sprzymierzone armie samolotów71.
Tego samego zdania, co gen. Sikorski, by³ gen. Maurice Gamelin72, który
w nocie z 27 stycznia 1940 r., stwierdzi³, ¿e pomoc Finlandii w postaci lotnictwa jest niezbêdna i pilna. Wydaje siê to stosunkowo proste  twierdzi³
gen. Gamelin  w odniesieniu do lotnictwa, a istotn¹ pomoc¹ jest wys³anie
samolotów myliwskich. Trudnoæ, jaka siê jednak pojawia, to ¿e dostêpna
jest niewielka liczba pilotów fiñskiego lotnictwa. Francja zamierza przeciwdzia³aæ tej niekorzystnej sytuacji poprzez wys³anie polskich pilotów do Finlandii. Ale to zajmie trochê czasu73.
Rz¹d polski w porozumieniu z odpowiednimi w³adzami francuskimi
postanowi³, ¿e zostanie obecnie sformowany jedynie 2-eskadrowy dywizjon
myliwski, który wemie udzia³ w walkach na terenie Finlandii jako jednostka Polskich Si³ Powietrznych podporz¹dkowana pod wzglêdem jej u¿ycia
Dowództwu Finlandzkiemu. Dywizjon mia³ zostaæ ca³kowicie wyposa¿ony
w sprzêt i materia³ przez w³adze francuskie, plus niezbêdny zapas i zorganizowany na podstawie etatów francuskich. Piloci mieli zostaæ przeszkoleni
we Francji na samolotach Caudron Cyclone CR-71474 . Kadrê dywizjonu mia³o stanowiæ 30 pilotów, 1 oficer techniczny, 24 mechaników samolotowych,
2 radiomechaników, 2 rusznikarzy i 1 reflektorzysta. Po przeszkoleniu personel dywizjonu i sprzêt mieli zostaæ wys³ani do Finlandii75.
67 Victor Denain (18801952)  od padziernika 1939 do czerwca 1940 szef francuskopolskiej misji wojskowej przy rz¹dzie RP na wychodstwie.
68 Józef Ludwik Zaj¹c (18911963)  od padziernika 1939 roku dowódca Lotnictwa
i Obrony Przeciwlotniczej, od 22 lutego 1940 roku zosta³ dowódc¹ Polskich Si³ Powietrznych.
69 J. Zaj¹c, op. cit., s. 308; W. Król, Zarys dzia³añ polskiego lotnictwa we Francji 1940,
Warszawa 1988, s. 51.
70 AIPMS, sygn. PRM. 16/8, Notatka w sprawie pomocy dla Finlandii, 21 lutego 1940 r.
71 AIPMS, sygn. PRM. 16/9, Pismo gen. W. Sikorskiego do ministra A. Zaleskiego,
22 lutego 1940 r.
72 Maurice Gustave Gamelin (18721958)  od 1938 roku Naczelny Wódz armii francuskiej.
73 SHAT, sygn. 27N8, dossier 3, Note Relative aux théâtres doperations Finlandais et
Scandinaves, 27 stycznia 1940 r.
74 Francja 80 sztuk tych samolotów zamierza³a wys³aæ do Finlandii z przeznaczeniem dla
polskich pilotów. TNA, WO 208/3966, Finnish Air Force, 4 marca 1940.
75 AIPMS, sygn. LOT A.IV2/2a, Pismo gen. J. Zaj¹ca do pp³k. dypl. T. Rudnickiego,
12 lutego 1940 r.
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Polskie stanowisko w sprawie pomocy lotniczej Finlandii przedstawia
aide-memoire gen. W. Sikorskiego z lutego 1940 r. Polski premier stwierdzi³,
¿e Finlandii brakuje przede wszystkim samolotów myliwskich i bombowych. Posiadamy we Francji liczne kadry tej broni. Natychmiast poprzez
dostarczenie nowoczesnego sprzêtu i nastêpnie w krótkim czasie organizuj¹c
szkolenie móg³bym dysponowaæ pewn¹ liczb¹ jednostek lotnictwa, które mog³yby byæ wys³ane do Finlandii. Mylê, ¿e znaczenie tego rodzaju wsparcia
materialnego i moralnego by³oby znacznie wiêksze ni¿ wys³anie kilku batalionów piechoty. Jeli wzi¹æ pod uwagê, ¿e mamy znaczne nadwy¿ki kadry
w stosunku do liczby jednostek lotnictwa, które przewidujemy zorganizowaæ.
Jednostki dla Finlandii mog³yby wiêc byæ tworzone nie opóniaj¹c terminu
przygotowania jednostek, które musz¹ byæ tworzone we Francji i w Anglii.
Chodzi o to, ¿eby pomóc Finlandii szybko, tak wiêc personel lotnictwa, który
jest gotowy, jest aktualnie szkolony. Móg³by on byæ zorganizowany i wyekwipowany w szybkim czasie, ¿eby przynieæ dla Finlandii istotn¹ pomoc
w szybkim czasie76.
W polskiej bazie lotniczej Lyon-Bron, pod koniec stycznia 1940 r., odby³a
siê narada, w której brali udzia³ p³k pil. Stefan Pawlikowski77, pp³k pil.
Stanis³aw Karpiñski78 oraz francuski komendant lotniska Bron, p³k Morin.
P³k Karpiñski przedstawi³ szczegó³y projektu sformowania dywizjonu finlandzkiego z rezerwy polskich pilotów przebywaj¹cych we Francji. Podczas
narady ustalono, ¿e istnieje dostateczna nadwy¿ka przeszkolonego personelu
do sformowania dywizjonu. Wytypowano mjr. pil. Józefa Kêpiñskiego79 na
przysz³ego dowódcê dywizjonu. P³k Pawlikowski zaproponowa³, by na oficera
technicznego wyznaczyæ kpt. in¿. Stefana Grotta. Ustalono równie¿, ¿e wyjazd do Finlandii traktowaæ nale¿y jako ochotniczy, co mia³o zostaæ podane do
wiadomoci pilotom i personelowi naziemnemu80.
Tydzieñ po naradzie kpt. in¿. S. Grott zg³osi³ siê do dowództwa lotnictwa
polskiego w Pary¿u, gdzie otrzyma³ ogólne wytyczne oraz szczegó³owe polecenia od szefa oddzia³u technicznego zaopatrzenia. Nastêpnego dnia odlecia³
brytyjskim samolotem pasa¿erskim do Sztokholmu81 .
W lutym 1940 r. wynik³a sprawa zawarcia umowy z rz¹dem fiñskim,
dotycz¹cej u¿ycia jednostek lotnictwa polskiego w walkach na terenie Finlandii.
76

AIPMS, sygn. A.IV1/2, Aide-memoire gen. W. Sikorskiego, luty 1940 r.
Stefan Pawlikowski (18961943)  we wrzeniu 1939 r. dowódca Brygady Pocigowej,
we Francji komendant Centrum Wyszkolenia Lotniczego w polskiej bazie Lyon Bron.
78 Stanis³aw Karpiñski (18911982)  podczas kampanii wrzeniowej by³ zastêpc¹ szefa
Sztabu Lotniczego Sztabu G³ównego, we Francji by³ szefem sztabu lotnictwa.
79 Józef Kêpiñski (19001964)  od padziernika 1937 szef wyszkolenia Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dêblinie, w listopadzie 1939 przedosta³ siê do Francji, od kwietnia 1940
r. dowódca 1/145 Dywizjonu Myliwskiego (Warszawski), ranny podczas kampanii francuskiej,
od padziernika 1940 w Wielkiej Brytanii.
80 S. Karpiñski, Na skrzyd³ach huraganu, Warszawa 2003, s. 99100; W. Król, Zarys
dzia³añ polskiego lotnictwa , s. 51; G. li¿ewski, op. cit., s. 28.
81 S. Karpiñski, op. cit., s. 100.
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Gen. J. Zaj¹c 12 lutego 1940 r. wystosowa³ pismo do pp³k. dypl. T. Rudnickiego, w którym upowa¿ni³ go do przeprowadzenia pertraktacji z Rz¹dem Finlandzkim, celem ustalenia tekstu umowy dotycz¹cej warunków u¿ycia jednostek lotnictwa polskiego w walkach na terenie Finlandii. Gen. Zaj¹c uwa¿a³,
¿e umowa powinna byæ opracowana zgodnie z nastêpuj¹cymi wytycznymi:
a) Lotnictwo Polskie stanowi czêæ Polskiej Si³y Zbrojnej i zachowuje
ca³kowicie charakter narodowy,
b) Jednostki Lotnictwa Polskiego zostan¹ podporz¹dkowane pod wzglêdem ich taktycznego u¿ycia Dowództwu Finlandzkiemu,
c) Personel Lotnictwa Polskiego korzysta ze wszystkich uprawnieñ, jakie
przys³uguj¹ cz³onkom Finlandzkiej Si³y Zbrojnej i jest uposa¿ony na koszt
Finlandii zgodnie z obowi¹zuj¹cymi tam przepisami. Gen. Zaj¹c poinformowa³ p³k. Rudnickiego równie¿ o tym, ¿e na razie Finlandia otrzymuje jeden
2-eskadrowy dywizjon myliwski wyposa¿ony ca³kowicie wed³ug organizacji
francuskiej wraz z niezbêdn¹ rezerw¹ personelu i sprzêtu82.
W lutym nast¹pi³a intensyfikacja prac nad wys³aniem dywizjonu lotniczego do Finlandii gen. J. Zaj¹c poinformowa³ pp³k. dypl. T. Rudnickiego, ¿e
wyposa¿enie ziemne i samoloty francuskie przyjad¹ z przeszkolon¹ kadr¹
pilotów i obs³ugi straty mia³y byæ uzupe³niane personelem znajduj¹cym siê
w Szwecji83.
Gen. J. Zaj¹c zawiadomi³ pp³k. dypl. T. Rudnickiego, ¿e w po³owie marca
do Finlandii mia³o przyjæ z Francji 30 wyszkolonych pilotów i 30 mechaników oraz samoloty [ ]. Straty dywizjonu mia³y byæ uzupe³niane pe³nowartociowymi myliwcami [pilotami] i ca³ym personelem technicznym znajduj¹cym siê w Szwecji. [ ]. Niestety, polskim w³adzom wojskowym nie uda³o siê
uzyskaæ zgody francuskiego ministerstwa lotnictwa na wys³anie dywizjonu
w pe³ni wyposa¿onego w tabor naziemny. Francuzi uzasadniali sw¹ odmowê,
twierdz¹c, ¿e Finlandia prosi³a tylko o samoloty i personel. Uzupe³nienie
obs³ugi i ca³y materia³ naziemny mieli daæ Finowie, jak równie¿ niezbêdn¹
pomocnicz¹ obs³ugê, do czasu uzupe³nienia dyonu personelem wyewakuowanym z £otwy84.
W dniu 8 marca 1940 r. pp³k dypl. T. Rudnicki wys³a³ pismo do gen.
J. Zaj¹ca, w którym owiadczy³, ¿e na probê fiñskiego Sztabu Generalnego
wys³a³ do Helsinek mjr in¿. Graya w celu, jak zaznaczono w telegraficznej
probie: »przygotowania pobytu lotników polskich w Finlandii«. Domylam
siê, ¿e chodzi tu o przygotowanie bazy dla przylotu naszego dyonu85.
82 AIPMS, sygn. LOT A.IV 2/2a, Pismo gen. J. Zaj¹ca do p³k. dypl. T. Rudnickiego,
12 lutego 1940 r.
83 AIPMS, sygn. LOT A.IV 2/2a, Pismo gen. J. Zaj¹ca do p³k. dypl. T. Rudnickiego,
17 lutego 1940 r.
84 SPP, sygn. A6.4.10, Pismo gen. J. Zaj¹ca do pp³k. dypl. T. Rudnickiego, 7 marca 1940 r.;
AIPMS, sygn. LOT A.IV 2/2a, Pismo gen. J. Zaj¹ca do p³k. dypl. T. Rudnickiego, po³owa marca
1940 r.
85 AIPMS, sygn. LOT A.IV 2/2a, Pismo pp³k. dypl. T. Rudnickiego do gen. J. Zaj¹ca,
8 marca 1940 r.
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Dywizjon finlandzki mia³ sk³adaæ siê z pilotów ochotników, których na
apel polskiego rz¹du zg³osi³o siê ponad 10086. Kandydaci do dywizjonu byli
rekomendowani przez dowódców dywizjonów z wrzenia 1939 r.87 Ta selekcja
podyktowana by³a liczb¹ ochotników, którzy zg³osili siê do dywizjonu. Wiêkszoæ pilotów dywizjonu wywodzi³a siê z Brygady Pocigowej i Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dêblinie88.
Jak ju¿ wspomniano, na dowódcê dywizjonu zosta³ wyznaczony mjr pil.
Józef Kêpiñski, jego zastêpc¹ zosta³ kpt. pil. Piotr £aguna. Dowódc¹ 1 eskadry wyznaczono kpt. pil. Antoniego Wczelika, a 2 eskadry kpt. pil. Juliusza
Freya, szefem obs³ugi technicznej mianowano kpt. in¿. Adama Jaworskiego.
Dywizjon sk³ada³ siê z 35 pilotów, oficera technicznego i oko³o 130 techników
oraz personelu pomocniczego. Dywizjon mia³ zostaæ wyposa¿ony w 26 Moranów  po 12 w ka¿dej eskadrze i 2 samoloty dowództwa, odpowiedni¹ liczbê
pojazdów mechanicznych i nale¿ny sprzêt lotniczy89.
W polskim Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w bazie w Lyon Bron zorganizowano dywizjon szkoleniowy sk³adaj¹cy siê z eskadr szkoleniowej i treningowej. Dowódc¹ dywizjonu szkoleniowego zosta³ kpt. pil. Mieczys³aw Wiórkiewicz, natomiast dowódc¹ z ramienia lotnictwa francuskiego kpt. pil.
Jacques Rougevin-Baville. Do dywizjonu przydzielono kilku francuskich instruktorów, ale wkrótce zast¹piono ich polskimi90.
Szkolenie dywizjonu trwa³o od rana do wieczora. Polacy latali na samolotach szkolnych, zast¹pionych wkrótce przez bojowe Morany MS-406. Dywizjon szkoli³ siê bardzo intensywnie, po lotach na zadania indywidualne piloci
rozpoczêli loty w szykach bojowych i zwartych, startowali na æwiczebne walki
powietrzne i strzelanie do celów powietrznych oraz naziemnych91.
Dywizjon otrzyma³ pierwszeñstwo w szkoleniu lotniczym, co zak³óci³o
ustalony wczeniej i zatwierdzony plan szkolenia polskich jednostek. Jako
pierwszy mia³ siê szkoliæ 2 Dywizjon Krakowsko-Poznañski, nastêpnie
1 Dywizjon Warszawski, a dopiero potem dwa nastêpne dywizjony 3 i 492.
Na pocz¹tku marca 1940 r. Francuzi uznali, ¿e dywizjon sk³adaj¹cy siê
z 30 pilotów i 30 mechaników jest dostatecznie przygotowany do wys³ania
do Finlandii93. Dowództwo dywizjonu zosta³o powiadomione, ¿e w Finlandii
86 G. li¿ewski, op. cit., s. 28; J. Cynk, Polskie si³y powietrzne w wojnie 19391943, t. 1,
Gdañsk 2001, s. 109110.
87 P. Zaniewski, Musimy siê spieszyæ, bo wojna skoñczy siê bez nas. Wspomnienia pilota
dywizjonu myliwskiego GC 1/145 Varsovie spisane i opracowane przez Bart³omieja Belcarza,
Lotnictwo. Magazyn mi³oników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki, 2006 nr
5(62), s. 5455.
88 J. Cynk, op. cit., s. 109110.
89 W. Król, Zarys dzia³añ polskiego lotnictwa , s. 5253; G. li¿ewski, op. cit., s. 28.
90 W. Król, Polskie skrzyd³a nad Francj¹, Warszawa 1986, s. 69; G. li¿ewski, op. cit., s. 30.
91 W. Król, Polskie skrzyd³a nad Francj¹ , s. 69; idem, Zarys dzia³añ , s. 52.
92 W. Król, Zarys dzia³añ polskiego lotnictwa , s. 52.
93 AIPMS, sygn. LOT AIV.1/2a, Pismo gen. J. Zaj¹ca do ministra spraw wojskowych,
1 marca 1940 r.
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polski dywizjon bêdzie lata³ na francuskich samolotach myliwskich Caudron
Cyclone CR-714, których 80 sztuk zakupi³a Finlandia94. Kilka tych samolotów przydzielono do polskiej bazy w Bron, aby piloci dywizjonu finlandzkiego zapoznali siê z nimi i wykonali na nich loty treningowe. Równoczenie
pilotom i personelowi technicznemu przydzielono zimow¹ odzie¿ ochronn¹:
futrzane czapki, kurtki, kombinezony, rêkawice, buty, ciep³¹ bieliznê i przedmioty osobistego u¿ytku, a tak¿e krótk¹ broñ paln¹95.
Zmianê samolotów piloci dywizjonu finlandzkiego przyjêli bez entuzjazmu, poniewa¿ panowa³a opinia, ¿e ich osi¹gi taktyczno-bojowe s¹ gorsze od
osi¹gów Moranów MS-406, ¿e ulegaj¹ czêstym awariom96.
W dniu 13 marca 1940 r. Finlandia zawar³a pokój ze Zwi¹zkiem Sowieckim i projekt wys³ania polskiego dywizjonu lotniczego przesta³ byæ aktualny.
Polski attaché wojskowy w Helsinkach w raporcie z 21 marca 1940 r. stwierdzi³, ¿e z obiecanej polskiej pomocy wojskowej [ ] przyby³a do Finlandii
jedynie ekipa mechaników lotniczych, która mia³a montowaæ samoloty, przeznaczone dla polskich eskadr. Ekipa ta zosta³a skierowana przez Finów tymczasowo do miêdzynarodowej eskadry lotniczej i dwóch jej cz³onków bra³o
udzia³ w walkach jako piloci97.
Pojawienie siê polskich pilotów na froncie sowiecko-fiñskim jeszcze bardziej skomplikowa³oby relacje polsko-sowieckie. Po agresji z 17 wrzenia
rz¹d polski utrzymywa³, ¿e znajdujê siê w stanie wojny de facto ze Zwi¹zkiem Sowieckim. Gen. Sikorski zdawa³ sobie sprawê, ¿e w przysz³oci bêdzie
musia³ porozumieæ siê ze Zwi¹zkiem Sowieckim, a pojawienie siê polskich
¿o³nierzy w Finlandii bardzo utrudni³oby ewentualne porozumienie98.
Udzia³ polskich pilotów w wojnie zimowej skomplikowa³by równie¿ sytuacjê
polityczn¹ Szwecji oraz £otwy i Litwy. Rz¹dy krajów obawia³y siê wchodziæ
w jakiekolwiek relacje z pañstwem, które by³o nieuznawane przez III Rzeszê
i Zwi¹zek Sowiecki.
Podsumowuj¹c nale¿y wspomnieæ, ¿e sowieckie lotnictwo prowadzi³o terrorystyczne naloty bombowe na otwarte miasta i osiedla w Finlandii. W dniu
2 lutego 1949 roku prezydent Finlandii Kyösto Kallio, podczas swojego wyst¹pienia owiadczy³, ¿e Zwi¹zek Sowiecki wykorzystuje lotnictwo w najbardziej nieludzki sposób i nazwa³ to imperialistyczn¹ rzezi¹. Fiñskie miasta
94

TNA, WO 208/3966, Finnish Air Force, 4 marca 1940 r.
W. Król, Zarys dzia³añ polskiego lotnictwa , s. 41.
96 Ibidem, s. 53.
97 AIPMS, A.XII.76/1; Sprawozdanie nr 3 pp³k. dypl. W. £osia, attaché wojskowego
w Helsinkach, 21 marca 1940 r. Jak dot¹d nie uda³o siê potwierdziæ tych informacji.
98 Pod dat¹ 14 lutego 1940 roku Karol Estreicher zanotowa³:  Sikorski mówi³ mi przed
paru dniami (11 lutego), ¿e musimy siê liczyæ realnie z Rosj¹ jako si³¹ polityczn¹. Dlatego te¿,
chocia¿ mówi siê du¿o o wysy³ce brygady do Finlandii, to lepiej by by³o, ¿eby to nie nast¹pi³o, bo
utrudnia nam to zawarcie pokoju z Rosj¹ oraz 22 lutego: Czy zaczynaæ wojnê z Moskalami,
gdy z Niemcami mamy roprawê? To tak¿e pytanie. Sikorski ci¹gle uwa¿a, ¿e z Sowietami
trzeba siê bêdzie uk³adaæ. K. Estreicher Dziennik wypadków 19391945, t. 1, Kraków 2001,
s. 108109.
95
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dotknê³o 2075 nalotów bombowych, a g³ówne uderzenie skierowane by³o na
po³udniowe i po³udniowo-zachodnie rejony Finlandii. Najbardziej ucierpia³y
Turku, Tampere oraz Helsinki. Zburzono 928 domów a 3175 uszkodzono.
Zginê³o 958 osób, 540 by³o ciê¿ko rannych a 1300 lekko rannych. Lotnictwo
Floty Ba³tyckiej wykona³o 16633 lotów (w tym 881 nocnych), zrzuci³y ponad
50 tysiêcy bomb o ogólnym ciê¿arze 2582,5 ton99.
SUMMARY
The author presented the projects of the air force support for Finland from the
Polish government-in-exile. General W. Sikorskis government planned to create two
squadrons  a fighter and a bomber one, from the Polish pilots interned in Latvia
and Lithuania.
The difficulties encountered by the Polish government led to the abandonment
of the idea. In the mid-January 1940 the government introduced the idea of the
formation of fighter squadron on the territory of France. The surplus of pilots and
technical staff located in France was to comprise the cadre of squadron. The formation of squadron deranged the schedule of the reconstruction of the Polish Air Force
on French soil. The end of the Soviet-Finnish War prevented sending the Polish
squadron to Finland.
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cis³e wspó³dzia³anie Kocio³a ze rodowiskiem inteligencji katolickiej od
dawna stanowi³o wa¿ny element dzia³añ Kurii Biskupiej diecezji warmiñskiej. Ju¿ od 1974 r. w mieszkaniach prywatnych organizowano regularne
spotkania z ówczesnym biskupem warmiñskim Janem Ob³¹kiem, na których
dyskutowano na tematy religijne i aktualnej dzia³alnoci Kocio³a. Te tzw.
czwartkowe spotkania, zwykle poprzedzone wspóln¹ agap¹2, stanowi³y zal¹¿ek przysz³ego KIK. W tym miejscu warto nadmieniæ, i¿ w porównaniu do
ziem Polski centralnej Olsztyñskie by³o specyficznym terenem. W wyniku
powojennych migracji ludnociowych na terenie dawnych Prus Wschodnich
ca³kowitej zmianie uleg³y zarówno stosunki ludnociowe, jak i wyznaniowe.
Tote¿ dopiero kszta³towa³y siê tu zarówno wiêzi spo³eczne, jak i konsolidowa³y poszczególne grupy spo³eczne, w tym tak¿e inteligencja. Wreszcie 23 wrzenia 1980 r. grupa mieszkañców Olsztyna wyst¹pi³a z inicjatyw¹ utworzenia
Klubu, poniewa¿  jak uznano  sytuacja gospodarcza i spo³eczna w kraju
wymaga znacznego zaanga¿owania siê katolików w dziele ogólnej odnowy
w naszym spo³eczeñstwie i Ojczynie3. Podczas spotkania dokonano wyboru
Komitetu Za³o¿ycielskiego KIK, w sk³adzie którego znaleli siê: Stefan Boni1

Pos³aniec Warmiñski (dalej: PW), 2010, nr 43/37 z 31 X, s. 1.
(gr.)  wspólny posi³ek praktykowany przez cz³onków niektórych chrzecijañskich wspólnot religijnych.
3 Akta za³o¿ycielskie KIK/WKK, Protokó³ ze spotkania-zebrania grupy mieszkañców Olsztyna z 23 IX 1980 r.
2
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kowski, Eugeniusz Piñkosz, Grzegorz Kaucz, Alina Wyrwicka, Jadwiga
Urbañska, Kazimierz Borzym, Alfred Jasiñski, Tadeusz Mazur, Bohdan Boñkowski, Wiktor Gabiec i Jan Kumor4. Trzeba dodaæ, ¿e inicjatywê powo³ania
Klubu ¿yczliwie popar³ ordynariusz diecezji warmiñskiej bp Józef Glemp, za
czym opowiedzia³ siê 25 wrzenia 1980 r. na posiedzeniu Rady Kap³añskiej.
Ponadto 4 grudnia 1980 r. biskup warmiñski odprawi³ w kociele NSPJ mszê
w. i wyg³osi³ kazanie skierowane do komitetu organizacyjnego i sympatyków
KIK. Kilka dni póniej, 18 grudnia 1980 r. biskup ordynariusz goci³ cz³onków Zarz¹du KIK na dorocznym spotkaniu op³atkowym5.
D¹¿¹c do realizacji wspomnianej inicjatywy przedstawiciele Komitetu
Za³o¿ycielskiego z³o¿yli na rêce prezydenta Marka Ró¿yckiego wniosek datowany na 11 padziernika 1980 r. o zarejestrowanie stowarzyszenia pod nazw¹ Klub Inteligencji Katolickiej w Olsztynie. Do wniosku za³¹czono tak¿e
listê imienn¹ 35 cz³onków-za³o¿ycieli Klubu oraz projekt statutu wzorowany
na analogicznym dokumencie warszawskiego KIK. Analizuj¹c dokumenty
archiwalne mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e miejscowe w³adze próbowa³y maksymalnie spowolniæ rejestracjê olsztyñskiego KIK wynajduj¹c ró¿nego rodzaju
uchybienia czy przeszkody natury formalno-prawnej. W koñcu jednak ideê
powo³ania Klubu uda³o siê zrealizowaæ i 5 grudnia 1980 r. olsztyñski KIK
zosta³ zarejestrowany6. Na tym zakoñczono etap przygotowawczo-organizacyjny Klubu. Zarejestrowanie KIK mia³o dla olsztyñskiego rodowiska katolików wieckich ogromne znaczenie, poniewa¿  co podkrelano w dokumentach programowych  pragnê³o ono trwale uczestniczyæ w ¿yciu Kocio³a,
w zachodz¹cych przemianach spo³ecznych naszego kraju i swoj¹ prac¹ nieæ
wszelk¹ pomoc wspó³czesnemu cz³owiekowi w duchu ewangelicznej sprawiedliwoci, mi³oci, trwa³oci rodziny, jej scalania i jednoczenia spo³ecznoci
polskiej z zachowaniem wszelkich praw i godnoci cz³owieka.
Uroczysta inauguracja dzia³alnoci KIK odby³a siê 18 stycznia 1981 r.
z udzia³em ordynariusza warmiñskiego, ks. bpa Józefa Glempa, oraz ksiê¿y
proboszczów olsztyñskich parafii, a tak¿e rektorów WSD Hosianum7. Po
mszy w. koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa warmiñskiego odby4

Ibidem; Kronika WKK, t. 1. Wspomnienia Bohdana Boñkowskiego o KIK z 28 IV 1990 r.
abp E. Piszcz, ks. A. Kopiczko, Pos³uga biskupia Józefa Glempa w diecezji warmiñskiej,
[w:] Caritati in iustitia. Dwadziecia lat pos³ugi prymasowskiej kardyna³a Józefa Glempa. Praca
zbiorowa pod red. S. Budzyñskiego, I. Burchackiej, A. Mazurka i A. Wieczorka, Warszawa 2001,
s. 111.
6 Archiwum Akt Nowych Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie (dalej: AANAWO), KIK,
sygn. KXVI/1. Pismo KIK w Olsztynie do bp Józefa Glempa z 15 I 1981 r.; Archiwum Instytutu
Pamiêci Narodowej. Odzia³ w Bia³ymstoku (dalej: AIPN Bi), sygn. 064/123/2. Uzupe³nienie do
analizy i oceny sytuacji spo³eczno-politycznej oraz stanu porz¹dku publicznego w woj. olsztyñskim z 12 XII 1980 r.
7 Akta za³o¿ycielskie KIK/WKK, Informacja prezesa olsztyñskiego KIK Bohdana Boñkowskiego z 23 XI 1981 r. W innym miejscu B. Boñkowski podaje 15 I 1981 r. jako datê uroczystej
inauguracji KIK w Olsztynie. Por. Wspomnienia Bohdana Boñkowskiego o KIK z 28 IV 1990 r.
Kronika , t. 1.
5
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³o siê zebranie organizacyjno-wyborcze. W przemówieniu programowym prezes Bohdan Boñkowski przedstawi³ za³o¿enia i g³ówne kierunki dzia³ania
oraz cel powo³ania Klubu. Dokonano równie¿ wyboru nowego Zarz¹du KIK,
w którego sk³ad weszli: Bohdan Boñkowski (prezes), Kazimierz Borzym (wiceprezes), Jan Kumor (wiceprezes), Jadwiga Urbañska (sekretarz), Maria
Nawrocka (skarbnik), Tadeusz Mazur, Alfred Jasiñski, Maria Dramiñska,
Jan Przeszlakowski, Stefan Bonikowski i Tadeusz Traczewski (cz³onkowie).
Pocz¹tkowo Klub liczy³ 30 cz³onków zwyczajnych i oko³o 100 cz³onków
uczestników, poniewa¿ zgodnie ze Statutem przyjêto dwurodzajowe cz³onkostwo, jednak jego szeregi szybko ros³y8. Siedziba KIK mieci³a siê w domu
parafialnym kocio³a pw. Najwiêtszego Serca Pana Jezusa przy ul. Mickiewicza 10, gdzie proboszczem by³ ks. Julian ¯o³nierkiewicz, który z nominacji
biskupa warmiñskiego zosta³ duszpasterzem olsztyñskiego KIK. Podczas uroczystoci uchwalono tak¿e treæ przes³ania skierowanego do papie¿a Jana
Paw³a II i prymasa Polski Stefana kard. Wyszyñskiego, w którym poinformowano o powstaniu KIK w Olsztynie i zapewniono o przywi¹zaniu cz³onków
Klubu do Kocio³a - Jego nauki i hierarchii9. Warto dodaæ, ¿e wkrótce po
tym cz³onkowie KIK otrzymali b³ogos³awieñstwo Ojca wiêtego skierowane
na rêce ordynariusza warmiñskiego. Jak podkreli³ prezes Bohdan Boñkowski, b³ogos³awieñstwa te stanowi³y dla cz³onków olsztyñskiego KIK szczególn¹ wartoæ, moc do trwania i rozwoju Klubu  zgodnego z drog¹ Kocio³a
katolickiego w drodze do Boga10.
W ramach olsztyñskiego KIK zorganizowano szeæ sekcji: 1. Kultury
Chrzecijañskiej, 2. Rodziny Katolickiej, 3. Wiara i ¯ycie, 4. Historii Kocio³a i Pañstwa, 5. Spo³eczn¹, 6. Programow¹11. Do najwa¿niejszych zadañ,
jakie stawiali przed sob¹ cz³onkowie olsztyñskiego KIK, zaliczono przyczynianie siê do sta³ego pog³êbiania formacji religijnej katolików, pog³êbianie
wiary w wartoæ i sens ¿ycia, spo³eczna s³u¿ba drugiemu cz³owiekowi, szacunek wobec wykonywanej pracy, podnoszenie moralnoci ¿ycia spo³ecznego ze
szczególnym uwzglêdnieniem problemu trzewoci narodu, ¿ycia ma³¿eñskie8 Ibidem, Informacja prezesa KIK w Olsztynie Bohdana Boñkowskiego z 23 XI 1981 r.
W tym czasie olsztyñski KIK liczy³ ju¿ 142 osoby, w tym: 55 cz³onków zwyczajnych i 87
uczestników.
9 Akta za³o¿ycielskie KIK/WKK, Treæ telegramu skierowanego do papie¿a Jana Paw³a II:
Ojcze wiêty. Wspólnota katolicka miasta Olsztyna uczestnicz¹c w wielkich przemianach spo³ecznych i odnowie naszego Kraju z radoci¹ i pe³nym oddaniem siê Stolicy Apostolskiej zawiadamia WASZ¥ WI¥TOBLIWOÆ o powstaniu w dniu 5 XII 1980 r. Klubu Inteligencji Katolickiej w naszym miecie. G³êboko wierzymy, ¿e nasza dzia³alnoæ zbli¿y nas bardziej do Boga
i przyczyni siê do pog³êbienia ¿ycia religijnego i otwartoci Kocio³a katolickiego w rodzinach
polskich. One to dzi potrzebuj¹ szczególnej pomocy do swego odrodzenia i umocnienia w wierze
i polskoci. W duchu tych wartoci i wzrastaj¹cej wci¹¿ roli i znaczenia kocio³a katolickiego nie
tylko w Polsce, ale i w wiecie  oddajemy siê TOBIE OJCZE WIÊTY  jako dzieci jednej matki
 Ojczyzny  w Twoje patronowanie, prosz¹c pokornie o apostolskie b³ogos³awieñstwo dla naszego Klubu na wiêtej Warmii.
10 Ibidem, Informacja prezesa KIK w Olsztynie Bohdana Boñkowskiego z 23 XI 1981 r.
11 Kronika WKK, t. 1. Wspomnienia Bohdana Boñkowskiego o KIK z 28 IV 1990 r.
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go i rodzinnego oraz ¿ycia spo³ecznego, poszanowanie porz¹dku spo³ecznego,
który zapewnia sprawiedliwoæ i jest zgodny z nauk¹ Chrystusa. Charakteryzuj¹c sytuacjê wyznaniow¹ w woj. olsztyñskim w³adze zwraca³y uwagê na
fakt, i¿ praca z inteligencj¹, w któr¹ osobicie by³ zaanga¿owany biskup
ordynariusz, jest najwa¿niejszym kierunkiem dzia³añ kurii. Podkrelano
równie¿, ¿e niezale¿nie od dzia³alnoci KIK, biskup ordynariusz organizowa³
systematyczne spotkania z przedstawicielami inteligencji wszystkich grup
zawodowych, poniewa¿ w przekonaniu biskupa, inteligencja katolicka ma
wnieæ do dzia³alnoci Kocio³a nowe elementy o charakterze intelektualnym, staæ siê orodkiem doradczym i upowszechniaj¹cym wiedzê oraz kszta³towaæ wród wiernych nie tylko duchowe, ale i wiadome oraz racjonalne
motywacje zwi¹zków z Kocio³em12.
Jak wynika z zachowanych dokumentów i relacji, wielkim prze¿yciem
i szczególnym wsparciem duchowym dla olsztyñskich dzia³aczy katolickich
by³o spotkanie z ks. kardyna³em Stefanem Wyszyñskim, do którego dosz³o
13 lutego 1981 r. w Warszawie. Na specjalnej audiencji cz³onkowie Zarz¹du
olsztyñskiego KIK, którym towarzyszy³ ks. Julian ¯o³nierkiewicz, z³o¿yli na
rêce prymasa Polski homagium13 uzyskuj¹c b³ogos³awieñstwo na dalsz¹
dzia³alnoæ, która polega³a g³ównie na zaktywizowaniu olsztyñskiego rodowiska wieckich katolików, a tak¿e podjêciu wspó³pracy z innymi Klubami
w kraju. Wspominaj¹c spotkanie z Prymasem Tysi¹clecia ówczesny prezes
Bohdan Boñkowski pisa³: s³owa skierowane do nas zapali³y znicz wiary
i ducha prawdy14.
Cyklicznie organizowano spotkania z intelektualistami reprezentuj¹cymi
katolick¹ naukê spo³eczn¹, wywodz¹cymi siê g³ównie z krêgów warszawskich
oraz krakowskich. Byli to m.in. Wojciech Ar³ukowicz, Bohdan Cywiñski, Józefa Hennelowa, Bogumi³ Studziñski, Andrzej wiêcicki, Jerzy Turowicz, Andrzej Tyszka i wielu innych15. W spotkaniach tych aktywnie uczestniczy³o
liczne grono s³uchaczy, przy czym sta³¹ bol¹czk¹ Klubu by³y k³opoty lokalowe
i finansowe, które w praktyce uniemo¿liwia³y rozwiniêcie szerszej dzia³alnoci. Tym niemniej  jak wynika ze wspomnieñ Bohdana Boñkowskiego
 cz³onkowie olsztyñskiego KIK tylko od marca do padziernika 1981 r.
w kocio³ach parafialnych diecezji warmiñskiej podczas niedzielnych mszy w.
wyg³osili oko³o dwustu prelekcji. Ponadto w okresie letnim zorganizowano
szereg konferencji o tematyce religijno-spo³ecznej. Organizowano równie¿ autokarowe pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, a tak¿e uroczyste akade12

Archiwum Pañstwowe w Olsztynie (dalej: AP Olsztyn), Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej. Wydzia³ ds. Wyznañ (dalej: PWRN. Wyzn.), sygn. 444/103. Charakterystyka sytuacji
wyznaniowej w woj. olsztyñskim w 1980 r.; A. Kopiczko, Koció³ warmiñski a polityka wyznaniowa po II wojnie wiatowej, Olsztyn 1996, s. 30.
13 (³ac.)  ho³d symbolizuj¹cy oddanie siê w³adzy.
14 Cyt. za: Kronika WKK, t. 1. Wspomnienia Bohdana Boñkowskiego o KIK z 28 IV 1990 r.
15 Zob. Klub Inteligencji Katolickiej w Olsztynie 19801981 (w dokumentach S³u¿by Bezpieczeñstwa), oprac. W. Gieszczyñski, Echa Przesz³oci, 2007, t. VIII, s. 235269.
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mie z okazji wi¹t narodowych i kocielnych16. Ponadto cz³onkowie Klubu
anga¿owali siê w ró¿nego rodzaju dzia³alnoæ charytatywn¹, a tak¿e brali
udzia³ w kolporta¿u prasy katolickiej oraz ksi¹¿ek o tematyce religijnej17.
Jednak w ocenie SB olsztyñski KIK prowadzi³ dzia³alnoæ politycznopropagandow¹, przy czym ze szczególnym niepokojem obserwowano próby
nawi¹zania przez Klub cilejszej wspó³pracy z Solidarnoci¹18. Choæ niew¹tpliwie w latach 1980-1981 w³adze najbardziej obawia³y siê rosn¹cej liczebnie i umacniaj¹cej swe struktury regionalne Solidarnoci, a w dzia³alnoci chrzecijañskich stowarzyszeñ spo³ecznych chyba nie widzia³y
zagro¿enia, to jednak z analizy dokumentów znajduj¹cych siê w Instytucie
Pamiêci Narodowej wynika, ¿e olsztyñski KIK od pocz¹tku pozostawa³
w operacyjnym zainteresowaniu SB19.
Zgodnie z rygorami stanu wojennego dzia³alnoæ stowarzyszeñ, w tym
tak¿e KIK, zosta³a zawieszona. Decyzjê w tej sprawie 15 grudnia 1981 r.
wyda³ wojewoda olsztyñski. Skonfiskowano tak¿e dokumentacjê i finanse
Klubu20. W tej sytuacji na niewiele zda³y siê apele Kocio³a kierowane do
w³adz o reaktywowanie dzia³alnoci KIK. Trzeba te¿ dodaæ, ¿e z apelem
o uchylenie decyzji zawieszaj¹cej dzia³alnoæ olsztyñskiego Klubu wielokrotnie zwraca³ siê w imieniu jego cz³onków prezes Bohdan Boñkowski. Z jego
wspomnieñ wynika, ¿e pierwsze pismo w tej sprawie wystosowa³ w lipcu
1982 r., jednak otrzyma³ odpowied odmown¹ z uzasadnieniem, ¿e przepisy
stanu wojennego nie pozwalaj¹ na odwieszenie Klubu. Podobne próby prezes
olsztyñskiego KIK podejmowa³ jeszcze kilkakrotnie w roku nastêpnym. Kiedy w marcu 1983 r. Bohdan Boñkowski ponownie wyst¹pi³ o reaktywowanie
KIK w odpowiedzi otrzyma³ decyzjê prezydenta Olsztyna z 1 kwietnia 1983 r.
o rozwi¹zaniu Klubu. Co prawda prezes Boñkowski odwo³a³ siê od tej decyzji
do wojewody olsztyñskiego, jednak pismem z 10 maja 1983 r. wojewoda
zatwierdzi³ wczeniejsz¹ decyzjê prezydenta Olsztyna. Zarazem w³adze wojewódzkie informowa³y o rozwi¹zaniu KIK uzasadniaj¹c to tym, ¿e Klub organizowa³ prelekcje, które wyg³asza³y osoby nale¿¹ce do wrogich i nielegalnych organizacji, jak KSS KOR, ROPCiO oraz ¿e w swojej dzia³alnoci
tendencyjnie atakowa³ ustawy PRL. W tej sytuacji decyzj¹ prezydenta
16 AIPN Bi, sygn. 085/271. Z informacji operacyjnej SB dostarczonej przez TW ps. Marek
z 11 XI 1981 r. wynika, ¿e tego dnia z inicjatywy NSZZ Solidarnoæ, NZS ART i KIK
w kociele NSPJ w Olsztynie odby³a siê uroczysta Msza w. powiêcona 63. rocznicy odzyskania
niepodleg³oci przez Polskê, w której wziê³o udzia³ ok. 2,53 tys. osób.
17 Kronika WKK, t. 1. Wspomnienia Bohdana Boñkowskiego o KIK z 28 IV 1990 r.
18 AIPN Bi, sygn. 064/123/2. Uzupe³nienie do analizy i oceny sytuacji spo³eczno-politycznej oraz stanu porz¹dku publicznego w woj. olsztyñskim z 12 XII 1980 r.
19 Z danych Wydz. C KW MO w Olsztynie wynika, ¿e w tym czasie zarejestrowanych
by³o 2 tajnych wspó³pracowników SB, którzy dostarczali informacji na temat dzia³alnoci olsztyñskiego KIK. Zob. AIPN Bi, sygn. 064/124. Stan i ruch tajnych wspó³pracowników jednostek
SB. Pion IV (stan na 1 I 1981); Klub Inteligencji Katolickiej w Olsztynie 19801981 (w dokumentach S³u¿by Bezpieczeñstwa), oprac. W. Gieszczyñski , s. 235269.
20 Kronika WKK, t. 1. Wspomnienia Bohdana Boñkowskiego o KIK z 28 IV 1990 r.
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Olsztyna z 7 lipca 1983 r. wykrelono KIK z rejestru stowarzyszeñ. Wprawdzie prezes Boñkowski pismem z 18 lipca 1983 r. odwo³a³ siê od tych decyzji,
uznaj¹c je za wysoko krzywdz¹ce i nieusprawiedliwione, to jednak wojewoda olsztyñski 30 sierpnia 1983 r. wyda³ polecenie o niewznawianiu postêpowania w tej sprawie i utrzyma³ w mocy poprzedni¹ decyzjê uznaj¹c j¹ jako
ostateczn¹21. Ze wspomnieñ Bohdana Boñkowskiego wynika tak¿e, ¿e w³adze skonfiskowa³y rodki pieniê¿ne, znajduj¹ce siê na koncie bankowym olsztyñskiego KIK, i poinformowa³y o zniszczeniu dokumentacji Klubu22.
Chc¹c wype³niæ lukê powsta³¹ po rozwi¹zaniu olsztyñskiego KIK decyzj¹
ówczesnego biskupa ordynariusza diecezji warmiñskiej dr Jana Ob³¹ka 12
listopada 1983 r. powo³ano Duszpasterstwo Inteligencji Miasta Olsztyna, którego duszpasterzem zosta³ ks. Julian ¯o³nierkiewicz23. W okresie piêcioletniej dzia³alnoci w ramach Duszpasterstwa organizowano liczne pielgrzymki
m.in. do Czêstochowy, wiêtej Lipki, Gietrzwa³du, Stoczka Warmiñskiego,
Szymanowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa, Wadowic, Lichenia, Czerwiñska, Niepokalanowa i W¹wolnicy24. Jednak szczególnym prze¿yciem dla
cz³onków Duszpasterstwa Inteligencji Miasta Olsztyna by³ udzia³ w modlitwach organizowanych z okazji pielgrzymek Ojca wiêtego Jana Paw³a II do
Ojczyzny. Podczas Mszy w. na stadionie X-lecia w Warszawie 17 czerwca
1983 r. oraz nastêpnego dnia w Niepokalanowie uczestniczy³a zorganizowana grupa z Olsztyna. Jak wspomina Bohdan Boñkowski, przera¿a³y zasieki
na ulicach i niezliczone iloci milicji umundurowanej i tej «cichej». Te dwa
dni by³y dla nas jednym wielkim wiêtem25. Tak¿e podczas kolejnej pielgrzymki Ojca wiêtego cz³onkowie Duszpasterstwa brali udzia³ w mszy w.
zorganizowanej 12 czerwca 1987 r. na gdañskiej Zaspie, gdzie  jak wspomina Boñkowski  milicji by³o chyba jeszcze wiêcej ni¿ poprzednim razem.
Dachy, balkony i ulice obsadzone przez ludzi «porz¹dku»26.
Decyzja lokalnych w³adz o rozwi¹zaniu KIK w Olsztynie od pocz¹tku
nosi³a wszelkie znamiona represji, a w skali kraju by³a wrêcz bezprecedensowa, zw³aszcza ¿e wiêkszoæ klubów inteligencji katolickiej po pewnym czasie
uzyskiwa³a zgodê na wznowienie dzia³alnoci. Zreszt¹ w³adze komunistyczne
zajmowa³y nieugiête stanowisko w sprawie wznowienia dzia³alnoci olsztyñ21 Akta za³o¿ycielskie KIK/WKK, Decyzja z-cy dyrektora Wydz. Spraw Spo³eczno-Administracyjnych z 30 VIII 1983 r.
22 Relacja Marii Nawrockiej, 27 VIII 2007 r., w zbiorach autora. Wiêkszoæ rodków
finansowych, które w momencie wprowadzenia stanu wojennego znajdowa³y siê na koncie KIK,
by³a przeznaczona na op³atê prenumeraty Tygodnika Powszechnego. Po z³o¿eniu przez Bohdana Boñkowskiego (prezes) i Mariê Nawrock¹ (skarbnik) stosownych wyjanieñ w³adze ostatecznie podjê³y decyzjê, ¿e pieni¹dze zostan¹ wykorzystane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.
23 A. Kopiczko, J. ¯o³nierkiewicz, Dzieje kocio³a i parafii Najwiêtszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie 19032003, Olsztyn 2003, s. 143144.
24 Kronika WKK, t. 1. Wspomnienia Bohdana Boñkowskiego o KIK z 28 IV 1990 r.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
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skiego KIK niemal do koñca, poniewa¿ jeszcze latem 1987 r. nadal czyniono
trudnoci w sprawie ponownej rejestracji stowarzyszenia.
Mimo to nie zrezygnowano z dzia³añ zmierzaj¹cych do wznowienia dzia³alnoci olsztyñskiego Klubu, jednak¿e w nieco ju¿ innej formie. W efekcie
tego 8 marca 1988 r. w sali parafialnej kocio³a NSPJ w Olsztynie zwo³ano
zebranie 42-osobowej Grupy Cz³onków-Za³o¿ycieli Warmiñskiego Klubu Katolików. Jak podkrela³ prezes Boñkowski, odmienna nazwa stowarzyszenia
mia³a wynikaæ z potrzeby integracji szerszego krêgu spo³ecznego, a nie zasklepiania siê tylko w grupie inteligencji katolickiej, co stwarza³oby pozory
stowarzyszenia elitarnego27. Jednak¿e wydaje siê, zmiana nazwy mia³a bardziej prozaiczne podstawy i po prostu wynika³a z koniecznoci dostosowania
siê do istniej¹cych wówczas mo¿liwoci, poniewa¿ tylko pod tak¹ nazw¹ stowarzyszenie mog³o wznowiæ legaln¹ dzia³alnoæ. Podczas zebrania dokonano
wyboru Tymczasowego Zarz¹du olsztyñskiego WKK, który mia³ dzia³aæ do
czasu rejestracji Klubu i zwo³ania walnego zebrania cz³onków. Prezesem
wybrano Bohdana Boñkowskiego, wiceprezesem  Jana Kumora, sekretarzem  Henryka Jakubca, natomiast skarbnikiem  Stanis³awa Jañczyka28.
Ponadto omówiono i zatwierdzono projekt Statutu Klubu oraz postanowiono,
¿e z upowa¿nienia Grupy Cz³onków-Za³o¿ycieli Klubu Tymczasowy Zarz¹d
zwróci siê do wojewody olsztyñskiego z wnioskiem o oficjaln¹ rejestracjê
WKK, co nast¹pi³o 25 marca 1988 r.29 Jednak dopiero 28 listopada 1988 r.
w³adze wojewódzkie wyrazi³y zgodê na utworzenie Warmiñskiego Klubu Katolików w Olsztynie i wpisanie go do rejestru stowarzyszeñ i zwi¹zków30.
Nale¿y podkreliæ, ¿e WKK zamierza³ dzia³aæ zgodnie z chlubn¹ tradycj¹
KIK-ów i cile z nimi wspó³pracowaæ31. Tote¿ olsztyñski Klub przyst¹pi³ do
Ogólnopolskiego Porozumienia Klubów Katolickich32.
Zgodnie ze Statutem cz³onkowie WKK mieli na celu: 1) pracê intelektualn¹ i moraln¹ w oparciu o naukê Kocio³a katolickiego dla kszta³towania
osobowoci ludzkiej i wychowanie cz³owieka wiadomego swych obowi¹zków
i praw spo³ecznych; 2) pracê w zakresie tworzenia, pog³êbiania i szerzenia
kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej; 3) przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym takim jak: alkoholizm, narkomania, rozwi¹z³oæ obyczajowa, nieuczciwoæ w pracy i w ¿yciu spo³ecznym i innych; 4) zajmowanie
27 Akta za³o¿ycielskie KIK/WKK, Protokó³ zebrania Grupy Cz³onków-Za³o¿ycieli WKK
w Olsztynie z 8 III 1988 r.
28 Ibidem.
29 Ibidem, Wniosek o rejestracjê WKK w Olsztynie z 25 III 1988 r.
30 Ibidem, Decyzja dyrektora Wydz. Spo³eczno-Administracyjnego UW w Olsztynie Stefana Kozickiego z 28 XI 1988 r.; ibidem, Akta za³o¿ycielskie WKK, Komunikat biskupa warmiñskiego Edmunda Piszcza z 10 I 1989 r.
31 Warmiñskie Wiadomoci Diecezjalne (dalej: WWD), 1989, nr 1, s. 4142.
32 Na spotkaniu przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej, które odby³o siê 910 IX
1989 r. w Czêstochowie, powo³ano Porozumienie Klubów Katolickich. Zob. Akta samorz¹dowe
WKK, Pismo z 15 IX 1989 r.; Akta za³o¿ycielskie WKK, Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du WKK
w Olsztynie z 2 X 1989 r.
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stanowiska w sprawie wszelkich nieprawid³owoci i wypaczeñ w ¿yciu rodzinnym, spo³ecznym, gospodarczym; 5) szeroko pojêt¹ dzia³alnoæ charytatywn¹ w znaczeniu materialnym, moralnym i duchowym na rzecz potrzebuj¹cych pomocy i stosownie do warunków mo¿liwoci Klubu; 6) dzia³alnoæ na
rzecz ochrony rodowiska naturalnego; 7) popieranie inicjatyw gospodarczych
i ró¿nych dzia³alnoci spo³ecznych s³u¿¹cych dobru wspólnemu33. WKK
wprowadzi³ trzy rodzaje cz³onkowstwa: 1) cz³onkowie zwyczajni; 2) cz³onkowie zbiorowi; 3) cz³onkowie wspieraj¹cy. W³adzami Klubu by³y: walne zebranie cz³onków, Zarz¹d, Komisja Rewizyjna oraz S¹d Kole¿eñski34.
Na Walnym Zgromadzeniu cz³onków WKK, które odby³o siê 4 lutego
1989 r. zatwierdzono Statut oraz dokonano wyboru w³adz Klubu, których
kadencja mia³a trwaæ trzy lata. Prezesem zosta³ Jan Kumor, wiceprezesami
 Kazimierz Borzym i Jerzy Bukowski, sekretarzem  Zenon Z³akowski,
natomiast skarbnikiem  Zygfryd mieszek. Ponadto w skadzie Zarz¹du
znaleli siê: Tomasz Adrjan, Andrasz Wies³aw, Henryk Jakubiec, Stanis³aw
Jañczyk, Henryk Leniewicz, Jan Na³êcz oraz Teresa Pacewicz. Wybrano
równie¿ piêcioosobow¹ Komisjê Rewizyjn¹ oraz S¹d Kole¿eñski. Duszpasterzem WKK zosta³ ks. Julian ¯o³nierkiewicz  proboszcz parafii NSPJ.
Uczestnicy walnego zebrania wytyczyli g³ówne kierunki dzia³alnoci Klubu, które mia³y byæ realizowane w nastêpuj¹cych sekcjach: a) kultury chrzecijañskiej, b) rodziny, c) historii Kocio³a i pañstwa, d) spo³ecznej, e) charytatywnej, f) ekologicznej35. Ponadto zebrani wybrali honorowym prezesem
WKK Bohdana Boñkowskiego z prawem uczestnictwa we wszystkich zebraniach z g³osem doradczym36. W pocz¹tkowym okresie Klub prowadzi³ prê¿n¹ dzia³alnoæ i w padzierniku 1989 r. liczy³ 181 cz³onków37. Terenem dzia³ania WKK by³o województwo olsztyñskie. Podkrelano te¿, ¿e mimo zmiany
nazwy Klub bêdzie zrzesza³ do dzia³alnoci inteligencjê katolick¹ woj. olsztyñskiego oraz zamierza utrzymywaæ wiê z Klubami Inteligencji Katolickiej
w kraju, a nawet z zagranic¹38.
Oficjaln¹ dzia³alnoæ WKK zainaugurowano 12 lutego 1989 r. uroczyst¹
msz¹ w. celebrowan¹ przez ks. bpa Edmunda Piszcza, ordynariusza diecezji
warmiñskiej. Biskup warmiñski wyg³osi³ równie¿ wyk³ad inauguracyjny na
temat roli wieckich w Kociele39.
Nale¿y dodaæ, ¿e w wyborach do Sejmu kontraktowego, które odby³y
siê 4 czerwca 1989 r. cz³onek Zarz¹du WKK Zenon Z³akowski zosta³ wybrany
pos³em. W tej sytuacji na posiedzeniu Zarz¹du olsztyñskiego WKK 16 czerw33

Akta za³o¿ycielskie KIK/WKK, Statut WKK w Olsztynie.
Ibidem, Wypis z Rejestru Stowarzyszeñ S¹du Okrêgowego w Olsztynie z 12 II 2001 r.
35 WWD, 1989, nr 1, s. 4142.
36 Akta za³o¿ycielskie KIK/WKK, Propozycje i wnioski Walnego Zebrania WKK w Olsztynie z 4 II 1989 r.
37 Ibidem, Protokó³ z ogólnego zebrania cz³onków WKK w Olsztynie z 8 X 1989 r.
38 Ibidem, Propozycje i wnioski Walnego Zebrania WKK w Olsztynie z 4 II 1989 r.
39 Kronika , t. 1.
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ca 1989 r. Z³akowski z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji sekretarza Klubu, natomiast
na jego miejsce wybrano Henryka Jakubca40. Z kolei w wyborach samorz¹dowych 27 maja 1990 r. zosta³o wybranych a¿ siedmioro cz³onków Klubu, przy
czym kandyduj¹cy z listy Komitetu Obywatelskiego Jerzy Bukowski 13 czerwca zosta³ wybrany prezydentem Olsztyna41. Po tym okresie czêæ osób nale¿¹cych dot¹d do olsztyñskiego WKK zmieni³a kierunek swoich zainteresowañ przechodz¹c do innego rodzaju dzia³alnoci42. W Klubie pozostali
jedynie ci cz³onkowie, którzy w pe³ni uto¿samiali siê z realizacj¹ statutowych
zadañ i pragnêli przyczyniæ siê do wzbogacenia form przekazu wartoci
chrzecijañskich. W efekcie tego  wed³ug danych z 6 czerwca 1992 r.  stan
cz³onków olsztyñskiego WKK wynosi³ 77 osób43. Tak wiêc w stosunku do
pocz¹tkowego okresu dzia³alnoci Klubu liczba cz³onków zmniejszy³a siê
o ponad po³owê, jednak nale¿y tutaj uwzglêdniæ fakt, i¿ w roku 1989 WKK
by³ jedn¹ z nielicznych legalnych organizacji ludzi niezale¿nej myli i du¿a
czêæ z nich znalaz³a z czasem mo¿liwoci dzia³ania w innych organizacjach
spo³ecznych i politycznych, które powsta³y w póniejszym okresie44. W tej
sytuacji, mimo podejmowanych prób zorganizowania oddzia³ów terenowych
czy sekcji, ich dzia³alnoæ po krótkim okresie zanik³a.
W drugim roku dzia³alnoci WKK otrzyma³ lokal klubowy w domu parafialnym przy ul. Mickiewicza 10. Uroczystoæ zwi¹zana z oficjalnym otwarciem
i powiêceniem lokalu WKK odby³a siê 14 marca 1990 roku45. Najbardziej
popularnymi formami dzia³alnoci Klubu by³y podówczas czuwania modlitewne, pielgrzymki, prelekcje czy te¿ spotkania z ciekawymi ludmi, m.in.
z prof. prof. Wac³awem Auleytnerem, Ryszardem Benderem, Alojzym Szorcem, a tak¿e z parlamentarzystami OKP, reprezentuj¹cymi województwo
olsztyñskie46. Z kolei 28 padziernika 1990 r. gociem WKK by³ znany literat, dziennikarz, publicysta i reporta¿ysta emigracyjny Tadeusz Nowakowski, który po 50-letniej nieobecnoci w Polsce odwiedzi³ rodzinne miasto
Olsztyn47.
Zgodnie ze statutem WKK nie unikano te¿ zabierania g³osu w wa¿nych
sprawach spo³ecznych48. 9 lipca 1990 roku olsztyñski WKK wystosowa³ list
otwarty do w³adz RP w sprawie nauczania religii w szko³ach, w którym m.in.
40 Akta za³o¿ycielskie KIK/WKK, Sprawozdanie z dzia³alnoci WKK w Olsztynie za okres
19891992; ibidem, Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du WKK z 16 VI 1989 r.
41 W. Gieszczyñski, Olsztyn w III Rzeczypospolitej, [w:] Olsztyn 13532003. Praca zbiorowa pod red. S. Achremczyka i W. Ogrodziñskiego, Olsztyn 2003, s. 518.
42 Akta za³o¿ycielskie KIK/WKK, Sprawozdanie WKK w Olsztynie za okres 19891992.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Kronika , t. 1.
46 Akta za³o¿ycielskie KIK/WKK, Protokó³ z ogólnego zebrania cz³onków WKK z 8 X 1989 r.
47 Kronika , t. 1.
48 Statut WKK w rozdziale II pkt.1.3 nakazuje: zajmowaæ stanowisko i zg³aszaæ postulaty
odpowiednim w³adzom oraz instytucjom w sprawach dotycz¹cych zagadnieñ moralnych, kulturalnych, spo³ecznych, gospodarczych i politycznych.
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czytamy: Solidaryzuj¹c siê z wezwaniem Episkopatu Polski w g³êbokiej trosce o dobro Narodu w pe³ni popieramy przywrócenie nauczania religii katolickiej w szko³ach i gor¹co apelujemy do kompetentnych organów pañstwowych o uznanie stanowiska Episkopatu w przedmiotowej sprawie49. Zreszt¹
nie by³ to jedyny przyk³ad aktywnoci spo³ecznej cz³onków Klubu, poniewa¿
odezw¹ z 17 marca 1991 r. WKK czynnie w³¹czy³ siê w akcjê popieraj¹c¹
projekt ustawy dotycz¹cej prawnej ochrony dziecka poczêtego50.
Szczególnym prze¿yciem nie tylko dla cz³onków WKK, ale dla wiêkszoci
mieszkañców grodu nad £yn¹ by³a wizyta Ojca wiêtego w stolicy Warmii,
a szczególnie msza w., któr¹ 6 czerwca 1991 r. Jan Pawe³ II odprawi³ na
placu nieopodal stadionu Stomilu. Na pami¹tkê pobytu w stolicy Warmii
Ojciec wiêty z³o¿y³ swój podpis w Kronice olsztyñskiego WKK51.
Rok póniej, 7 czerwca 1992 r. odby³o siê walne zebranie sprawozdawczowyborcze WKK. Wybrano nowy Zarz¹d w sk³adzie: Jan Kumor (prezes),
Stanis³aw Jañczyk (wiceprezes), Alicja Dêbska (sekretarz), Jerzy Bukowski,
Jan Na³êcz, Teresa Pacewicz, Franciszek Piotrowicz, Krystyna Smoczyñska,
Tadeusz Tabêdzki (cz³onkowie)52. Tak¿e podczas kolejnego walnego zebrania
w dniu 18 czerwca 1995 r. prezesem WKK na kolejn¹ kadencjê wybrano Jana
Kumora53.
Sta³ym elementem dzia³alnoci by³y coroczne imprezy, organizowane
przez WKK, takie jak spotkanie op³atkowe dla osób starszych i samotnych
oraz festyny dla dzieci po³¹czone z konkursem wiedzy religijnej. Imprezy te
cieszy³y siê spor¹ popularnoci¹ wród wiernych, czego dowodem by³a wysoka frekwencja. Trzeba równie¿ wspomnieæ, ¿e w dalszym ci¹gu jedn¹ z g³ównych form dzia³alnoci Klubu by³o organizowanie pielgrzymek do znanych
sanktuariów, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, m.in. do wiêtego Gaju, Kalwarii Pac³awskiej, Lichenia, Niepokalanowa, Bochni, Radecznicy,
Lubaczowa, Czêstochowy, Gietrzwa³du, Trzebnicy, Lubartowa, Piotrkowa Trybunalskiego, Strzelna, Wilna, czy Lwowa54. Uczestniczono równie¿ w rekolekcjach, misteriach, czuwaniach modlitewnych. Jednak¿e podstawow¹ form¹ dzia³alnoci WKK pozostawa³y cotygodniowe spotkania klubowe z dyskusj¹,
prelekcjami, piewem, modlitw¹, komentarzem do przeczytanych ksi¹¿ek, artyku³ów prasowych czy obejrzanego filmu55. Propagowano te¿ czytelnictwo poprzez rozprowadzanie ksi¹¿ek i prasy religijnej oraz prowadzenie biblioteki.
Jak dawniej cz³onkowie olsztyñskiego Klubu zabierali g³os w sprawach
publicznych dotycz¹cych katolików. Przyk³ad tego typu dzia³añ stanowi pi49

Cyt. za: Kronika , t. 1.
Ibidem.
51 Ibidem.
52 Ibidem, Protokó³ z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego WKK z 7 VI 1992 r.
53 Kronika , t. 1.
54 Ibidem, t. 25.
55 Cyt. za: J. Kumor, Informacja o dzia³alnoci Warmiñskiego Klubu Katolików, Warmiñskie Wiadomoci Archidiecezjalne (dalej: WWA), 1999, nr 43, s. 4447.
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smo z 7 lutego 1994 r., które prezes Kumor wystosowa³ do przewodnicz¹cego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w którym WKK uprzejmie prosi
o przydzielenie koncesji na emisjê ogólnopolskiego programu katolickiego
Radia Maryja argumentuj¹c przy tym, ¿e radio to, ucz¹ce patriotyzmu,
¿yczliwoci i mi³oci do ludzi i otaczaj¹cego wiata  powinno byæ s³yszalne
w ka¿dym polskim domu56.
Rok 1998 by³ szczególnie wa¿ny w dziejach Klubu. 3 padziernika tego
roku w olsztyñskiej hali Urania odby³ siê I Archidiecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeñ Katolickich. Oprócz WKK w Kongresie wziê³o udzia³
blisko trzydzieci takich organizacji, które utworzy³y Radê Ruchów Katolickich Archidiecezji Warmiñskiej. Z kolei dla uczczenia dziesi¹tej rocznicy powstania Klubu 14 listopada 1998 r. w Bibliotece Instytutu Kultury Chrzecijañskiej im. Jana Paw³a II w Olsztynie WKK zorganizowa³ jubileuszow¹
sesjê pt. U progu Trzeciego Tysi¹clecia Chrzecijañstwa57. Wród zaproszonych goci byli m.in. arcybiskup metropolita warmiñski dr Edmund Piszcz,
pos³anka na Sejm RP  Gra¿yna Langowska, wiceprezydent Olsztyna  Joanna Kury³o oraz wojewoda olsztyñski  Zbigniew Babalski58. Nadto przybyli równie¿ przedstawiciele innych klubów inteligencji katolickiej z Gdyni,
Poznania, Bartoszyc i Pas³êka. Uroczyst¹ sesjê poprzedzi³a msza w. odprawiona przez abpa Piszcza w kociele NSPJ. Na pocz¹tku sesji zabra³ g³os
metropolita warmiñski, ks. abp dr Edmund Piszcz, który nawi¹zuj¹c do dzia³alnoci laikatu katolickiego w okresie PRL okreli³ kluby inteligencji katolickiej jako swoiste oazy prawdy i wolnoci. W dalszej czêci obrad swoje
referaty wyg³osili: dr Jan Ch³osta Niezwyk³oæ Warmii w kulturze polskiej,
prof. Janusz Go³aski Historia, stan obecny i perspektywy Klubów Inteligencji
Katolickiej w Polsce oraz mgr Beata Kolenda Rola Inteligencji katolickiej
w Polsce w wietle nauki Ojca wiêtego Jana Paw³a II. Tezy zawarte
w referatach wywo³a³y o¿ywion¹ dyskusjê uczestników sesji, w której m.in.
g³os zabrali: prof. Janusz Jasiñski, Alicja Kostka oraz honorowy prezes olsztyñskiego WKK  Bohdan Boñkowski59. Z kolei drugiego dnia obchodów
rocznicowych WKK, 15 listopada 1998 r., zorganizowano autokarow¹ pielgrzymkê do sanktuarium maryjnego w wiêtej Lipce. Warto dodaæ, ¿e pok³osiem sesji by³a ksi¹¿ka pt. Warmiñski Klub Katolików u progu Trzeciego
Tysi¹clecia, która ukaza³a siê drukiem w 2000 r.60
W okresie tym zanotowano pewne zmiany we w³adzach Klubu. Podczas
zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odby³o siê 27 wrzenia 1999 r.
prezesem WKK po raz kolejny wybrano Jana Kumora, natomiast wiceprezesem zosta³ Zygfryd mieszek, sekretarzem  Alicja Dêbska, skarbnikiem
56

Cyt. za: Kronika , t. 1.
Gazeta Olsztyñska, 1998, nr 221 z 12 XI, s. 6.
58 Kronika , t. 2
59 Ibidem.
60 Zob. Warmiñski Klub Katolików u progu Trzeciego Tysi¹clecia. Materia³y z Sesji Jubileuszowej odbytej w Olsztynie 14 listopada 1998 roku, Olsztyn 2000, ss. 79.
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 Marian Koz³owski, natomiast cz³onkiem Zarz¹du  Tadeusz Skwarcewicz61. Tak¿e w nastêpnej kadencji prezesem WKK wybrano Jana Kumora.
Oprócz niego w Zarz¹dzie, wybranym 2 grudnia 2002 r., zasiadali: Fabian
Stasiewicz (wiceprezes), Maria Popielarska (sekretarz), Marian Koz³owski
(skarbnik) oraz Zygfryd mieszek (cz³onek)62.
U progu nowego tysi¹clecia w Gietrzwa³dzie odby³o siê spotkanie prezesów KIK z ca³ego kraju. Organizatorem spotkania by³a Rada Porozumienia
Klubów przy wspó³udziale WKK. Zasadnicz¹ czêæ spotkania, które odby³o
siê 28 wrzenia 2002 r. poprzedzi³a msza w. w bazylice gietrzwa³dzkiej,
celebrowana przez ks. Juliana ¯o³nierkiewicza. W trakcie obrad referaty
wyg³osili olsztyñscy historycy: prof. Stanis³aw Achremczyk, To¿samoæ Warmii, dr Jan Ch³osta, Warmia w obyczajach i kulturze oraz ks. mgr Jan Ros³an, Historia objawieñ Matki Bo¿ej w Gietrzwa³dzie63.
Wa¿nym wydarzeniem w dzia³alnoci Klubu by³y uroczystoci zwi¹zane
z jubileuszem piêædziesiêciolecia kap³añstwa ks. infu³ata Juliana ¯o³nierkiewicza. Uroczystoci, które z tej okazji odby³y siê w Olsztynie 18 czerwca 2006
r. stanowi³y jednoczenie nieoficjalne po¿egnanie ks. ¯o³nierkiewicza jako
proboszcza parafii NSPJ64. Jednoczenie ks. ¯o³nierkiewicz z³o¿y³ równie¿
rezygnacjê z funkcji kapelana WKK. W tej sytuacji prezes Jan Kumor
29 grudnia 2006 r. wystosowa³ pismo do ks. abpa Wojciecha Ziemby, w którym sugerowa³, ¿eby nowym kapelanem WKK zosta³ nowo mianowany proboszcz parafii NSPJ, ks. kanonik Janusz Wieszczyñski65. Ustosunkowuj¹c siê
pozytywnie do tej proby metropolita warmiñski dekretem z 12 stycznia 2007 r.
mianowa³ ks. Wieszczyñskiego kapelanem WKK66. Koñcz¹c swoj¹ opiekê
duszpastersk¹ ks. ¯o³nierkiewicz napisa³ w Kronice WKK: Jako wspó³za³o¿yciel Klubu Inteligencji Katolickiej i Kapelan tego Klubu ¿yczê b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w dalszej dzia³alnoci dla dobra Kocio³a i Ojczyzny [ ]
Cieszê siê, ¿e tyle lat mog³em byæ ze wspania³ymi ludmi Klubu i s³u¿yæ
pomoc¹ duszpastersk¹ i nie tylko67.
Tak wiêc ju¿ w zmienionej sytuacji 17 lutego 2007 r. odby³o siê Walne
Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze WKK w Olsztynie, na którym dokonano wyboru w³adz Klubu. W zwi¹zku z rezygnacj¹ z funkcji prezesa Jana
Kumora, który dotychczas kierowa³ pracami Klubu, dokonano wyboru nowych w³adz. W sk³ad Zarz¹du WKK wybrano: Wandê Czerwiñsk¹ (prezes),
Jolantê Malusiak (wiceprezes), Krystynê Popielarsk¹ (sekretarz) i Stanis³a61

Kronika , t. 2.
Akta Walnych Zgromadzeñ WKK/KIK, Pismo prezesa WKK w Olsztynie Jana Kumora
do KIK w Warszawie z 4 XII 2002 r.
63 Kronika , t. 3.
64 Ibidem.
65 Ibidem, t. 4.
66 Akta za³o¿ycielskie KIK/WKK, Odpis dekretu metropolity warmiñskiego abpa Wojciecha Ziemby z 12 I 2007 r.
67 Kronika , t. 3.
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wa Mariana Maronia (cz³onek). Z kolei w sk³ad Komisji Rewizyjnej wybrano:
Irenê £ukaszewicz (przewodnicz¹ca), Alinê Dêbsk¹ (wiceprzewodnicz¹ca)
oraz Krzysztofa Jankowskiego (cz³onek)68. Jednak¿e doceniaj¹c zas³ugi Jana
Kumora i dziêkuj¹c za osiemnacie lat prezesury WKK jego cz³onkowie jednomylnie przyznali mu tytu³ prezesa honorowego69. Niejako dope³nieniem
tych zmian by³o uchwalenie nowego Statutu WKK podczas Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, które obradowa³o 24 wrzenia 2007 r., bowiem dotychczasowy Statut sformu³owany jeszcze w okresie PRL ju¿ nie przystawa³
do nowej rzeczywistoci spo³eczno-politycznej kraju.
Wybór nowych w³adz klubu nie spowodowa³ jakiej radykalnej zmiany
w dotychczasowych formach dzia³alnoci WKK, któr¹ realizowano przede
wszystkim poprzez cotygodniowe spotkania klubowe w ka¿dy poniedzia³ek od
17.00 do 19.00. Wielokrotnie na spotkania te zapraszano historyków, literatów, dziennikarzy, kombatantów, a tak¿e  co zrozumia³e  duchownych,
w tym biskupów archidiecezji warmiñskiej70. Olsztyñski WKK prowadzi³ te¿
dzia³alnoæ w ramach Rady Ruchów Katolickich. W dalszym ci¹gu raz do
roku organizowano op³atek dla ludzi samotnych, a tak¿e tradycyjne spotkania z najm³odszymi mieszkañcami podolsztyñskich parafii, po³¹czone z konkursem wiedzy religijnej. Jak dawniej organizowano równie¿ pielgrzymki do
znanych sanktuariów, po³¹czone z poznawaniem historii i kultury danego
regionu czy miejscowoci71.
Jak wynika z dokumentów, Klub liczy³ w tym okresie 40 cz³onków,
z czego 30 osób uczestniczy³o w jego pracach bardzo aktywnie72. WKK
prowadzi³ równie¿ czynn¹ dwa razy w tygodniu bibliotekê, która stanowi³a
zaplecze intelektualne dla cz³onków i sympatyków Klubu73. W 2007 r. zbiory biblioteczne WKK liczy³y oko³o 200 woluminów. Ponadto w bibliotece prowadzono zbiórkê ksi¹¿ek i czasopism, które nastêpnie przekazywano do kaplicy olsztyñskiego Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego do swobodnego
u¿ywania przez pacjentów74.
Podobnie jak w minionym okresie dzia³alnoci tak¿e i teraz zabierano
g³os w wa¿nych sprawach spo³ecznych. Przyk³adem tego typu dzia³añ jest
68 Akta samorz¹dowe WKK, Pismo prezesa WKK w Olsztynie Wandy Czerwiñskiej do
KIK w Warszawie z 27 II 2007 r.
69 W 1989 r. tytu³ prezesa honorowego WKK przyznano Bohdanowi Boñkowskiemu, który
w wieku 86 lat zmar³ w Olsztynie 12 VII 2005 r. Zob. Kronika , t. 3.
70 Wielokrotnie gociem WKK byli m. in. metropolita warmiñski ks. dr Edmund Piszcz
oraz biskupi pomocniczy  Julian Wojtkowski i Jacek Jezierski. 8 I 2007 r. z cz³onkami Klubu
spotka³ siê te¿ metropolita warmiñski Wojciech Ziemba. Zob. Kronika , t. 15.
71 Akta samorz¹dowe WKK, Informacja prezes Zarz¹du Wandy Czerwiñskiej na temat
WKK.
72 Akta Walnych Zgromadzeñ WKK/KIK, Protokó³ Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego WKK 17 II 2007 r.
73 Szerzej: W. Skukowski, Biblioteka Warmiñskiego Klubu Katolików w Olsztynie, [w:]
Warmiñski Klub Katolików u progu Trzeciego Tysi¹clecia , s. 7073.
74 Akta Walnych Zgromadzeñ WKK/KIK, Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoci KIK
za 2007 r.
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apel Walnego Zebrania cz³onków KIK z 5 maja 2008 r. skierowany do w³adz
Rzeczypospolitej Polskiej o podjêcie wspólnego wysi³ku na rzecz przyjêcia
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych moratorium na wykonywanie aborcji75. Ponadto 18 lutego 2008 r. WKK zaj¹³ stanowisko w sprawie ratyfikacji przez RP traktatu reformuj¹cego Uniê Europejsk¹, domagaj¹c siê rozpisania ogólnonarodowego referendum w tej sprawie76.
W dniu 15 lutego 2010 r., z okazji jubileuszu 30-lecia utworzenia olsztyñskiego KIK, jego cz³onkowie po wewnêtrznej dyskusji podjêli decyzjê o zmianie nazwy stowarzyszenia i powrotu do nazwy pierwotnej, a wiêc Klub
Inteligencji Katolickiej w Olsztynie77. W tym miejscu warto podkreliæ, i¿
d¹¿enia olsztyñskiego rodowiska katolików wieckich, któremu nie zabrak³o
zarówno m¹droci, jaki i odwagi w d¹¿eniu do przywrócenia nazwy stowarzyszenia, trzeba uznaæ za w pe³ni uzasadnione i zrozumia³e78. Tego samego
dnia wybrano nowe w³adze Klubu. Prezesem olsztyñskiego KIK zosta³a Wanda Czerwiñska, wiceprezesem  Jolanta Malusiak, sekretarzem  Krystyna
Popielarska, skarbnikiem  Stanis³aw Marian Maroñ, za cz³onkiem Zarz¹du
 Julita Zawieruchowska79. Wkrótce potem dokonano równie¿ niezbêdnych
procedur prawnych, zwi¹zanych z przywróceniem pierwotnej nazwy. Postanowieniem S¹du Rejonowego z 25 marca 2010 r. Klub Inteligencji Katolickiej
w Olsztynie zosta³ wpisany w Krajowym Rejestrze S¹dowym oraz do Rejestru Stowarzyszeñ80.
Z okazji trzydziestolecia olsztyñski Klub 23 padziernika 2010 r. zorganizowa³ w Warmiñskim Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwa³dzie spotkanie
prezesów KIK z ca³ej Polski. Uroczystoci jubileuszowe rozpoczê³y siê msz¹
w. w bazylice, której przewodniczy³ ks. abp Wojciech Ziemba, po czym rozpoczêto obrady. Omawiano m.in. program Pielgrzymki Klubów w dniu 4 czerwca 2011 r. na Jasn¹ Górê, obchody Dnia Papieskiego w 2010 r., sprawy
75

PW, 2008, nr 13 z 1528 VI, s. 54.
Akta samorz¹dowe WKK, Stanowisko cz³onków WKK w Olsztynie z 18 II 2008 r.
77 Akta Walnych Zgromadzeñ WKK/KIK, Protokó³ Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego z 15 II 2010 r.; ibidem, Uchwa³a nr 3 Walnego Zgromadzenia cz³onków WKK
w Olsztynie z 15 II 2010 r. w sprawie zmiany nazwy. Decyzjê podjêto zdecydowan¹ wiêkszoci¹
g³osów za, przy trzech g³osach wstrzymuj¹cych siê. Rejestracja KIK nast¹pi³a 2 III 2010 r.
w S¹dzie Rejonowym w Olsztynie.
78 Akta Walnych Zgromadzeñ WKK/KIK, Pismo prezes WKK Wandy Czerwiñskiej
do dra Witolda Gieszczyñskiego z Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM
z 12 I 2010 r. z prob¹ o opiniê w sprawie powrotu do pierwotnej nazwy Klubu; ibidem,
Opinia dra Witolda Gieszczyñskiego z 20 I 2010 r. do³¹czona do wniosku o przywrócenie
nazwy KIK w Olsztynie.
79 Akta za³o¿ycielskie WKK/KIK, Informacja prezes KIK w Olsztynie Wandy Czerwiñskiej
dla Kurii Metropolitalnej w Olsztynie z 19 IV 2010 r.
80 Akta za³o¿ycielskie, Postanowienie S¹du Rejonowego w Olsztynie z 25 III 2010 r.
o dokonaniu wpisu do rejestru stowarzyszeñ, innych organizacji spo³ecznych i zawodowych,
fundacji oraz publicznych zak³adów opieki zdrowotnej; ibidem, Postanowienie S¹du Rejonowego
w Olsztynie z 25 III 2010 r. o wpisaniu w Krajowym Rejestrze S¹dowym Klubu Inteligencji
Katolickiej w Olsztynie.
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dotycz¹ce miejsca i terminu wiosennego spotkania Rady porozumienia Klubów. Dyskutowano te¿ na temat wypracowania wspólnej strategii KIK-ów
wobec nasilaj¹cych siê ataków na Koció³ katolicki, a tak¿e wskazywano na
przyk³ady wspó³pracy miêdzyklubowej. Obecni na uroczystoci wys³uchali
równie¿ dwóch wyk³adów: ks. prof. dr hab. Andrzeja Kopiczko na temat
dziejów diecezji warmiñskiej oraz dra Witolda Gieszczyñskiego o historii
olsztyñskiego KIK81. Poza tym przez ostatnie trzy lata w Klubie w dalszym
ci¹gu organizowano ciekawe wyk³ady i prelekcje, prowadzono dzia³alnoæ
religijn¹, kulturaln¹, turystyczn¹, zwi¹zan¹ z ochron¹ zdrowia ludzkiego,
a tak¿e pomoc spo³eczn¹82.
18 marca 2013 r. odby³o siê walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
podsumowuj¹ce pracê Zarz¹du i dokonania Klubu za ostatnie trzy lata dzia³alnoci. Po przyjêciu zarówno sprawozdania finansowego, jak i merytorycznego cz³onkowie olsztyñskiego KIK pozytywnie oceniaj¹c pracê dotychczasowego Zarz¹du udzielili mu poparcia na kolejn¹ kadencjê. W dyskusji podjêto
m.in. tematykê zwi¹zan¹ z aktualn¹ kondycj¹ Klubu, do którego obecnie
nale¿y 27 cz³onków. Z punktu widzenia rozwoju KIK w Olsztynie istotnym
wydaje siê byæ fakt, ¿e tylko w ci¹gu ostatniego roku w szeregi Klubu przyjêto 5 nowych cz³onków, co rzecz jasna nie rozwi¹zuje problemu koniecznoci
dop³ywu nowych osób, zw³aszcza m³odych, ale stanowi pozytywny sygna³ na
przysz³oæ. Pozostaje jednak faktem, ¿e z roku na rok liczba cz³onków Klubu
systematycznie maleje.
W trzecim tysi¹cleciu zarówno przed samym Kocio³em, jak i stowarzyszeniami katolickimi stoi szereg nowych wyzwañ. Podstawowe z nich to czy
stowarzyszenia te, w tym tak¿e KIK, s¹ jeszcze potrzebne, a je¿eli tak, to
czy maj¹ szanse dalszego rozwoju? Jak ju¿ wspomniano, jednym z g³ównych problemów, przed jakim stoj¹ dzisiaj w³adze tego stowarzyszenia, jest
koniecznoæ sta³ego naboru nowych cz³onków oraz zachêcenie ich do aktywnego w³¹czenia siê w prace Klubu. Zapewne mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez
bardziej kreatywne dzia³anie, polegaj¹ce na zwiêkszonej ró¿norodnoci podejmowanych inicjatyw. Zreszt¹ dyskusja na ten temat toczy siê w KIK nie
od dzisiaj. Oby z dobrym skutkiem, bowiem ponad trzydziestoletnia tradycja zobowi¹zuje.
SUMMARY
The Club of Catholic Intellectuals in Olsztyn was registered on 5 December
1980. It was dissolved after the Communist authorities had proclaimed martial law
on 13 December 1981. It was only on 28 November 1988 that the regional authori81

Kronika , t.5.
Akta za³o¿ycielskie KIK/WKK, Sprawozdania merytoryczne z dzia³alnoci WKK/KIK
w Olsztynie za lata 2007-2012.
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ties consented to the establishment of the Warmia Catholics Club in Olsztyn. The
Club organized prayers, pilgrimages, lectures and meetings with interesting people.
It actively promoted the Catholic Churchs teaching in public debates focusing on
pressing social issues. After 20 years of activity, the Clubs members decided to
restore the organizations original name of the Club of Catholic Intellectuals in
Olsztyn.
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PIERWSZY MIESI¥C DEKADY GIERKA.
ZNÓW Z£UDZENIA NADZIEI?
Z KART DZIENNIKA
(20 GRUDNIA 1970  21 STYCZNIA 1971)
Zainteresowanie wczeniej opublikowanymi fragmentami mojego Dziennika, a szczególnie niedawno wydanym Dziennikiem moskiewskim sk³ania
mnie do kontynuacji mych notatek z lat minionych1. Niniejszy odcinek cofa
nas wstecz do okresu wczeniejszego o ca³e 20 lat od opisywanych w tamtej
ksi¹¿ce. Tym razem jednak ograniczam do niezbêdnego minimum wszelkie
rozwa¿ania osobiste, zatrzymuj¹c siê na wydarzeniach naukowych i zw³aszcza politycznych, które by³y nadzwyczaj bogate i rodzi³y wielkie nadzieje,
choæ i przynosi³y, jeli nawet nie pierwsze rozczarowania, to jednak nios³y
wiele znaków zapytania.
1 Zob. J. Sobczak, Z dziennika polskiego aspiranta MGU (19551957), [w:] Absolwenci...,
Opracowanie, wybór i red. E. Kostrzewa, cz. 1, Warszawa 1985, s. 97117; idem, Warszawski
epizod w ¿yciu profesora Antoniego Czubiñskiego. Z kart dziennika 19711974, Poznañ 2005,
ss. 289; idem, Profesor Albert Bartoszewicz i moje pierwsze kroki w olsztyñskiej WSP, padziernik-grudzieñ 1993 rok (z kart dziennika), [w:] W krêgu problemów jêzykoznawstwa i literaturoznawstwa. Studia i wspomnienia powiêcone pamiêci Prof. Alberta Bartoszewicza w pi¹t¹ rocznicê Jego mierci, red. nauk. N. Kasparek, A. Koseski, W. Pi³at, J. Sobczak, Warszawa 2006,
s. 193; idem, Z dni rewolucji kadrowej w Instytucie Historii WSP (fragmenty z Dziennika,
lipiec-grudzieñ 1996 r., [w:] Nad Ba³tykiem, Prego³¹ i £yn¹. Ksiêga pami¹tkowa powiêcona
Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasiñskiego, red. Z. Rondomañska,
Olsztyn 2006, s. 528546; idem, Padziernik 1956 r. i wydarzenia wêgierskie w dzienniku polskiego aspiranta Uniwersytetu Moskiewskiego im. Michai³a W. £omonosowa (padziernikgrudzieñ 1956 r.), [w:] Padziernik 1956 roku  pocz¹tek erozji systemu. Praca zbior. pod red.
M. Jab³onowskiego i S. Stêpki, Pu³tusk 2007; idem, Zmierzch ery Gorbaczowa i triumf Jelcyna.
Mój znikaj¹cy wiat (z Dziennika moskiewskiego 19901992, Przedmowa  Eugeniusz Duraczyñski, Warszawa 2012, ss. 845+ilustr.
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Sytuacjê w Polsce przed wydarzeniami poprzedzaj¹cymi decyzje VII Plenum KC PZPR zilustruje dobitnie dowcip opowiadany wtedy w moim rodowisku i zapisany w moim Dzienniku pod dat¹ 30 listopada 1970 r. Posiedzenie Biura Politycznego. Jaszczuk: Sytuacja gospodarcza kraju jest taka, ¿e
tylko cud mo¿e nas ocaliæ. Na to Kocio³ek: Albo objawienie . Zaczêto siê
zastanawiaæ, jakie to ró¿nice miêdzy cudem a objawieniem. Postanowiono
zaprosiæ dla rozstrzygniêcia tej kwestii znakomitego rzeczoznawcê, kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego. Przyjecha³ i po chwili zastanawiania siê: Jakby to
w tym gronie wyjaniæ? W Ducha w. to wy, marksici, nie wierzycie. Ale ,
ju¿ mam. Wyobramy sobie, ¿e pojawia siê nagle przed wami Lenin. Ale to nie
bêdzie cud, to tylko objawienie. Cud nast¹pi³by wtedy, jeliby wam tu wszystkim nie da³ po mordzie!
I mo¿e jeszcze krótki cytat z zapisu z 16 grudnia tr.: Ludzie na ulicach
i w sklepach otwarcie psiocz¹ na Gomu³kê, jego autorytet spad³ znów o kilka
poziomów i to wszystko w gruncie rzeczy pod koniec jego dzia³alnoci pañstwowej. Jeli co siê nagle w najbli¿szych miesi¹cach nie zmieni na jego korzyæ,
odejdzie z niezbyt pochlebn¹ s³aw¹ g³ównego sprawcy pogorszenia siê stopy
¿yciowej robotników. A doranie w tej atmosferze nici z zachwalanego tak
bardzo ostatnio systemu bodcowego, zawalenie planów rocznych itp.
Warszawa, niedziela 20 grudnia 1970 r.
Godz. 16.00. Dzisiejsze dzienniki (tygodników ostatnich jeszcze nie przegl¹da³em) informuj¹ króciutko jakby o sprawie wszystkim ju¿ wiadomej,
o czwartkowych rozmowach w Szczecinie i Elbl¹gu. Do wszystkiego wiêc
przyznajemy siê, tyle tylko ¿e prawda jest cedzona jak zsiad³e mleko przez
sitko: dla ludu serwatka, dla nas twaro¿ek; oczywicie czasem co wpadnie
gêstszego i do serwatki Poza tym eksponowane s¹ reakcje zachodnioniemieckie na nasze wydarzenia. Nie ma wzmianek o ¿adnym z naszych liderów. Mój wzglêdny spokój wewnêtrzny i nastrój roboczy zmieni³ siê jednak
w napiêcie po telefonie Tadka Sierockiego ok. 14.00, ¿e trwaj¹ posiedzenia
Biura Politycznego i ¿e ju¿ zapad³a decyzja o ust¹pieniu najwy¿szego szefa,
tzn. Gomu³ki i wyznaczeniu na jego miejsce Edwarda Gierka, dotychczasowego
I sekretarza KW w Katowicach. Te¿ potwierdzi³, ¿e obecna jest w Warszawie
delegacja radziecka i decyzja musia³a wiêc byæ z ni¹ uzgodniona. Rzeczywicie zastanawia³o mnie, dlaczego tak skwapliwie prasa radziecka przedrukowywa³a wszystkie nasze komentarze na temat rozruchów w stoczniach
i innych zak³adach pracy. Wiadomoæ ta mia³a byæ podana ju¿ wczeniej
w dzienniku wieczornym, nie wiadomo dlaczego tak z ni¹ zwlekaj¹. Moim
zdaniem decyzja taka musi byæ wszak¿e formalnie zatwierdzona przez plenum KC i podjête inne zwi¹zane z tym przesuniêcia personalne.
Jeli wszelako ta wiadomoæ jest prawdziwa, a ¿e odbywaj¹ siê jakie
wa¿ne narady wiadczy a¿ nadto du¿o faktów, mieæ to bêdzie nies³ychanie
donios³e znaczenie. wiadczy³oby to, ¿e w kierownictwie partii znalaz³y siê
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jednak si³y, które spojrza³y prawdzie w oczy i ¿e dopracowa³y siê ju¿ jedynie
w³aciwego politycznego rozwi¹zania obecnego kryzysu. Rzeczywicie tylko
tak generalne decyzje mog¹ uspokoiæ naród i uratowaæ partiê od izolacji.
Przecie¿ o izolacji, a nie o czymkolwiek innym wiadczy niepodawany do
publicznej wiadomoci fakt podpalenia przede wszystkim obydwu gmachów
KW w Gdañsku i w Szczecinie. Moment wprawdzie dla odejcia Gomu³ki,
niegdy po padzierniku 1956 r. tak popularnego w Polsce, najgorszy osobicie dla niego, choæ chyba mu to zostanie os³odzone gor¹cymi podziêkowaniami choæby za ostatnie porozumienie niemiecko-polskie i jakimi ekstra honorami. Czy wybór Gierka trafny, oka¿e przysz³oæ! Cz³owiek to niew¹tpliwie
silnej rêki, przynajmniej za takiego uchodzi, ale wy³¹cznie na szczeblu wojewódzkim, absolutnie niesprawdzony w pracy na niwie ogólnopañstwowej. Na
l¹sku gospodarzy³ nieraz kosztem innych województw. I oby tylko nie zaczê³a siê wojna frakcyjna miedzy nim a Moczarem! Nie wiem te¿, czy poleci
tak¿e Cyrankiewicz z premierostwa na korzyæ choæby takiego Kocio³ka? Bez
w¹tpienia wszak¿e by³yby to ostatnie dni dla wielu, wielu szarych eminencji
z polskiej sceny politycznej. Zmieni³oby siê miejsce chocia¿by Kliszki w hierarchii partyjnej, a w zwi¹zku z tym i Werblana (a zatem i sytuacja naszego
Instytutu), polecia³by bez w¹tpienia Starewicz z sekretarza KC. Mia³by siê
te¿ z pyszna Jaszczuk, choæ mo¿e to on w³anie i by³by premierem? Najwa¿niejsze jednak, ¿e u ludzi na nadchodz¹ce wiêta od¿y³yby nadzieje na poprawê i z wiêkszym przekonaniem mogliby ¿yczyæ sobie nawzajem w noc
sylwestrow¹ szczêliwego Nowego Roku!
Godz. 20.00. Odbywa siê VII Plenum KC. Jeszcze przed chwil¹ prze¿ywa³em w¹tpliwoci, czy oby to wszystko nie jest kolejna plotk¹ i przyjêciem
¿yczenia za rzeczywistoæ? Wszak¿e dziennik tv rozwia³ przed chwil¹ ca³kowicie te w¹tpliwoci i przewy¿szy³ najmielsze oczekiwania. Zasiêg zmian
personalnych w najwy¿szym kierownictwie okaza³ siê wprost proporcjonalny
do szerokiego zasiêgu zaburzeñ w kraju, spowodowanych przez gdañskich
stoczniowców, a jeszcze wczeniej przez g³upawe antyrobotnicze pomys³y
ograniczonego technokraty Jaszczuka. A wiêc kres jaszczukowowskiej ekonomiki, kres gomu³kowskiego dreptania w miejscu. Ale ad rem! A wiêc wraz
z Gomu³k¹ (z funkcji I sekretarza KC) odchodz¹ z Biura Politycznego
w wyniku decyzji odbytego dzi VII plenum KC: Boles³aw Jaszczuk, Zenon
Kliszko, Ryszard Strzelecki i Marian Spychalski. Trzej pierwsi te¿ z Sekretariatu KC. Na ich miejsce do BP weszli: Edward Babiuch, Piotr Jaroszewicz,
Mieczys³aw Moczar, Stefan Olszowski i Jan Szydlak, a na zastêpców cz³onka
Wojciech Jaruzelski, Henryk Jab³oñski i Józef Kêpa. Do Sekretariatu KC
weszli jako nowi: Edward Babiuch, Stanis³aw Kocio³ek i Kazimierz Barcikowski z Poznania. Byæ mo¿e kogo pomin¹³em, bo nawet w dzienniku tv siê
pomylili, opuszczaj¹c Szydlaka i póniej musiano powtórzyæ ca³y komunikat.
I sekretarzem zosta³ Gierek.
Wiele znaków zapytania wy³ania siê ju¿ na gor¹co. Gomu³ka zwolniony
na jego probê w zwi¹zku z ciê¿k¹ chorob¹: czy rzeczywicie sam ust¹pi³,
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a jeli tak, to czy ju¿ na pocz¹tku posiedzenia pi¹tkowego i sobotniego Biura,
czy te¿ dopiero pod wp³ywem krytyki, jak¹ niew¹tpliwie rozpocz¹³  najpierw
g³ównie przeciw Jaszczukowi Gierek? Czy te¿ w ogóle ust¹pienie zosta³o na
nim wymuszone, o czym wiadczy³oby usuniêcie z Biura ca³ej jego grupy
 Strzeleckiego, Spychalskiego i Kliszki (z wyj¹tkiem Logi, który pozosta³
chyba te¿ nie na d³ugo w nowym uk³adzie), a formu³a o rezygnacji jest po
prostu gestem grzecznoci wobec niego? Gomu³ka  widaæ  pozosta³
w Biurze, formalnie te¿ nie wyprowadzony z Sekretariatu KC? Oczywicie
w Biurze te¿ nie pozostanie na d³ugo, nie mia³oby to sensu. Trochê zaskakuj¹ce jest odejcie Strzeleckiego, widocznie to konsekwencja uk³adu si³.
Dlaczego nie odszed³ te¿ Starewicz, dlaczego pozosta³ Cyrankiewicz? Czy¿by mia³ przetrzymaæ jako premier wszystkie zmiany, wszystkich I sekretarzy  i Bieruta, Ochaba i Gomu³kê i teraz te¿ Gierka? Widaæ wiêc mnóstwo
elementów kompromisu i nastêpstw realnego uk³adu si³ w tych wszystkich
decyzjach.
Serce mi bije pulsem przyspieszonym, to puls na ¿ywo obserwowanej
historii. Przewidujê ju¿ nowe przesuniêcia: Szydlak, awansowany na cz³onka
Biura, przejmie wszystkie sprawy Kliszki, Kocio³ek jako cz³onek Biura
i sekretarz KC sprawy gospodarcze, nale¿¹ce dawniej do Jaszczuka, Moczar
z Babiuchem podziel¹ siê jako spadkiem po Strzeleckim, Barcikowski kto
wie, czy nie obejmie CRZZ, z którego prêdzej czy póniej musi odejæ Loga,
lub te¿, co bardziej prawdopodobne, bêdzie na miejscu Szydlaka sekretarzem
propagandy jako jego cz³owiek i z jego te¿ g³ównie chyba inspiracji awansowany (pamiêtajmy, ¿e sam Szydlak uchodzi³ ju¿ od dawna za cz³owieka
Gierka). Ale co dadz¹ Jab³oñskiemu? Awans Jaroszewicza wskazywa³by, ¿e
byæ mo¿e w poniedzia³ek lub wtorek na sesji Sejmu dokonane zostan¹ przesuniêcia w rz¹dzie, w których wyniku to Jaroszewicz a nie Kocio³ek, jak siê
oczekiwa³o poprzednio, zosta³by premierem, Cyrankiewicz za by³by przesuniêty na przewodnicz¹cego Rady Pañstwa na miejsce zdymisjonowanego Spychalskiego? Okaza³oby siê wiêc, ¿e kanclerz Brandt rozmawia³ i zaprzyjani³
siê w Warszawie nie z tymi ludmi, z którymi powinien!
Jakie bêd¹ tego wszystkiego konsekwencje, trudno przewidzieæ. Jedno
jest pewne, ¿e zmiany by³y niezbêdne, one tylko pozwol¹ roz³adowaæ kryzys
i odrodziæ nadzieje ludzi na to, ¿e co w naszym kraju mo¿e siê zmieniæ na
lepsze. Sytuacja u nas ju¿ by³a najgorsza w ca³ym obozie. Skoñcz¹ siê przynajmniej pó³rodki i ca³y ten oportunizm. Bêdzie byæ mo¿e jaka konsekwencja. Nie oznacza to, ¿e tylko le nale¿y odt¹d mówiæ i s¹dziæ o Gomu³ce. By³
wybitnym mê¿em stanu, Polakiem  patriot¹, mia³ podczas okupacji byæ
mo¿e jako jedyny jasn¹ wizjê przysz³oci. By³ osobicie skromny, cieszy³ siê
du¿ym autorytetem w miêdzynarodowym ruchu robotniczym i pe³nym zaufaniem ZSRR (a w naszej sytuacji to bardzo wa¿ne), ale ostatnio, w miarê jak
siê starza³, stawa³ siê coraz bardziej nerwowy, zmêczony i zagubiony w drobiazgach, jeli chodzi o decyzje, które koncentrowa³ w swym rêku i po prostu
przesta³ ju¿ nadawaæ siê do roli przywódcy.
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Nowy I sekretarz, wystêpuj¹c po dzienniku przed kamerami tv, zaprezentowa³ siê narodowi w jak najlepszym wietle. By³ wyranie wzruszony
i przejêty brzemieniem nowej roli. Mówi³ g³ównie o ostatnich tragicznych
wydarzeniach w Gdañsku, Gdyni, Elbl¹gu i Szczecinie. Podkrela³, ¿e chce
powiedzieæ o tym ca³¹ prawdê, ¿e wp³ynê³y na ostatnie decyzje obiektywne
trudnoci kraju, ale te¿ i nieprzemylane koncepcje gospodarcze.
Zawart¹ w komunikacie o VII plenum decyzjê o poprawieniu sytuacji
materialnej najni¿ej zarabiaj¹cych i rodzin wielodzietnych Edward Gierek
obwarowywa³ przes³ank¹ realnych mo¿liwoci. Tylko od nich zale¿eæ ma
wszystko. Stwierdzi³, ¿e motywy strajkuj¹cych by³y uczciwe (nie u¿ywa³ wobec nich wyzwisk od warcho³ów i chuliganów, jak to czyni³ wczeniej Cyrankiewicz), choæ brzemienne w niebezpieczeñstwa dla pañstwa. Przyzna³, ¿e
partia traci³a wspólny jêzyk z klas¹ robotnicz¹ i narodem. W sposób taktowny wzywa³ do spokoju, pracy, ³adu i porz¹dku. Apele swe adresowa³ do drogich rodaków. Nie odci¹³ siê te¿ demagogicznie od akcji si³ porz¹dkowych
(zaczê³yby siê przecie¿ samos¹dy), niczego nie obiecywa³. Mówi³ jakby od
siebie, nie ca³y czas patrz¹c w tekst, przy tym m³ody, jeszcze widaæ prê¿ny
i silny. Zapowiedzia³ rewizjê planu gospodarczego na rok 1971 i ca³ej piêciolatki. Mo¿e i co siê zmieni w Polsce, a mo¿e i w partii! A na naszym w¹skim
odcinku Zak³adu Historii Partii byæ mo¿e ca³a sprawa przysz³ego Instytutu,
jego koncepcji i obsady personalnej stanie w nowym wietle, bardziej przemylane bêd¹ decyzje, a i dla nas korzystniejsze?
Godz. 23.00. Nadzwyczajne wydanie dziennika tv o 22.45 przynios³o
powtórzenie komunikatu PAP o VII Plenum i przemówienia Gierka, jego
¿yciorys (urodzony w 1913 r., o 8 lat m³odszy od Gomu³ki), ucilenie sk³adu
BP i Sekretariatu KC, z którego wynika, ¿e Gomu³ka ju¿ jednak nie pozostaje cz³onkiem obu tych instancji, a wiêc pozosta³ ju¿ tylko cz³onkiem KC.
Z odczytanych kilku komunikatów lekarskich o stanie jego zdrowia wynika,
¿e komisje lekarskie stwierdzi³y u niego objawy du¿ego przemêczenia i wadê
wzroku, co wszystko wymaga d³u¿szego leczenia szpitalnego. Pokazano te¿
naradê aktywu warszawskiego z postaci¹ nowo awansowanego na z-cê cz³onka BP Józefa Kêpy, co improwizuj¹cego na trybunie, szeroko rozk³adaj¹cego
rêce, wyranie podnieconego. Co konkretnie to by³o, nie pokazano.
Godz. 24.00. Radio WE, podaj¹c o zasz³ych zmianach, nb. w lad za
TASS-em a nie za PAP, informuje dodatkowo, ¿e z gratulacjami dla Gierka
jako pierwszy pospieszy³ Walter Ulbricht (on to siê najczêciej na naradach
miêdzynarodowych wyk³óca³ z Gomu³k¹). Wed³ug cytowanych przez tê rozg³oniê informacji radia szczeciñskiego nadal trwaj¹ pertraktacje miêdzy
szczeciñskim i gdañskim komitetami strajkowymi a w³adzami w sprawie
powrotu do pracy w poniedzia³ek. Ciekawe, czy w kraju odbywaj¹ siê demonstracje m³odzie¿y w zwi¹zku z ust¹pieniem Gomu³ki, demonstracje oczywicie radoci, a nie smutku. Nie mówi¹cy poprawnie po polsku Szydlak zostanie wiêc teraz g³ównym oficjalnym ideologiem partii. Nieco to ¿a³osne.
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Poniedzia³ek, 21 grudnia 1970
Godz. 4.00. Nie mogê powstrzymaæ siê od mylenia o tym wszystkim, co
zachodzi w kraju. A wiec dwa plena w ci¹gu jednego tygodnia: VI w poniedzia³ek, VII w niedzielê. Tego jeszcze nie by³o. Gdy w poniedzia³ek cz³onkowie KC opuszczali salê obrad w popiechu ze wzglêdu na sytuacjê w kraju,
nie przypuszczali nawet, ¿e tak szybko zwo³a siê ich z powrotem i ¿e tak
szybko w konsekwencji wielu z nich bêdzie musia³o dr¿eæ o swe sto³ki i sfery
wp³ywów, bo nie ma co ukrywaæ ³añcuszek zmian na ni¿szych piêtrach pañstwowej i partyjnej wierchuszki bêdzie d³ugi. Co do tych komunikatów lekarskich na temat Gomu³ki, to trochê to wygl¹da na wybieg typowo radziecki.
Jeszcze niedawno wiat widzia³ Gomu³kê umiechniêtego i swobodnie rozmawiaj¹cego z Brandtem na przyjêciach z okazji pobytu tego zachodnioniemieckiego polityka w Polsce, ludzie ogl¹dali go przy ró¿nych okazjach rocznicowych, by³ w Berlinie, na l¹sku w wiêto Barbórki, jeszcze w poniedzia³ek na
VI plenum, by nagle uwierzyæ, ¿e to zmêczenie i niedomagania wzrokowe
sta³y siê g³ówn¹ przyczyn¹ jego odsuniêcia od steru w³adzy, do tego z najbli¿szymi wspó³pracownikami jeszcze z czasów okupacyjnego KC PPR. Tym bardziej ¿e tym razem, w odró¿nieniu od 1948 r., jest to ju¿ odejcie ostateczne.
Wie bêdzie pewno niepokoi³a siê o zagro¿enie kolektywizacj¹, powstrzymywan¹ jednak skutecznie u nas przez niego, Jaruzelski dostanie chyba bu³awê
marsza³kowsk¹, nie musi siê niepokoiæ Wroñski  bo potrafi³ robiæ gesty
i wobec Kliszki, i wobec Moczara, i wobec Katowic.
Godz. 10.00. Przegl¹dam prasê porann¹. Nic w niej jednak poza powtórzeniem informacji z wczorajszych dzienników telewizyjnych. Mo¿e tylko
drobne akcenty z zakresu kolorystyki politycznej. A wiêc co do Gomu³ki: owo
w zwi¹zku z jego ciê¿k¹ chorob¹. I jeszcze: Plenum przekaza³o W³adys³awowi
Gomu³ce najlepsze ¿yczenia szybkiego powrotu do zdrowia. I jeszcze bardzo
wa¿ne: Plenum zobowi¹za³o Biuro Polityczne do rozpatrzenia w ci¹gu najbli¿szych dni przedsiêwziêæ, zmierzaj¹cych do poprawienia po³o¿enia materialnego rodzin najni¿ej uposa¿onych i wielodzietnych, które w rezultacie ostatnio
dokonanej zmiany cen ponios³y najbardziej odczuwalny uszczerbek w swoich
bud¿etach.
Nic w tej prasie o sytuacji w Szczecinie i Gdañsku, a od tego zale¿y du¿o.
Zastanawiaj¹ce, ¿e Plenum nie wyrazi³o podziêkowania Gomu³ce za dotychczasow¹ pracê, a tylko ¿yczenia powrotu do zdrowia. I ta zapowied d³ugiego
leczenia. U Irenki w pracy ju¿ l¹ depesze do Gierka i Kêpy z wyrazami
poparcia dla nowego kierownictwa.
Godz. 20.00. Decyzja o ust¹pieniu Gomu³ki zosta³a podjêta wbrew niemu. Ocenia³ wydarzenia jako kontrrewolucyjne i domaga³ siê przyjêcia takiej
oceny przez BP, zosta³ jednak przeg³osowany. Wracaj¹cych z Gdañska
i Szczecina Moczara oraz Kocio³ka powita³ s³owami, ¿e nale¿a³oby daæ im
nocniki a nie karabiny, domaga³ siê jednym s³owem zd³awienia si³¹ wszelkiego oporu. Jaruzelski wtedy mia³ odmówiæ zgody na u¿ycie wojska do tej roli.
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Na Wybrze¿u dzia³a³y tylko formacje podleg³e gen. Grzegorzowi Korczyñskiemu (WSW). Gdy wyra¿ono Gomu³ce w Biurze votum nieufnoci, grozi³, ¿e ich
wszystkich zniszczy, wezwie na pomoc wojska radzieckie, ¿e cieszy siê zaufaniem kierownictwa ZSRR i nie ust¹pi. Popierali go tylko jego ludzie.
W sobotê zwo³ano komisjê lekarsk¹ i si³¹ skierowano go na leczenie szpitalne. W sobotê wiêc ju¿ nie by³ obecny na posiedzeniu BP, a tym bardziej na
plenum KC w niedzielê. Odnoszono wra¿enie, ¿e za wszelk¹ cenê chce pozostaæ u w³adzy i ¿e z wielk¹ nienawici¹ mówi o buntuj¹cych siê robotnikach
jako o ho³ocie itp. Komunikat lekarski nie wszyscy lekarze wezwani do tego
zechcieli podpisaæ. Pocz¹tkowo miano u¿yæ sformu³owania o wylewie krwi do
mózgu, ale za tym idzie i parali¿, rzecz wiêc trudniejsza do sfingowania.
A tak to facet odosobniony i czeæ! Na ile siê zmieni³, jak ¿a³onie skoñczy³!
Czy by³a delegacja radziecka? Nikt tego nie potwierdza, ca³a rzecz by³a
jednak niew¹tpliwie z Moskw¹ skonsultowana. Samo Plenum niedzielne by³o
bardzo krótkie, bli¿sze szczegó³y nie s¹ znane. W Gdañsku i Szczecinie zabitych i rannych jest grubo wiêcej, ni¿ podaje siê oficjalnie. S¹ zabite dzieci
przez czo³gi itp., by³y objawy bestialstwa, wdeptywania w ziemiê wyskakuj¹cych z pal¹cych siê budynków pracowników KW i funkcjonariuszy prokuratury. Osad pozostanie wiêc na d³ugo. Do tej pory jeszcze stocznia szczeciñska
nie pracuje, pertraktuj¹ z w³adzami, nie wiadomo czy siê zadowol¹ dokonanymi zmianami i deklaracj¹ Gierka? Gdyby nie, a warszawskie zak³ady te¿
wysunê³y jakie ultimatum, to dopiero mog³oby dojæ do kontrrewolucji!
Nastroje moje nie s¹ wiêc ju¿ tak optymistyczne. Niektórzy s¹dz¹, ¿e
Gierka w Warszawie spróbuj¹ wykoñczyæ ró¿ni starsi gracze .
Wieczorem og³oszono odwo³anie dekretu Rady Ministrów o stanie wyj¹tkowym, odby³o siê te¿ posiedzenie Komisji Porozumiewawczej Stronnictw
Politycznych, najwidoczniej w sprawie najbli¿szych zmian na stanowiskach
pañstwowych. Mówi siê te¿ o odejciu amb. Awierkija Aristowa, jego informacje o sytuacji w naszym kierownictwie nie odpowiada³y rzeczywistoci.
Wtorek, 22 grudnia 1970 r.
Od rana popiech. Ju¿ po 8.00 zawiadomiono mnie, ¿e o 9.00 jestemy
wzywani na spotkanie Gierka z pracownikami aparatu KC. Oprócz samego
Gierka obecni byli wszyscy sekretarze KC z wyj¹tkiem Szydlaka, skierowanego do Szczecina, a wiêc Olszowski, Kocio³ek, Barcikowski, Moczar, Starewicz, Tejchma. Spotkanie by³o krótkie, trwa³o nieca³¹ godzinê. Gierek  wysoki, barczysty, jednym s³owem kawa³ ch³opa, mówi³ bez kartki,
improwizuj¹c, spokojnie, z przekonaniem. Czasem zwraca³ siê do innych
cz³onków kierownictwa z prob¹ o podpowiedzenie mu jakich szczegó³ów,
g³ównie do Babiucha. W pewnym momencie zwróci³ siê te¿ do siedz¹cego
obok Kocio³ka: Stachu, nalej mi wody!, ale Kocio³ek, widaæ, zmêczony bardzo,
zdenerwowany, najpewniej tego nie zauwa¿y³, bo zrobi³ to Olszowski.
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Opracowany zostanie plan posiedzeñ BP i Sekretariatu na ca³y rok przysz³y
i zarys planu na trzy najbli¿sze lata. Bêdziemy starali siê unikaæ doskakiwania do tematów w sposób nieprzemylany. Powstanie nowy wydzia³ KC ds.
spraw socjalnych, dla ukierunkowania uwagi na te sprawy. O posiedzeniach
BP i Sekretariatu informacje bêd¹ dawane na Wydzia³ach. Z merytorycznymi
sprawami, rozpatrywanymi przez BP, wychodziæ bêdziemy na zewn¹trz
i informowaæ o nich spo³eczeñstwo, ¿eby ¿ycie partii uczyniæ jawnym.
 W zakoñczeniu podziêkowa³ aparatowi za wysi³ek i ofiarnoæ w tych
trudnych dniach i stwierdzi³, ¿e w swym stylu pracy bêdziecie musieli du¿o
zmieniæ. Nauczono was operowania cyframi, za którymi nie dostrzegano cz³owieka. Spotkanie dzisiejsze jest nieprzygotowane, ale dobrze, ¿e i takie mog³o
siê odbyæ, bêdziemy siê spotykaæ regularnie. Nie zachêcam do pytañ, bo wiem,
¿e by³oby ich du¿o, nie zachêcam do dyskusji, bo wiem, ¿e mielibycie o czym
mówiæ, na wszystko przyjdzie czas, kiedy spotkamy siê dla szerszej dyskusji,
by pos³uchaæ was, zapisaæ i wzbogaciæ o to, co cenne z waszych uwag dla pracy
partyjnej. Pe³n¹ ocenê wydarzeñ da Plenum, które zbierze siê w styczniu roku
przysz³ego.
Ogólne wra¿enie z tego spotkania dobre, zadowolony by³em, ¿e przyszed³em. Nie wszystkie te obietnice zostan¹ zrealizowane, ale widaæ, ¿e w³adza
spad³a na mocne barki. Poza tym w ¯yciu Warszawy dobitny komentarz pt.
Aprobata i szansa o urwaniu siê dialogu miêdzy kierownictwem partii
a klas¹ robotnicz¹ i spo³eczeñstwem, o jednostronnych decyzjach podejmowanych nieraz w bardzo w¹skim gronie, o wydarzeniach w Trójmiecie, Szczecinie, Elbl¹gu i S³upsku, o radykalnych zmianach w kierownictwie partii,
o koniecznoci powtórnego nawi¹zania dialogu i skutecznego remontu maszyny pañstwowej, o b³êdnoci rozumowania ja biorê na siebie ca³¹ odpowiedzialnoæ, ja zawsze wiem lepiej (w czym jest prosta aluzja do sposobu postêpowania Gomu³ki), o koniecznoci odrzucenia konserwatyzmu i rutyniarstwa.
Znamienny jest te¿ tekst depeszy gratulacyjnej Bre¿niewa do Gierka, wprost
nawi¹zuj¹cej do g³ównej tezy, z jak¹ Gierek rozpoczyna dzie³o odnowy: Twarz¹ do cz³owieka!
Czwartek, 24 grudnia
Zg³aszam rezygnacjê ze stanowiska Prezesa Rady Ministrów. Uwa¿am
 na gruncie wieloletniego dowiadczenia  ¿e nie powinienem pe³niæ
w dalszym ci¹gu funkcji szefa w³adzy wykonawczej w wietle ostatnich wydarzeñ w naszym kraju, którym zapobiec nie by³em w stanie, a które znalaz³y dopiero na VII Plenum Komitetu Centralnego PZPR niezbêdne, w³aciwe,
polityczne, zgodne z naj¿ywotniejszymi interesami pañstwa  rozwi¹zanie.
Uwa¿am, ¿e tak powinienem post¹piæ.
Oto ca³y tekst przemówienia sejmowego Cyrankiewicza rezygnuj¹cego ze
swej wysokiej funkcji po 23 latach premierowania. Mimo wszystko gest tego
kulturalnego lawiranta, ta ca³a lekka samokrytyka, bêdzie dobrze przyjêta
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przez ludzi. Nie odczytano listów rezygnacyjnych Spychalskiego i Kliszki
 tego ostatniego ze stanowiska przewodnicz¹cego Klubu Poselskiego PZPR.
Zaj¹³ to miejsce przedstawiciel m³odych sekretarzy KC  Tejchma. Wicepremierzy nowi Kaim i Mitrêga  technokraci, zaufani Gierka. Inni nowi ministrowie to te¿ ludzie, którzy niegdy siê otarli o l¹sk. Oby nie by³o teraz
regionalnej polityki kadrowej! A wiêc odt¹d Cyrankiewicz jest przewodnicz¹cym Rady Pañstwa (bêdzie dobry na tym stanowisku), premierem za Jaroszewicz.
Poniedzia³ek, 28 grudnia
Pierwsze zmiany w aparacie KC  Jan Korczak odszed³ z kierownika
Biura Kadr, na jego miejsce Teodor Palim¹ka  b. z-ca Babiucha jako kierownika Wydzia³u Organizacyjnego KC. Korczaka podobno pogrzeba³o zbieranie
materia³ów z polecenia Kliszki na Olszowskiego. Ten nowy podobno doæ
niez³y. Nowym kierownikiem Wydzia³u Organizacyjnego na miejsce awansowanego tak wysoko Babiucha zosta³ Zdzis³aw ¯andarowski, mój niegdy dobry znajomy z KU w Uniwersytecie Warszawskim. Wies³aw Bek zosta³
wreszcie kierownikiem Biura Prasy (by³ p.o.). Czy odejdzie te¿ Tadeusz Wrêbiak? Gomu³ka wed³ug jednych jest przetrzymywany w szpitalu w Lublinie,
wed³ug innych w swej willi w Warszawie obok naszego Zak³adu na ul. Francesco Nullo pod dobr¹ ochron¹. Przechodz¹c, widzê tam du¿ego psa. Dzi
widziano Zosiê Gomu³kow¹, umiechniêt¹ jak gdyby nigdy nic i pod¹¿aj¹c¹
na miasto w swych norkach. Syn  Jan Strzelecki te¿ szed³ pieszo do pracy
w MHZ. Dowiedzia³em siê niedawno, ¿e syn ten by³ wychowywany podczas
okupacji przez Ryszarda Strzeleckiego, st¹d jego nazwisko.
Kr¹¿y znów mnóstwo plotek. Wed³ug jednej z nich Zosia rzekomo leczy
siê w Szwajcarii, a w nowej sytuacji zastanawia siê, czy w ogóle wracaæ do
kraju? Za syna swego Gomu³ka chcia³ awansowaæ na ministra przemys³u
lekkiego czy te¿ ciê¿kiego, a póniej widzia³ go w roli premiera, za Kocio³ka
chcia³ uczyniæ I sekretarzem KC. S¹ to jednak chyba spekulacje. Na VII
plenum silne wra¿enie wywar³o przemówienie Kocio³ka, informuj¹ce o sytuacji na Wybrze¿u oraz przemówienie Cyrankiewicza o obni¿eniu roli premiera i o ukazywaniu siê zarz¹dzeñ z jego jakoby podpisem, choæ o nich w ogóle
nie wiedzia³.
Wtorek, 29 grudnia
Gierek by³ obecny na plenum KW w Katowicach. I sekretarzem KW
zosta³ na jego miejsce, jak siê i mo¿na by³o spodziewaæ  Zdzis³aw Grudzieñ,
dotychczasowy sekretarz organizacyjny katowickiego KW. W swej mowie
dziêkczynnej mówi³ m.in. o walorach osobistych Gierka, sprawdzonych
w Katowicach, niestety prasa centralna nie konkretyzuje tego bli¿ej. W KiW
na osobiste polecenie Gierka kontynuuj¹ prace nad dalszym tomem Pism
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i przemówieñ Gomu³ki oraz nad obcojêzycznymi wydaniami jego prac. To
bardzo ³adny i naturalny gest ze strony Gierka. Konsultowa³ siê w tej sprawie na pewno osobicie prezes Wydawnictwa Stanis³aw Wroñski.
Pi¹tek 1 stycznia 1971 r.
W prasie du¿o o wizycie Gierka w Belgii, jakby to akurat by³o tak¿e w tej
chwili najwa¿niejsze. Przy okazji dowiadujê siê, ¿e tam w³anie  w Belgii
 urodzili siê jego dwaj synowie: Jerzy i Adam. Co oni teraz robi¹? Tekst
uchwa³y Rady Ministrów ju¿ wprowadza w ¿ycie od 1 grudnia r. ub. podwy¿kê rent, dodatku rodzinnego i p³ac najni¿ej zarabiaj¹cych. Ogólna kwota
podwy¿ek to 7,4 miliarda z³otych. Widaæ zatem konsekwencjê. Du¿e i pozytywne wra¿enie wywo³a³ Gierek swym orêdziem noworocznym, z którym
wyst¹pi³ w tv w³anie on, zamiast  jak by³o to w zwyczaju  przewodnicz¹cy
Rady Pañstwa. Przemówienie zrêczne, co najwa¿niejsze bez cyfr, którymi zamêcza³ nas Gomu³ka, ciep³e, o rodzinach i utalentowanym narodzie polskim.
Optymistyczne, choæ pe³ne realizmu akcenty cechowa³y te¿ jego wyst¹pienie na spotkaniu z hutnikami Warszawy. Pierwsze wiêc jego posuniêcia
jednaj¹ mu zapewne popularnoæ, podobaj¹ siê te¿ i mnie. Pamiêtam wszak¿e, ¿e Gomu³ka w 1956 r. i nie tylko wtedy, w prze³omowym padzierniku
tak¿e potrafi³ dobrze mówiæ. Kioskarze byli li, ¿e do 13.00 musieli siedzieæ
i sprzedawaæ noworoczne wydanie Trybuny Ludu.
Sobota, 2 stycznia
Przyl¹dek na brzegu dobrej nadziei  tak nazwa³a prze³om lat 60. i 70.
dzisiejsza Trybuna Ludu. W Zgierzu podczas wydarzeñ grudniowych ciany
w Komitecie Miejskim PZPR by³y ob³o¿one karabinami na wypadek koniecznoci obrony. W Warszawie oczekiwano burzliwych wydarzeñ w poniedzia³ek
i wtorek, co zdezaktualizowa³o niedzielne plenum. Ludzie nadal komentuj¹
te wydarzenia. Przewa¿aj¹ znaki zapytania, ale i nadzieje, choæ prawie wszyscy rozumiej¹, ¿e zasadniczych zmian w metodach dzia³ania w³adzy na d³u¿sz¹ przysz³oæ nie nale¿y oczekiwaæ. Wszyscy kln¹ Ignacego Logê-Sowiñskiego, ¿e siê utrzyma³ na szczycie partyjnym, w powszechnym odczuciu musi
odejæ te¿ Walaszek ze Szczecina.
Na plenum KW w Poznaniu nowym I sekretarzem zosta³ dotychczasowy
sekretarz organizacyjny tej instancji  Tadeusz Zasada. To daje poczucie
stabilizacji aparatowi tego Komitetu. Czêæ ludzi dziwi siê, ¿e Cyrankiewicz
zosta³ pozostawiony na stanowisku przewodnicz¹cego Rady Pañstwa. Swym
s³ynnym sprzed lat wyst¹pieniem telewizyjnym straci³ on mir w narodzie.
W Sylwestra jecha³em autobusem z jednym znajomym pracownikiem którego z wydzia³ów ekonomicznych KC  Mincem (nie znam imienia, oczywicie
nie Hilarym). By³ pod bezporednim wra¿eniem odbytego spotkania ich dzia³u, a wiêc wszystkich wydzia³ów ekonomicznych, z Kocio³kiem. ¯e nie powin-
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ni chodziæ z nosem spuszczonym na kwintê, ¿e nie bêdzie ¿adnych rozliczeñ
wobec instruktorów, ¿e zmieni siê styl pracy i projekty postanowieñ gospodarczych na Sejm bêdzie wnosiæ rz¹d, a nie wydzia³y KC, ¿e u³atwi siê tym
samym mo¿liwoæ obserwacji z boku i krytyki, co by³o niemo¿liwe, gdy same
wydzia³y by³y inicjatorami postanowieñ.
Niedziela, 3 stycznia
Werblan jeszcze widaæ funkcjonuje jako kierownik Wydzia³u Nauki,
bowiem razem z Tejchm¹ przewodniczy³ naradzie kierowników wydzia³ów
nauki KW. Referowa³ ju¿ jednak Zenon Wróblewski. Poza tym w prasie
¿adnych nowoci politycznych, tylko Tr.L. przedrukowuje z Prawdy komentarz na temat chiñskich odg³osów na wydarzenia polskie, nazwane
w Pekinie rewolucj¹ ludow¹ przeciwko rewizjonistom i na gotowoæ ZSRR do
zbrojnej interwencji w Polsce. Gazeta nie daje ¿adnych absolutnie komentarzy w³asnych na ten temat. W moim rodowisku mówi siê o mo¿liwoci
powrotu teraz do Polski niektórych intelektualistów i pisarzy, byæ mo¿e tak¿e
Leszka Ko³akowskiego, choæ moim zdaniem on sam skomplikowa³ tak¹ ewentualnoæ po awanturze z naszym ambasadorem w Anglii  Marianem Dobrosielskim. W kraju pozwoli siê zapewne opublikowaæ jak¹ zabronion¹ dot¹d
powieæ Wiktora Woroszylskiego czy Jerzego Andrzejewskiego, by podj¹æ
znów przerwany dialog miêdzy kierownictwem a pisarzami. Niedawno dowiedzia³em siê, ¿e rok chyba temu Artur Starewicz, najbardziej nielubiany
i pozbawiony znaczenia sekretarz KC, rozwiód³ siê z sympatyczn¹ sk¹din¹d
i dawniej piêkn¹ Marysi¹ Rutkiewicz, obecnie pracuj¹c¹ w Muzeum Ruchu
Rewolucyjnego. O¿eni³ siê z by³¹ ¿on¹ Stanis³awa Kuziñskiego  kierownika
Wydzia³u Handlu KC. Loga za p³aci alimenty ju¿ w kilku miastach Polski.
Brak informacji o Gomu³ce powoduje, ¿e na miecie kr¹¿y plotka, ¿e jest on
przechowywany w lodówce, tzn. ¿e dawno ju¿ nie ¿yje. Wydaje mi siê to
absolutnie wykluczone, nikt by na to u nas nie poszed³. Zbyt to by³oby
makabryczne, jak na polsk¹ mentalnoæ.
Poniedzia³ek, 4 stycznia
Mówi siê, ¿e Bre¿niew i Gierek ju¿ siê spotkali, jeszcze przed Nowym
Rokiem, gdzie na granicy. Podobno wiadomoæ o tym, podana w lad za
agencjami zachodnimi, by³a w bia³ych kartkach. Zapewne tak i by³o. Agencje
zachodnie du¿o komentarzy powiêcaj¹ spekulacjom na temat ewentualnych
przysz³ych staræ miêdzy Gierkiem a Moczarem, oceniaj¹c ich sojusz jako
tymczasowy. Do ludzi Moczara w obecnym sk³adzie BP zalicza siê Kruczka
i Olszowskiego. To ma³o. A z ludzi, którzy jeszcze w 1968 r. z emfaz¹ ¿artowali kto nie z Mieciem, tego zmieciem ilu¿ przeskoczy w razie czego do drugiego
obozu! Mam nadziejê jednak, ¿e do takiego starcia nie dojdzie. W KC dalsze
zmiany. Józef Czesak i Marian Renke odchodz¹ z Wydzia³u Zagranicznego.
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Z rozmowy z Norbertem Micht¹ wynika, ¿e oczekuje siê pewnych zmian
tak¿e w wojsku. Mówi siê m.in. o spodziewanym awansie gen. Juliana Padziora, b. dowódcy jednej z dywizji, który w 1968 r. domaga³ siê od Spychalskiego wyjanieñ w sprawie szkolenia u nas kadr wojskowych dla Izraela.
Wróciæ te¿ musi sprawa Jana Chyliñskiego, syna Bieruta, który na naradzie
w KC w sprawie reform gospodarczych ostro przeciwstawi³ siê planom z tej
dziedziny Jaszczuka i w parê dni póniej z wiceministra pod pozorem zarzutów o niemoralnoæ zosta³ przeniesiony na dyrektora jednej z hut. Spychalski
obecnie urzêduje w siedzibie Ogólnopolskiego Komitetu FJN, którego jest
nadal przewodnicz¹cym. Witold Jarosiñski ust¹pi³ mu swego gabinetu. Nied³ugo chyba tam pozostanie, ale dobrze by³oby, by zwalnianych z BP nie
usuwano automatycznie ze wszystkich stanowisk w imiê zasady albo w Biurze albo pastuchem. Gomu³ka jednak od kilku dni przebywa w lecznicy rz¹dowej. Jest tam strasznie kapryny wobec personelu. Moczar mia³ mu
w jakim momencie powiedzieæ: jeli nie wierzycie, to wywietlimy wam film
o Wybrze¿u. Serce jednak musi mieæ mocne. Niewielu by prze¿y³o tak¹ metamorfozê. Z opatrznociowego mê¿a stanu przedzierzgn¹æ siê faktycznie
w osamotnionego satrapê, splamionego krwi¹ robotników! A jeszcze niedawno las jego portretów przeci¹ga³ przed nim na Placu Defilad, zewsz¹d sypa³y
siê zapewnienia o wiernoci, wychwalanie itp. Có¿, historia raz jeszcze przypomnia³a, jak wzglêdna i ulotna jest wielkoæ i s³awa, jak szybko i g³upio
mo¿na j¹ utraciæ.
Na VII plenum podobno mocne przemówienie mia³ Stanis³aw Wroñski,
a wiêc musia³a byæ i dyskusja. Wszyscy z napiêciem oczekuj¹ kolejnego VIII
plenum, spodziewaj¹c siê, ¿e ono wiele wyjani i ¿e po nim nast¹pi nowa
seria przesuniêæ personalnych. Ale czy bêd¹ te¿ niezbêdne przecie¿ g³êbsze
oceny i trwalsze zmiany metod rz¹dzenia? Artyku³ wstêpny organu KC partii
albañskiej Zerri i Populit, bodaj¿e z 18 grudnia ukaza³ siê pt. Oburzenie
i nienawiæ narodu polskiego nie dadz¹ siê st³umiæ g¹sienicami czo³gów.
Chiñskie i albañskie rodki przekazu, a tak¿e mijalowsko-KPP-owski Czerwony Sztandar szeroko komentuj¹ polskie wydarzenia. W odró¿nieniu jednak od Wolnej Europy, koncentruj¹cej ogieñ na Moczarze i jego ewentualnej rozgrywce z Gierkiem, Mijal omija (oszczêdza) Moczara.
Du¿e znaczenie przywi¹zuje siê do noworocznego orêdzia Komisji G³ównej Episkopatu Polski, podpisanego przez obydwu kardyna³ów  Stefana
Wyszyñskiego i Karola Wojty³ê i bpa Bronis³awa D¹browskiego. W odró¿nieniu od listu poprzedniego, w którym Wyszyñski bra³ na siebie czêæ winy za
wydarzenia, za to ¿e niedostatecznie silnie przestrzega³ przed tym, co mo¿e
nast¹piæ, obecnie nasi purpuraci wysuwaj¹ wiele ¿¹dañ wobec w³adzy i wystêpuj¹ w roli rzeczników niepodleg³oci i podstawowych wolnoci narodu.
List ten, odczytany 1 stycznia we wszystkich kocio³ach, wywar³ du¿e wra¿enie, zw³aszcza w ma³ych miasteczkach i na wsi.
Wiadomoci z ostatniego wydania dziennika tv: dzi w KC pod przewodnictwem Gierka odby³a siê wa¿na narada w sprawie sytuacji gospodarczej
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i politycznej kraju z udzia³em I sekretarzy KW i kierowników wydzia³ów KC.
Obecny by³ te¿ premier. Referat o bie¿¹cych problemach pracy partyjnej
wyg³osi³ Edward Babiuch, obszern¹ dyskusjê podsumowa³ Gierek. Ciekawe
szczegó³y. Dzi te¿ pod przewodnictwem Kocio³ka odby³a siê narada sekretarzy ekonomicznych KW.
Wtorek, 5 stycznia
Rano zosta³em zawiadomiony telefonicznie, ¿e o 15.00 w KC, jak zwykle
na V piêtrze, odbêdzie siê informacja nowego cz³onka BP i sekretarza KC
 Edwarda Babiucha dla pracowników politycznych aparatu KC. Domyli³em
siê, ¿e bêdzie to realizacja zapowiedzi Gierka o regularnym okresowym informowaniu aparatu i dotyczyæ bêdzie wczorajszej narady I sekretarzy KW
i kierowników wydzia³ów KC z udzia³em ca³ego Sekretariatu KC. Ucieszy³em
siê, ¿e s³owa te nie zosta³y tym razem rzucone na wiatr i ¿e w tak krótkim
odstêpie czasu mamy ju¿ dwie informacje.
Punktualnie o 15.00 przy zape³nionej sali rozpoczê³a siê narada. Przewodniczy³ Zdzis³aw ¯andarowski jako nowy kierownik Wydzia³u Organizacyjnego KC, doskonale mi znany jeszcze z Uniwersytetu Warszawskiego (lubilimy siê wtedy nawet), za sto³em prezydialnym siedzia³ jeszcze Tadeusz
Wrêbiak, kierownik Wydzia³u Propagandy, wysoki, barczysty, niedwiedziowaty. Babiuch mówi³ ponad godzinkê, pó³ czytaj¹c, by potem w koñcu improwizowaæ. Sam orator, wie¿o awansowany cz³onek BP, krêpy, nieco mniej ni¿
redniego wzrostu, z bystrymi, z cwanymi oczkami sprawnego aparatczyka.
Kiedy przedtem by³em przyjêty przez niego razem z Rykiem Halab¹
w jakiej sprawie, nie wywar³ wtedy na mnie najlepszego wra¿enia. Jako
dzia³acz polityczny raczej redniego kalibru. W dniach przesilenia politycznego zas³u¿y³ siê Gierkowi i temu zawdziêcza swój osza³amiaj¹cy awans.
Referat wyg³oszony na wspomnianej wy¿ej naradzie oraz dyskusja by³y
prób¹ g³êbszego wyjaniania róde³ kryzysu, w jakim w grudniu ub. r. znalaz³a siê partia i kraj oraz wyciagniêcia wniosków dla dalszej pracy partyjnej.
Sam przebieg wydarzeñ grudniowych omawiany nie by³, bowiem owietlono
go w informacji BP wyg³oszonej na VII plenum przez Kocio³ka. W tym wypadku chodzi³o ju¿ o pog³êbion¹ ocenê ich przyczyn. Narada zosta³a zwo³ana
w ramach prac przygotowawczych do VIII plenum, decyzja o zwo³aniu którego  obok decyzji o podwy¿szeniu plac, rent i zasi³ków rodzinnych  nale¿y
do dwóch najwa¿niejszych decyzji nowego Biura Politycznego. Na VIII plenum BP zamierza oceniæ trzy kompleksy zagadnieñ:
1. Ostatnie wydarzenia w kraju, ze szczególnym uwzglêdnieniem wydarzeñ na Wybrze¿u;
2. Przyczyny i charakter kryzysu z ocen¹ metod pracy dawnego BP,
Sekretariatu KC i rz¹du;
3. Ocena minionej piêciolatki i kierunki zmian w nowej.
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Plenum przynieæ te¿ ma elementy pozytywnego programu dzia³ania
i okreliæ, co nale¿y zmieniæ w pracy partii. Dzi jeszcze nie wszystko mo¿na
powiedzieæ, wiele spraw wymaga czasu i dalszej analizy. Szerzej powiemy
o tym na VIII plenum. Wiele prawd jednak ju¿ dzisiaj jest bezspornych.
Pierwsza i podstawowa: mielimy do czynienia z wyst¹pieniami masowymi
du¿ych oddzia³ów klasy robotniczej na tle decyzji cenowych, do których, jak
to zwykle bywa, do³¹cza³y siê elementy kryminalne i chuligañskie, a w miarê
pog³êbiania siê kryzysu równie¿ elementy wrogie socjalizmowi. G³ówn¹ przyczyn¹ by³o jednak niezadowolenie z trudnych warunków bytowych. Widomym przejawem tego niezadowolenia i kryzysu, w jakim od d³u¿szego czasu
znajdowa³ siê kraj, by³y wydarzenia marcowe 1968 r. Zauwa¿alny by³
w spo³eczeñstwie brak zaufania do kierownictwa partii i jego decyzji, ciê¿ko
odczuwano brak perspektyw rozwoju kraju, nie widzia³a te¿ dla siebie perspektyw klasa robotnicza. Najostrzejszym przejawem tego kryzysu by³ grudzieñ 1970 r., wypadki przede wszystkim na Wybrze¿u, ale nie tylko, równie¿
i w innych miejscach kraju. I sekretarze KW w swoich wyst¹pieniach na
naradzie wskazywali, ¿e VII plenum przysz³o w sam¹ porê, ¿e w kryzysowym
tygodniu wa¿ne by³y nie tylko dni, ale i godziny. Wszyscy wyra¿ali zadowolenie, ¿e wyjcie z kryzysu nast¹pi³o drog¹ politycznego rozwi¹zania.
U podstaw kryzysu le¿a³y dwa najwa¿niejsze czynniki:
1. Naruszanie leninowskich zasad kierowania pañstwem i parti¹
2. B³êdy poprzedniego kierownictwa.
Ad 1: £amanie tradycyjnych zasad dzia³ania i statutowych funkcji kierowniczych instancji partyjnych oraz wzrost autokratyzmu w³adzy ówczesnego I sekretarza KC. Wypaczona zosta³a rola samego Komitetu Centralnego.
Nie zbiera³ siê w swym statutowym sk³adzie  cz³onków i zastêpców. Plena
odbywa³y siê z du¿¹ iloci¹ zapraszanego aktywu gospodarczego, co przekszta³ca³o je w narady wytwórcze i nie stwarza³o zarazem klimatu dla wnikliwej
dyskusji. Jakiekolwiek elementy krytyki wywo³ywa³y tylko nerwowe reakcje.
KC przesta³ faktycznie sprawowaæ kontrolê nad prac¹ BP, a musi to byæ
najwa¿niejszy organ miêdzy zjazdami. Zaistnia³a sytuacja faktycznego podporz¹dkowania KC Biuru Politycznemu. KC nie by³ informowany o najwa¿niejszych wydarzeniach. Dla przyk³adu wska¿my, ¿e VI plenum odbywa³o siê
w dzieñ, w którym kierownictwo partii rozporz¹dza³o ju¿ informacjami, jak
partia przyjê³a list BP o zmianach cen, o tym, ¿e decyzje te nie spotka³y siê
z aprobat¹ organizacji partyjnych (komitety wojewódzkie informowa³y o przebiegu zebrañ POP w sprawie tego listu) i w którym rozpoczê³y siê ju¿ wydarzenia w Gdañsku. Gdy w przerwie obiadowej podczas obrad plenum zebra³o siê
BP, w Gdañsku ju¿ ok. 10 tys. ludzi znajdowa³o siê na ulicach. Mimo to nie
poinformowano cz³onków KC o wydarzeniach i zignorowano je. W jakim sensie zachowano siê nawet wyzywaj¹co. W podsumowaniu dyskusji stwierdzono
nawet, ¿e pañstwo nadal dop³acaæ bêdzie do wielu towarów, co w przysz³oci
trzeba bêdzie tak¿e zlikwidowaæ, jedynie dop³aty do chleba mo¿na utrzymaæ
przez kilka lat. By³a to w gruncie rzeczy zapowied dalszych podwy¿ek.
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Biuro Polityczne: wzmaga³a siê tendencja do zanikania funkcji BP
w systemie kierowania parti¹. Przejawem tego, choæ nie cyfry s¹ tu najwa¿niejsze, jest sama iloæ posiedzeñ BP w ostatnich czterech latach: 1967  13,
1968  11, 1969  9, 1970 (do wydarzeñ)  6. Zwo³ywano je bez planu. Termin
i temat posiedzenia zale¿a³ od I sekretarza. Przerwy przekracza³y nieraz
3 miesi¹ce. Np. po wydarzeniach marcowych posiedzenie BP zwo³ano dopiero
12-go dnia dla zatwierdzenia tekstu wyst¹pienia I sekretarza na wiecu partyjnym w Sali Kongresowej  19 marca.
Sekretariat KC jako kolegium stawa³ siê fikcj¹. Podstawow¹ metod¹
pracy stawa³a siê funkcja obiegowa. Sekretarze wymieniali miêdzy sob¹ papiery, a podpis I sekretarza by³ uznawany za powziêcie decyzji przez Sekretariat. Posiedzenia zwo³ywano raz na rok dla zatwierdzenia bud¿etu.
Jaskrawo odchodzono od centralizmu demokratycznego, od leninowskich
norm¹ ¿ycia wewn¹trzpartyjnego. Centralizm siê wzmacnia³, demokracja
mala³a. Ros³a w³adza, a wraz ni¹ i b³êdy ówczesnego I sekretarza. Rozstrzygniêcia najwa¿niejszych spraw dokonywa³y siê nie na posiedzeniach instancji, a w w¹skich grupach, na swoistych konwentyklach. Wytworzy³o siê nie
statutowe cis³e kierownictwo, w którego sk³ad wchodzili najczêciej  oprócz
I sekretarza  Kliszko i Jaszczuk. Sta³ego sk³adu i tego cia³a jednak nie by³o.
Konwentykle te odbywa³y siê w ró¿nej konfiguracji personalnej, czêsto zale¿nej od humoru i ³aski I sekretarza. Zauwa¿alna by³a podejrzliwoæ wobec
niektórych cz³onków BP [chodzi tu chyba o Moczara i Gierka  J.S.]. Odrywaniu siê od rzeczywistoci towarzyszy³a niechêæ do prawdziwej informacji.
S³ab³a wiê z organizacjami partyjnymi.
Rz¹d: by³ niezdrowy uk³ad miêdzy kierownictwem partii a rz¹dem. Ten
ostatni poddawano ostrej, nieraz obraliwej krytyce, a jednoczenie ograniczano jego rolê i kompetencje. Parali¿owa³o to w szczególnoci inicjatywê
rz¹du i funkcje Prezydium Rady Ministrów.
Ad 2: B³êdy poprzedniego kierownictwa. Szerzej o tym powiemy na VIII
plenum, teraz tylko kilka przyk³adów.
Zmiany metod zarz¹dzania i gospodarowania traktowano jako cel sam
w sobie [to przypomina mi sposób krytyki Chruszczowa w swoim czasie]. Nie
doceniano potrzeby ochrony konsumenta, ograniczano wiadczenia socjalne.
W du¿ym stopniu zawa¿y³ na tym biurokratyzm i indolencja kierownictwa
CRZZ i zwi¹zków bran¿owych. Wadliwa by³a metoda podejmowania decyzji
gospodarczych. Ostatnio np. obni¿ono cenê telewizorów, które ju¿ dwa lata
temu by³y wycofane z produkcji. By³y oczywicie jeszcze w magazynach, ale
po obni¿ce szybko zniknê³y. A to by³o jednym z g³ównych argumentów,
z którymi przychodzi³o siê do partii. Polityka kadrowa przekszta³ci³a siê
w monopol jednego cz³owieka, a w strukturze KC jednego wydzia³u, gdy
powinna byæ polityk¹ ca³ej instancji. Komplikowa³y siê tak¿e stosunki z sojusznikami, dominowa³o w nich pouczanie i obra¿anie.
Jest wiele spraw i dziedzin naszej dzia³alnoci, na które obecnie trzeba
spojrzeæ krytycznie. Wszystko to zaci¹¿y³o w dniach kryzysu. Nie zareagowa-
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no na sygna³y zawarte w informacjach komitetów wojewódzkich. A¿ do soboty nie zwo³ano BP. Bezsilnoæ polityczna wobec narastania ruchów strajkowych cechowa³a postawê kierownictwa, a jednoczenie ju¿ pierwszego dnia
wprowadzono wojsko. Si³a sta³a siê jedyn¹ odpowiedzi¹ wobec strajków
i wyst¹pieñ robotniczych. Du¿¹ rolê odegra³y fa³szywe pogl¹dy ówczesnego
I sekretarza. By³ on przekonany, ¿e klasa robotnicza nic nie straci³a, a rz¹d
nie zyska³ na podwy¿ce. To tylko niedojrza³oæ klasy robotniczej mo¿e zgubiæ
Polskê, tak jak kiedy zgubi³a j¹ samowola magnaterii i niedojrza³oæ stanu
szlacheckiego. Straszono interwencj¹ radzieck¹. Zwi¹zek Radziecki za by³
zainteresowany w³anie w tym, by kryzys zosta³ rozwi¹zany przez sam¹
nasz¹ partiê. W pi¹tek 18 grudnia Biuro Polityczne KC KPZR skierowa³o do
BP naszej partii list. A wiêc ju¿ tam widocznie przeanalizowano sytuacjê
w Polsce i postanowiono do nas zwróciæ siê. A u nas ani razu nie zebra³o siê
BP. Tekstu listu nie przekazano zreszt¹ cz³onkom BP, do których by³ adresowany. Jedynie z pamiêci zreferowa³ go w sobotê Cyrankiewicz, bo te¿ tekstu
z sob¹ nie mia³. List ten, doæ krótki, gdzie pó³torej strony, Babiuch nam
odczyta³. Treæ mniej wiêcej taka: BP KC KPZR uznaje za stosowne zwróciæ
siê do Was w tych trudnych dniach, zaniepokojone sytuacj¹ zagra¿aj¹c¹ losom socjalizmu w Polsce. Nie mamy pe³nej informacji, wiemy o podjêtych
przez was wysi³kach zaradzenia sytuacji, jednak faktem jest, ¿e rozruchy
objê³y ju¿ znaczn¹ czêæ klasy robotniczej. Nastêpuj¹cemu rozlunieniu wiêzi
partii z klas¹ robotnicz¹ nie sposób przeciwdzia³aæ bez podjêcia rodków
politycznych i ekonomicznych. Okrelenie konkretnych kroków politycznych
i gospodarczych, jakie nale¿y podj¹æ, jest rzecz¹ polskiej partii, chodzi tylko
o to, by podj¹æ je mo¿liwie najszybciej. KPZR i PZPR od dawna ³¹czy internacjonalistyczna solidarnoæ. Wierzymy, ¿e KC PZPR potrafi opanowaæ sytuacjê
oraz zapewniæ dalszy rozwój socjalizmu i zaspokojenie potrzeb ludnoci.
Bardzo dobrze sta³o siê, ¿e cz³onkowie BP i KC znaleli w³aciwe rozwi¹zania polityczne. W sobotê i niedzielê BP zebra³o siê po raz pierwszy. Dopiero
po owiadczeniu o chorobie I sekretarza i pod jego nieobecnoæ przyst¹piono
do ustalenia nowego sk³adu BP i Sekretariatu KC. Trudno sobie wyobraziæ,
jakie nast¹pi³yby konsekwencje, gdyby tow. Gierek nie przyj¹³ powierzonej
mu funkcji I sekretarza. Mówiê o tym dlatego, bowiem tow. Gierek waha³ siê.
W tym, ¿e zmiany mog³y nast¹piæ, du¿e zas³ugi maj¹ te¿ organizacje wojewódzkie.
Choroba tow. Gomu³ki jest faktem, wobec chorego obowi¹zuje takt. Musimy byæ jednak wiadomi tego, ¿e to nie choroba stanowi³a o koniecznoci jego odejcia  [podkr. moje  J.S.]. Wobec odchodz¹cych d³ugoletnich
przywódców partii obowi¹zuje kultura, ale konsekwencje jego b³êdów by³y
zbyt bolesne, by nie powiedzieæ o nich aktywowi. Wszyscy znajdowali siê pod
wra¿eniem tego, ¿e Gomu³ka by³ przywódc¹ i ideologiem partii z okresu
okupacji, ¿e mia³ póniej du¿e zas³ugi w wyprowadzaniu partii i kraju
z kryzysu 1956 r. Jednak s³owa Gomu³ki z 1956 r. zamieni³y siê w odwrotnoæ. Do ¿adnego dzia³acza, który szanowa³ przywódcê  autorytet przywód-
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cy jest partii potrzebny  nie mo¿na mieæ pretensji. Ale nie mieli te¿ racji ci,
którzy mówili, ¿e tacy jak on, rodz¹ siê raz na 100 lat, ¿e wykracza³ ponad
epokê. [Nie wiem, o kogo tu chodzi, mo¿e o wyj¹tkowo us³u¿nego prof. Mariana ¯ychowskiego?] Rodzi³o to swoisty kult, swoisty, bo nie by³o u nas propagandowego kultu jednostki, swoiste przekonanie o nieomylnoci. Wielu z nas
dostrzega³o nie od dzi, ¿e w partii i jej kierownictwie co z³ego siê dzieje.
Nie chcemy mówiæ, ¿e winna by³a ca³a partia; stopieñ odpowiedzialnoci by³
ró¿ny. Ci, którzy mieli zastrze¿enia, nie mieli pewnoci, czy ich krytyczne
oceny s¹ s³uszne, mieli w¹tpliwoci, czy próba przeciwdzia³ania by³aby skuteczna, czy nie narusza³aby jednoci partii? Wszyscy odczuwamy brak takich
mechanizmów w sposobie funkcjonowania partii, by jej przywódcy mogli odchodziæ nie tylko w warunkach kryzysu.
Nie powinno byæ uproszczeñ, klimatu do rozrachunkowych rozliczeñ.
Du¿o do powiedzenia bêdê mieli jednak teoretycy w pe³nym wyjanianiu tych
spraw. Polska gospodarczo rozwija³a siê szybko, ale metody zarz¹dzania
i kierowania krajem nie nad¹¿a³y za tym. Najwa¿niejsze jest to, ¿e znalezione zosta³y polityczne rodki przezwyciê¿enia kryzysu. Niewiele dni up³ynê³o
od VII plenum, usta³y ju¿ zaburzenia, natychmiast zaprzestano strzelania,
wprowadzony zosta³ szczery ton dialogu z klas¹ robotnicz¹. W tym pierwszym okresie posiedzenia BP i Sekretariatu odbywaæ siê bêd¹ co tydzieñ,
szerzej stosowana bêdzie metoda konsultowania siê z aktywem. Na podniesienie dochodów najni¿ej zarabiaj¹cych faktycznie przeznaczylimy nie 7,4
a jak ju¿ teraz dok³adnie obliczylimy  8 miliardów z³. Jeli pracownicy
aparatu maj¹ jakie propozycje i uwagi, to proszê je sk³adaæ poprzez kierowników wydzia³ów. Na ostatnim posiedzeniu BP powziêto uchwa³ê w sprawie
tzw. portretowania. Poniewa¿ nast¹pi³y zmiany na wszystkich trzech najwa¿niejszych stanowiskach w pañstwie, natychmiast jedne portrety zamieniano
nowymi. Tow. Gierek zaproponowa³, ¿eby obecnie tego nie czyniæ. W komitetach partyjnych powinien byæ portret Lenina, w urzêdach pañstwowych
god³o pañstwowe. Czêciej bêd¹ zwo³ywane posiedzenia KC i spotkania
z I sekretarzami KW.
Inne sprawy. Najwa¿niejsza to praca nad planem gospodarczym na rok
1971 i nad ca³¹ piêciolatk¹. Rok 1971 musi byæ wyodrêbniony z piêciolatki
jako rok porz¹dkowania naszej gospodarki. W kraju zaistnia³ lepszy klimat,
ale jestemy wiadomi tego, ¿e dominuje wyczekiwanie, jak to nowe kierownictwo bêdzie pracowa³o? Otrzymujemy wiele wyrazów poparcia, s¹ propozycje rozpisania nowej po¿yczki narodowej. Nie chcemy tego. Nie chcemy te¿
wieców, na których by wyra¿ano poparcie nowemu kierownictwu. Potrzebny
jest spokój. Najlepszym poparciem  poparcie czynem. Wiele oddzia³ów klasy
robotniczej w kraju wkroczy³o ju¿ na tê drogê. Czo³owy aktyw górniczy zastanawia siê teraz, jak wydobyæ kilkaset ton wêgla ponad plan. Akcjê zobowi¹zañ podejmuj¹ hutnicy. S¹ propozycje, by zak³ady pracy przepracowa³y czynem spo³ecznym cztery niedziele w ci¹gu 1971 r. Dobre to by³oby dla
zak³adów pracuj¹cych na eksport lub na zaspokojenie deficytów rynku we-
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wnêtrznego. Pozosta³e zak³ady maj¹ znaleæ wiele innych sposobów czynu
produkcyjnego  zmniejszenie kosztów oraz zu¿ycia materia³ów, lepsza organizacja pracy. Zalecilimy komitetom partyjnym opracowanie planów przedsiêwziêæ w tej dziedzinie.
Nie pieszymy siê z planem gospodarczym na lata 19721975. Lepiej
niech bêdzie opracowany nawet póniej, ale porz¹dniej. Potrzeba trochê czasu na rzeczowe przekonsultowanie wielu spraw z bratnimi krajami. Na wiele
spraw gospodarczych trzeba spojrzeæ spokojnie, m.in. na zwiêkszenie tempa
budownictwa mieszkaniowego, perspektywy motoryzacji, perspektywy przemys³u lotniczego zatrudniaj¹cego 60 tys. robotników a przeznaczonego poprzednio do likwidacji. Anulowalimy poprzedni¹ decyzjê o podziale Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, co pozwoli racjonalniej gospodarowaæ wêglem,
eksportowaæ jego lepsze gatunki. Na BP rozpatrywalimy sprawê wykonania
zapowiedzianego w Sejmie zamro¿enia cen na artyku³y spo¿ywcze na najbli¿sze dwa lata. Do sprawy tej musimy jednak jeszcze powróciæ na nastêpnym
posiedzeniu BP, bowiem nie przygotowano uchwa³y od strony bardzo dokuczliwej dla ludnoci  zapobiegania ukrytym podwy¿kom drog¹ zmiany asortymentu i wycofywania z handlu i produkcji towarów tañszych. Musimy znaleæ
skuteczne hamulce dla tych tendencji do sankcji partyjnych i prokuratorskich
w³¹cznie wobec tych, którzy tego zakazu przestrzegaæ nie bêd¹.
Apetyty ludnoci s¹ du¿e. Czêæ ludzi porównuje sytuacjê do 1956 r.
Wtedy jednak, oprócz wyrównania niedop³aconych sum za wêgiel pobralimy
dwie po¿yczki amerykañskie. Dzi liczyæ na to nie mo¿emy, a poza tym
w³anie teraz najwiêcej przypada nam sp³at z tytu³u poprzednich po¿yczek.
Wydarzenia na Wybrze¿u wywo³a³y te¿ okrelony niepokój w pañstwach
Uk³adu Warszawskiego, szczególnie w NRD i Czechos³owacji. Og³oszono tam
stan pogotowia milicji i wojska. W Czechos³owacji konfiskowano te¿ nasz¹
prasê, obawiaj¹c siê reperkusji na swym terenie. Zmiany przyjêto wszêdzie
z zadowoleniem, dano o nich szerok¹ informacjê w rodkach masowego przekazu. Sporód partii komunistycznych na Zachodzie najbardziej obiektywnie
zareagowa³a KPF, podobnie jak i inne partie, wyj¹tkiem by³a partia w³oska,
która najdalej posz³a w krytyce nas. Zmiany warszawskie w tych wszystkich
partiach przyjêto tak¿e z zadowoleniem. W najbli¿szych dniach sekretarze
KC i cz³onkowie BP rozjad¹ siê do bratnich partii, w tej liczbie te¿ do KPF
i w³oskiej, by poinformowaæ o przebiegu naszych wydarzeñ. Tyle Babiuch.
¯andarowski doda³, ¿e jeli chcemy nad sprawami tymi podyskutowaæ, to
mo¿na to zrobiæ w wydzia³ach. Na tej sali nie by³oby to najlepiej. Do pytañ
nie zachêca³. Jednak¿e wyrwa³ siê jeden z pracowników KC Kazimierz Witaszewski2 z pytaniem, czy prawd¹ jest, ¿e Loga-Sowiñski w zwi¹zku z krytyk¹, z jak¹ spotyka siê jego osoba w terenie, poda³ siê do dymisji. Babiuch
2 By³y kierownik Wydzia³u Administracyjnego KC, genera³, a w opisywanym czasie wiceprzewodnicz¹cy Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej. ¯e pytaj¹cym by³ w³anie Witaszewski
dowiedzia³em siê dzieñ póniej. Fakt, ¿e pytanie zada³ w³anie on, jest znamienny.
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z wyranym niezadowoleniem, nie czekaj¹c na ewentualne dalsze pytania,
odpar³ krótko, ¿e o dymisji takiej nie czyta³ i nic o niej nie wie. ¯andarowski
za natychmiast zamkn¹³ zebranie.
Informacja ta zaciemnia nieco przebieg wydarzeñ w czwartek i pi¹tek.
Widocznie wszystko to przed sobot¹ odbywa³o siê poza BP w rozmowach
i kontaktach osobistych. Podobno jako pierwszy w sprawie dymisji odwa¿y³
siê zwróciæ do Gomu³ki Tejchma, Gomu³ka jednak propozycjê odrzuci³, nast¹pi³y jakie drastyczne rozmowy z Jaruzelskim i Moczarem, na kogo podobno
Gomu³ka rzuci³ siê z nog¹ od sto³u, dymisjê wymóg³ ostatecznie Cyrankiewicz ju¿ po ataku choroby Gomu³ki i chwilowym olepniêciu, po d³u¿szej
rozmowie i w jej wyniku (noc z pi¹tku na sobotê Gomu³ka przele¿a³ podobno
w KC). Jest to jednak oficjalna wersja wydarzeñ, na pewno prawdziwa, ale
pomijaj¹ca  co naturalne  wiele zakulisowych przygotowañ, rozmów i szczegó³ów. Wiem, ¿e kilku prominentnych dzia³aczy z KC (w tym Szlachcic, w³anie Babiuch i Kania) jedzi³o do Katowic na rozmowy z Gierkiem. Taki te¿
bêdzie, jak widaæ, kierunek rozwa¿añ na VIII plenum, choæ w referacie,
zapewne Gierka, dorzucone zostanie wiele spraw. Ciekawe, na ile ostra bêdzie krytyka Gomu³ki i innych, bo ¿e bêdzie, to fakt, i co z tego zostanie
opublikowane? Czy sam Gomu³ka bêdzie obecny na tym plenum, a i pozosta³a czwórka usuniêtych b. cz³onków BP, jaka ewentualnie bêdzie tonacja ich
wyst¹pieñ? Mylê, ¿e rewelacji w sumie to nowe plenum nie przyniesie. Dla
aktywu te sprawy by³y jasne od dawna, choæ nie w szczegó³ach stylu pracy
instancji; sam o nich pisa³em w niniejszym Dzienniku wielokrotnie. A mimo
to wszyscy wychodzilimy z tej informacji wstrz¹niêci. Przypominano
w rozmowach ró¿ne cechy charakteru Gomu³ki, jeszcze z okresu przedwojennego uwiêzienia w Sieradzu  zawziêtoæ, upór, trudnoæ w kontaktach (potrafi³ np. ca³ymi dniami do nikogo siê nie odzywaæ), taki styl pracy cechowa³
go i w podziemnej PPR i po wyzwoleniu do 1948 r. Podczas opracowywania
deklaracji ideowej PPR potrafi³ odrzuciæ wszystkie projekty i napisaæ j¹ sam
przez noc, z jednym kawa³kiem suchego chleba w kieszeni. Po 1945 r. pewne
jego cechy i styl pracy, przeniesiony ¿ywcem z okresu okupacji, gdy naprawdê liczy³o siê to, co zrobisz sam, w zwi¹zku z grob¹ aresztowania innych,
niwelowa³ fakt, ¿e Stalin wzywa³ do siebie nie tylko jego jednego. A pamiêtam jeszcze informacjê Wincentego Kraki o spotkaniu Gomu³ki z I sekretarzami KW po wydarzeniach marcowych, jego szczeroæ i ¿ale, ¿e jest podpuszczany, ¿e nie we wszystkim jest po prostu kompetentny, ¿e mamutem
nie bêdzie i odejdzie w razie potrzeby. I co go wstrzymywa³o, gdy potrzeba
taka zaistnia³a? Gubi³y go drobiazgi decyzyjne, które koncentrowa³ w swym
rêku i wywo³ana przeci¹¿eniem nerwowoæ. A lizusostwo i ma³oæ otoczenia?!
Wiele spraw bêd¹cych po prostu konsekwencj¹ nieograniczonej w³adzy i biologicznego starzenia siê wyjani³y ju¿ przed wiekami antyczne tragedie greckie. Nowe kierownictwo nie sk³ada siê, jak widaæ, z cudotwórców, ale wiele
spraw jednak w gospodarce, kadrach i stylu pracy przewentyluje, przewietrzy. A to ju¿ co da i to dobrego!
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roda, 6 stycznia
Trzy konferencje wojewódzkie  w Bia³ymstoku, Poznaniu i Kielcach
z udzia³em Werblana, Palim¹ki i Beka. W dzienniku tv po raz pierwszy
stwierdzono publicznie, ¿e winê ponosi poprzednie kierownictwo partii i jego
b³êdy. A wiêc raczej zanosi siê w czasie VIII plenum na du¿e uderzenie
w Gomu³kê i jego grupê. Odejdzie te¿ chyba Loga. Na tych naradach wojewódzkich jednak¿e w odró¿nieniu od informacji dla pracowników KC odbywa
siê tak¿e dyskusja i s¹ zadawane pytania. W sumie dowiaduj¹ siê tam,
w terenie, wiêcej ni¿ my w samym centrum!
Gierek jeszcze wczoraj wieczorem powróci³ z Moskwy, dzi odby³o siê BP,
obradowano m.in. nad zamro¿eniem cen na artyku³y ¿ywnociowe, a wiêc
zgodnie z tym, o czym mówi³ nam wczoraj Babiuch. Ponadto dyskutowano
o dalszych perspektywach stosunków Polska-RFN, ciekawe, ¿e bez Jêdrychowskiego, który akurat jest w NRD. Zwraca uwagê w postêpowaniu nowej
ekipy dotrzymywanie s³owa i szybkoæ dzia³ania. W ostatniej chwili zrezygnowano w tv z pokazania nowej kroniki filmowej. Widocznie zastrze¿enia
wywo³a³o ujêcie wydarzeñ.
Czwartek, 7 stycznia
Okazuje siê, ¿e pracownicy KC nie byli zachwyceni informacj¹ Babiucha.
Wiedzieli ju¿ du¿o wiêcej, wiele spraw on pomin¹³. Nie zreferowa³ m.in.
treci podsumowania Gierka, który sporo uwagi powiêci³ podobno dzia³alnoci kleru w zwi¹zku z ostatnimi listami pasterskimi Episkopatu. Znamienne
jest jednak, ¿e Episkopat, mimo prób wykorzystania sytuacji dla wysuniêcia
nowych ¿¹dañ wobec w³adz i swoistej interpretacji wydarzeñ sk³onny by³ do
uspokajania demonstrantów. Sytuacja w Gdañsku i Szczecinie jest nadal
napiêta. W zak³adach pracy, g³ównie w stoczni wiecowanie, ¿¹dania wiêkszych dodatków i dalszych podwy¿ek p³ac, odgra¿anie siê, ¿e jeszcze raz
spal¹ KW. ¯¹dania podwy¿ki wysuwaj¹ tak¿e kolejarze. W kraju podobno
du¿o ulotek, skierowanych g³ównie przeciwko Lodze i Cyrankiewiczowi.
W przypadku, jeli sytuacja nadal bêdzie niespokojna, kierownictwo zamierza obni¿yæ ceny ryb i marmolady. Niedobrze, ¿e w Szczecinie utrzymuj¹
nadal Walaszka, choæ przeznaczony jest na tê funkcjê Ociepko, z czego
 wed³ug s³ów samego Ociepki  Walaszek zupe³nie nie zdaje sobie sprawy.
Nadal urzêduje te¿ Czesak, mimo ¿e ju¿ podobno wyznaczono na jego miejsce
Stanis³awa Trepczyñskiego. Gomu³ka w lecznicy odmawia przyjmowania pokarmów, ¿¹da, by umo¿liwiono mu wyt³umaczenie siê publiczne i odparcie
zarzutów. le listy do BP. Plenum zebraæ siê ma podobno 18-go tego miesi¹ca. Byæ mo¿e umo¿liwi¹ przynajmniej Gomu³ce wyst¹pienie na nim. To rzeczywicie jedna z najbardziej tragicznych postaci naszej historii.
Sytuacja w kraju jest wiêc nadal bardzo z³o¿ona, choæ to chyba nie grozi
ju¿ powa¿niejszymi konsekwencjami w sensie wyst¹pieñ ulicznych. Wa¿niej-
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sze s¹ dalsze konsekwencje  robotnicy po raz pierwszy w ca³ym naszym
obozie wyst¹pili masowo przeciwko w³adzy, powoduj¹c zmianê najwy¿szego
kierownictwa. Poczuli swoj¹ si³ê. Funkcyjni dzia³acze, opieraj¹cy swój autorytet tylko na zaufaniu w³adz odgórnych, okazali siê pozbawionymi rzeczywicie jakiegokolwiek autorytetu w dniach próby. To jest du¿a lekcja dla robotników, rzutuj¹ca na ich rolê w przysz³oci. Mówi siê o potrzebie rokowañ
w ramach Paktu Warszawskiego w sprawie wy³¹czenia Polski na kilka lat
z wysi³ku zbrojeniowego, co jedynie mog³oby dostrzegalnie polepszyæ sytuacjê
materialn¹ mas. W¹tpiê jednak w realnoæ tego projektu, mimo ¿e miano
nawet na ten temat rozmawiaæ w Moskwie.
Najgorsze, ¿e u nas s¹ ju¿ powa¿nie zdeprawowani ludzie. Jeden m¹drzejszy od drugiego. Dominuje bzdurny schemat rozumowania: ci u góry li,
za u do³u sami dobrzy, a bywa przecie¿ ró¿nie. W Newsweeku widzia³em
zdjêcie sprzed paru tygodni Chruszczowa z ¿on¹ na spacerze pod Moskw¹,
eleganckiej prezydentowej Pompidou z paniami Bre¿niewow¹ i Podgorn¹
 grubymi, o kanciastych, nalanych twarzach oraz olbrzymie portrety CzangKai Szeka niesione przez wystrojone chiñskie dziewczêta na Tajwanie. Nasze
zwyczaje noszenia portretów ¿ywych jeszcze przywódców s¹ jednak zapo¿yczone ze wschodnich tradycji. W Miesiêczniku Literackim przeczyta³em
nowy, 3-ci odcinek przygotowywanego tomu V-go Pó³ wieku. A¿ kilkakrotnie
Jerzy Putrament wyra¿a siê w nim z uznaniem o Gomu³ce. Choæ tym razem
ju¿ oszczêdnie. Ciekawe, co bêdzie w odcinku oddawanym do druku po ostatnich zmianach na górze?
Pi¹tek, 8 stycznia
O sytuacji na Wybrze¿u wiêcej plotek i pog³osek ni¿ informacji, a w zwi¹zku z potrzeb¹ porz¹dkowania archiwów partyjnych po wypadkach w Gdañsku
i Szczecinie [sytuacja wygl¹da nastêpuj¹co]: archiwum KW ca³kowicie ocala³o
w Szczecinie, za w Gdañsku zniszczone zosta³y papiery za ostatnie 23 lata,
nie przekazane jeszcze do sk³adnicy akt KW na V piêtrze, na które t³um
w obawie przed niebezpieczeñstwem po¿aru nie dotar³. Mówi siê g³ównie
o ofiarach po stronie w³adzy  MO, ORMO. Wojsko strzela³o w bruk, kule
rani³y tylko rykoszetem. Wprawdzie jeden z ¿o³nierzy w Gdañsku rozwcieczony wybiciem oka jego koledze dr¹giem, puci³ seriê z pistoletu automatycznego do atakuj¹cych go demonstrantów ze s³upkami ¿elaznymi w rêku,
wyrwanymi z barier ulicznych na skrzy¿owaniach, ingerencja wojska
naogó³ jednak uspokoi³a sytuacje. Wciek³oæ t³umu dotknê³a g³ównie funkcjonariuszy MO. Do tej pory nawet zabija siê milicjantów w nocy w mieszkaniach, pozostawiaj¹c kartki: za kolegê, za brata! Alojzy Karkoszka i Kocio³ek byli przeciwni u¿yciu si³y, dyspozycje w tej sprawie wysz³y od Kliszki.
Opisy budynków KW w obu miastach i szczegó³ów wypadków  wiele ich
zamieszcza i porz¹dkuje prasa lokalna  s¹ straszne. Ujawni³a siê i zwyk³a
chciwoæ, czasem mieszna. Np. jaka staruszka rozbi³a szybê w kiosku, by
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wzi¹æ tylko lalkê dla wnuczki, ale za ni¹ poszli inni i z ca³ego kiosku niewiele
zosta³o.
W budynku KC na Nowym wiecie Gierek poleci³ zamkn¹æ wejcie
szczytowe od strony Placu Trzech Krzy¿y, wykorzystywane tylko przez Gomu³kê i sam wchodzi wejciem ogólnym, je¿d¿¹c normalnie wind¹. Rodziny
swej jeszcze podobno nie sprowadzi³ do Warszawy, mieszka gdzie na Mokotowie, byæ mo¿e na Klonowej. Jak wynika z dziennika tv, przyj¹³ dzi prezydium PAN.
Niedziela, 10 stycznia
Prasa publikuje powziêt¹ ju¿ uchwa³ê Rady Ministrów w sprawie zamro¿enia cen na artyku³y ¿ywnociowe i zwiêkszenia iloci tañszych gatunków
na rynku. Posuniêcie to istotne, daje przynajmniej pewnoæ, ¿e w ka¿dym
tygodniu nie bêdzie jeszcze gorzej. W komunikacie o posiedzeniu Rady Pañstwa informuje siê o nadaniu tytu³u profesora nadzwyczajnego a¿ 53 osobom.
Widocznie odrabia siê tu zaleg³oci wobec tych wniosków nominacyjnych, do
których mia³ zastrze¿enia Gomu³ka.
Poniedzia³ek, 11 stycznia
Mielimy u nas w Zak³adzie informacjê o naradzie I i II sekretarzy POP
w KD ródmiecie, na której zrelacjonowano naradê aktywu warszawskiego
z 8 stycznia i wyg³oszony tam referat przez I sekretarza KW a teraz i z-cê
cz³onka BP  Józefa Kêpê. W odniesieniu do wiêkszoci spraw powtarza³y siê
znane nam ju¿ stwierdzenia z informacji Babiucha. S¹ wszak¿e i nowoci:
1. Dane oficjalne o wydarzeniach na Wybrze¿u wg stanu na 9 stycznia
br.: zabitych 41 osób, z tego w samym Gdañsku i województwie 26, w Szczecinie i województwie  15, w tym 39 osób cywilnych, 1 milicjant, 1 ¿o³nierz, za
rannych 1108 osób, w tym 615 cywili. Straty materialne wynios³y do 300 mln z³,
w tym grabie¿e  68 mln, straty wynik³e z przerw w pracy  205 mln, fundusz
p³acy za nieprzepracowane godziny  20 mln. W sumy te jednak nie wchodz¹
bodaj¿e straty wynik³e z po¿arów i zniszczeñ budynków. Aresztowano na
ca³ym Wybrze¿u 3160 osób, z tego 70% to osoby w wieku 18-30 lat. Robotników w tym by³o 71%, uczniów 10%, niepracuj¹cych 12%. Wiêkszoæ z nich ju¿
zwolniono, w areszcie pozosta³o 280 osób, w tym jest du¿o m³odzie¿y do lat
20-tu, g³ównie z terenu woj. gdañskiego. Za nielegalne posiadanie broni zatrzymano 4 osoby. Wród zatrzymanych do tej pory w aresztach jest 181
robotników, 21 uczniów, 41 niepracuj¹cych.
2. VIII plenum ma odbyæ siê prawdopodobnie na prze³omie stycznia
i lutego. Omawiaj¹c t³o wydarzeñ, Kêpa chyba jeszcze silniej ni¿ Babiuch
podkrela³, ¿e protest robotników nie mia³ charakteru kontrrewolucyjnego,
nie niszczono mienia w zak³adach pracy, robotnicy nawet pomagali w poskramianiu chuliganów, nie wysuwano hase³ antysocjalistycznych i antyradzieckich.
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Postulaty w ogóle nie dotyczy³y kwestii ustrojowych, a tylko zmian w kierownictwie i poprawy warunków materialnych. Kryzys w kraju i partii narasta³
od kilku lat. Ju¿ w 1968 r.  i to jest najwa¿niejsza nowoæ u Kêpy w porównaniu z Babiuchem  ówczesne kierownictwo partii nie stanê³o na wysokoci
zadania. Dokonane wówczas, niepe³ne zreszt¹, zmiany personalne zosta³y na
kierownictwie wymuszone, prawie wszystkie inicjatywy oddolne w tym zakresie by³y aprobowane niechêtnie. le ustosunkowywano siê do tych, którzy
domagali siê odsuniêcia niektórych osób. Podejmowano nastêpnie wiele prób
rehabilitacji tych wszystkich, którzy musieli odejæ. Dodam, ¿e widzielimy
to doskonale na naszym Zak³adowym podwórku. Nie zrealizowano wielu
postulatów, które wysuwali wtedy robotnicy, gromi¹c rozrabiaczy. Od tego
momentu wyczuwa³o siê coraz silniej w kierownictwie brak jasno okrelonych perspektyw. St¹d w grudniu 1970 r. jedyn¹ odpowiedzi¹ by³a przemoc
wobec robotników i uznanie wydarzeñ za kontrrewolucjê. VII plenum przysz³o dos³ownie za 5 dwunasta. W innych orodkach kraju robotnicy nie wychodzili na ulice, ale wszêdzie podkrelano zrozumienie dla protestu robotników Wybrze¿a. W czasie wydarzeñ komitety wojewódzkie nie by³y
informowane przez KC o ich przebiegu. W dniu 17 grudnia KW otrzyma³ np.
z KC 80 egz. przemówienia Gomu³ki na VI plenum o normalizacji stosunków
z RFN z poleceniem odbycia w tej sprawie zebrañ POP. Mówi¹c o Marcu
Kêpa silnie raz jeszcze podkrela³, ¿e wiele spraw ocenia³y same komitety
wojewódzkie wbrew oporom i niechêci kierownictwa KC.
3. Uwagi Babiucha o skomplikowaniu stosunków z sojusznikami dotyczy³y nie ZSL i SD, jak myla³em pierwotnie, a ZSRR i niektórych krajów
demokracji ludowej. I w³anie wobec nich przypisuje siê Gomu³ce postawê
pouczania, obra¿ania, podejmowania zaskakuj¹cych decyzji bez uprzedzenia.
Mówi¹c o odpowiedzialnoci otoczenia, Kêpa wskazywa³ na oportunizm, serwilizm i wygodnictwo wielu cz³onków KC. Znaleli siê jednak w KC ludzie,
którzy w koñcu przeciwstawili siê z³u. Zauwa¿y³em w tej informacji objawy
pewnego zaostrzenia tonu wobec Gomu³ki. Co za tyczy siê oceny sytuacji, to
zwraca uwagê fakt, i¿ obecnie nie mamy planu gospodarczego ani na rok
1971 ani na lata 19721975.
4. Ekstra dla kolejarzy wydano ile tam, bodaj¿e 180 mln z³. Rozwa¿a
siê kwestiê bardziej sprawiedliwego podzia³u dochodu narodowego, projektuje siê ustanowienie górnego pu³apu p³ac oraz udoskonalenie polityki fiskalnej
w stosunku do inicjatywy prywatnej, mówi siê o koniecznoci wprowadzenia
poczucia stabilizacji za³óg pracy, a wiêc ograniczenia zwolnieñ.
5. Do rozpoczêtego procesu odnowy próbuj¹ siê w³¹czyæ wrogowie socjalizmu, aktywizuj¹ siê rodowiska endeckie i rewizjonistyczne. ¯a³uj¹ przespania dogodnego momentu do nowej rozróby os³awieni komandosi z 1968 r.
W Gdañsku ju¿ spokój, zauwa¿a siê tylko wiêksz¹ absencjê w pracy. Owe 280
osób przetrzymywanych nadal w areszcie odpowiadaæ bêdzie za naruszenie
kodeksu karnego. Broni u¿yto dopiero wtedy, gdy zaczê³y siê rabunki (czyli
we wtorek). Nie by³o ¿adnej salwy w t³um, co przy nowoczesnym uzbrojeniu
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wywo³a³oby spustoszenia straszliwe. Oddano dwie salwy w powietrze a jedn¹
w bruk. Bardzo krytykowane s¹ zwi¹zki zawodowe, ¿¹da siê zmiany kierownictwa CRZZ. Ma siê tym zaj¹æ najbli¿sze plenum CRZZ. Weryfikowane s¹
te¿ decyzje o zamro¿eniu inwestycji w odniesieniu zw³aszcza do tych zak³adów, które s¹ bliskie ukoñczenia.
W Szczecinie na wczorajszym plenum KW z udzia³em Szydlaka ze wzglêdu na trudnoci w kierowaniu prac¹ KW przyjêto rezygnacje Antoniego Walaszka z funkcji I sekretarza KW a tak¿e jednego z sekretarzy resortowych
Henryka Hubera. Nowym zosta³ chyba Ociepka, choæ nazwisko w dzienniku
tv podano niewyranie. Nareszcie! Mimo poprzednich rozmów w Berlinie
Jêdrychowskiego i Tejchmy, do Waltera Ulbrichta pojechali wczoraj na jeden
dzieñ Gierek i Jaroszewicz.
Wtorek, 12 stycznia
W Szczecinie I sekretarzem KW zosta³ jednak nie Ociepka, jak s¹dzono
pierwotnie, a Eugeniusz O³ubek, dotychczasowy z-ca kierownika Wydzia³u
Organizacyjnego KC. [] W polityce szerzej pojêtej nic nowego. W Jordanii
nadal zamiast biæ siê z Izraelem, z którym kraj ten toczy wojnê, t³uk¹ siê
miêdzy sob¹. W publicystyce pogrudniowej prymat znów przechwyci³ w Prawie i ¯yciu Kazimierz K¹kol, wprost i otwarcie domagaj¹cy siê rotacji kadr
i ograniczenia kadencji funkcyjnych mandatów w partii. Poza tym WE nadal,
jak i po marcu, atak koncentruje na Moczarze. Mówi siê te¿ (ju¿ nie w WE),
¿e w kryzysowym tygodniu przez dzieñ - dwa w faktycznym areszcie domowym znajdowa³ siê gen. Jaruzelski. To chyba jeszcze z polecenia Gomu³ki?
Silne wra¿enie wywar³o przemówienie prof. Edwarda Lipiñskiego na niedawnym zjedzie PTE  o akumulacji dla akumulacji. Podnoszono te¿ tam potrzebê odejcia prof. Józefa Pajestki i Stefana Kawalca z w³adz tego towarzystwa naukowego. Kocio³ek jednak na naradzie sekretarzy ekonomicznych
KW uzasadnia³ celowoæ ich pozostania na tych funkcjach. Jak dot¹d ZG
PTE jeszcze siê nie ukonstytuowa³. W Szczecinie z entuzjazmem i ulg¹ przyjêto zdymisjonowanie Walaszka. Na Wybrze¿u ju¿ siê podobno sytuacja ostateczna stabilizuje.
Czwartek, 14 stycznia
Najwiêksi wychwalacze Kliszki i Gomu³ki studiuj¹ teraz zapalczywie
przemówienia Gierka, Tejchmy i innych na V zjedzie i przenosz¹ stamt¹d
cale fragmenty do swych skryptów (np. prof. Marian ¯ychowski).
W nasilaj¹cej siê fali krytyki dawnych metod pracy najbardziej dostaje
siê zwi¹zkom zawodowym. Otwarcie postuluje siê zwiêkszenie ich roli jako
amortyzatora potencjalnych konfliktów miêdzy administracj¹ a pracownikami. Z pewnych róde³ wiem, ¿e Loga-Sowiñski zg³osi³ ju¿ dymisjê z funkcji
przewodnicz¹cego, zast¹piæ ma go  ku zdziwieniu wszystkich  W³adys³aw
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Kruczek, jedyny obecnie cz³onek BP, przebywaj¹cy poza Warszaw¹. Zmiany
zreszt¹ dotkn¹æ mog¹ wielu innych osób w prezydium CRZZ. W gmachu na
Kopernika jest teraz Sodoma i Gomora. Mówi siê te¿ o rozpoczêciu siê ju¿
dzisiaj plenum CRZZ, ale dziennik tv nie potwierdza tego.
G³os Szczeciñski opublikowa³ wyst¹pienie Szydlaka na plenum KW
w Szczecinie. Mia³ mówiæ m.in. o próbach nowych wyst¹pieñ robotniczych
w tym miecie jeszcze w ostatni poniedzia³ek. Po zdjêciu Walaszka sytuacja
tam jednak normalizuje siê. Oczekuje siê tam od nowego kierownictwa podjêcia decyzji ju¿ w najbli¿szym czasie o przyst¹pieniu do odbudowy Zamku
w Warszawie. Oczekujê nb. spotkania Gierka z kard. Wyszyñskim lub Wojty³¹. Spotkanie takie by³oby ³atwiejsze, gdyby w lad za Gomu³k¹ ust¹pi³ te¿
równie uparty i apodyktyczny dotychczasowy nasz prymas. Odbudowa Zamku zwiêkszy³aby oczywicie znów rolê Stanis³awa Lorentza, os³abion¹ teraz
pewnym odsuniêciem Cyrankiewicza.
Pi¹tek, 15 stycznia 1971 r.
A wiêc ju¿ oficjalnie wiadomo, ¿e plenum CRZZ przyjê³o rezygnacjê Logi
z funkcji przewodnicz¹cego i wybra³o nowym szefem tej centrali zwi¹zkowej
Kruczka. Na BP podobno siê przedtem broni³, ¿e znany jest jako stalinista,
¿e chcia³by dokonaæ ¿ywota politycznego na Rzeszowszczynie. Zachêcano go
tym, ¿e potrafi³ u siebie nawi¹zaæ dobre stosunki z robotnikami. A poza tym
Warszawa te¿ ci¹gnie, jeli ju¿ nie jego samego, to rodzinê. Jednostk¹ podstawow¹ miary inteligencji przestanie ju¿ byæ w wyniku tej zmiany loga,
natomiast zwi¹zki zawodowe szerzej ni¿ dot¹d zaczn¹ stosowaæ przeró¿ne
kruczki. Komunikat o tym plenum jest bardzo lakoniczny. Nic o krytyce
metod dzia³ania czy te¿ powodach tej rezygnacji, nic te¿ o innych dymisjach,
a zanosi³o siê na zmianê prawie ca³ego prezydium. Dziwnie te¿ brzmi
w praworz¹dnym pañstwie og³oszony dzi komunikat wzywaj¹cy przedsiêbiorstwa i zak³ady do szybszej wyp³aty pracownikom podwy¿ki za grudzieñ
ub. Roku. Mo¿na by³o podaæ po prostu do wiadomoci o podjêtym zarz¹dzeniu, zobowi¹zuj¹cym przedsiêbiorstwa do przyspieszenia takich wyp³at, a nie
og³aszaæ g³upie apele. Nie tylko w tych sprawach, a szerzej zaczynaj¹ siê ju¿
pó³rodki i polityka przymru¿ania oka. Nadal te¿ ze wszystkich stron nap³ywaj¹ ró¿ne nowe szczegó³y, czêsto sprzeczne, o wydarzeniach na Wybrze¿u.
Wszystkie jednoznacznie makabryczne, chocia¿by te o okolicznociach towarzysz¹cych pogrzebom ofiar. Nagromadzi³o siê tam wród ludzi wiele nienawici, która d³ugo jeszcze bêdzie ci¹¿yæ i stanowiæ przeszkodê w pe³nym
porozumieniu.
Sobota, 16 stycznia
Gierek i Jaroszewicz tym razem w Pradze, Tejchma wczoraj wizytowa³
Belgrad i by³ tam przyjêty przez Tito. W Szczecinie nadal atmosfera niedo-

Pierwszy miesi¹c dekady Gierka. Znów z³udzenia nadziei?...

165

bra, w zak³adach pracy g³ono jest wyra¿ane niezadowolenie. Prasa obszernie informuje o wizycie Gierka w P³ocku i Petrochemii. P³ocka delegacja
naftowców by³a pierwsz¹, któr¹ przyj¹³ Gierek. P³ock sta³ siê pierwszym
miastem, do którego wyjecha³ ze stolicy, nie licz¹c Katowic, gdzie uczestniczy³ w plenum KW.
Niedziela, 17 stycznia
Ju¿ w pi¹tek dowiedzia³em siê o dokonanej faktycznie zamianie na stanowisku ministra spraw wewnêtrznych. Zosta³ nim Franciszek Szlachcic,
pogruchotany kiedy w katastrofie, Kazimierz wita³a za wysuniêty niegdy
contra Moczarowi, odszed³ czy te¿ odchodzi. WE jeszcze o tej zmianie niczego
nie wie, podaje natomiast informacje o projekcie utworzenia ministerstwa
propagandy i informacji, ministrem za mia³by byæ W³odzimierz Janiurek,
obecny ambasador w Pradze, dawny redaktor naczelny katowickiej Trybuny
Robotniczej. Rozmawia³ ze mn¹ i Jerzym Passendorferem podczas mego
ostatniego pobytu w Pradze. Wysoki, przystojny, wynios³y, nie odnios³em wtedy
najlepszego o nim wra¿enia. Mówi siê te¿ o dalszych zmianach w komitetach
wojewódzkich. Byæ mo¿e poprzez Tejchmê i Olszowskiego wyskoczyæ jeszcze
mo¿e wy¿ej mój dawny przyjaciel Edek Gajewski, obecnie sekretarz resortowy KW w £odzi, jeli nawet nie od razu, to w dalszej przysz³oci. Plenum KC
ma odbyæ siê 2829-go, jeli nie zdarz¹ siê znów jakie nowe zaburzenia, bo
we wczorajsz¹ sobotê np. kilkutysiêczna delegacja stoczniowców gdañskich
zgromadzi³a siê przed dyrekcj¹, nie wychodz¹c na miasto i ¿¹da³a m.in.
ujawnienia miejsca pogrzebania ofiar ostatnich wypadków.
Poniedzia³ek, 18 stycznia
Trochê plotek: podobno Gomu³ka wyszed³ ju¿ ze szpitala i przygotowuje
siê do plenum KC. Przygotowania czyni¹ te¿ inni cz³onkowie odsuniêtej ekipy  Jaszczuk, który odwiedzi³ Gomu³kê w szpitalu, Spychalski i Kliszko,
o którym mówi siê, ¿e ma zamiar na plenum odci¹æ siê od obalonego szefa
partii! Jak dowiedzia³em siê w Ksi¹¿ce i Wiedzy, Kliszko kontaktowa³ siê
ju¿ kilkakrotnie z Wroñskim. Zarówno Spychalski, jak i Kliszko aktywni s¹
bardzo na swych piastowanych nadal urzêdach  przewodnicz¹cego OK FJN
i wicemarsza³ka Sejmu. W CRZZ spodziewane s¹ w najbli¿szym czasie nowe
zmiany. Prezesura Kruczka te¿ jest traktowana jako prowizorium. wita³a
ju¿ faktycznie nie urzêduje w MSW, ma te¿ odejæ z telewizji W³odzimierz
Sokorski.
Dzisiejszy G³os Wybrze¿a opublikowa³  w odpowiedzi na ¿¹dania
stoczniowców  nazwiska 28 zabitych w Gdañsku i województwie. W stoczni
nadal wiecuj¹, st¹d i chwilowe przerwy w pracy i wysuwane nowe ¿¹dania,
m.in. domagaj¹ siê spotkania z Gierkiem. Jednego z redaktorów KiW wyproszono z jego pokoju i stamt¹d obserwuje siê czyje mieszkanie w Alejach
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Jerozolimskich. Z lokalu KiW kiedy obserwowano mieszkanie Kazimierza
Mijala przy ul. Rutkowskiego. Cenzura obecnie uczulona jest na sprawy
niemieckie i usuwa krytyczne wzmianki nawet o junkrach pruskich.
Wtorek, 19 stycznia
Komunikat o spotkaniu polsko-holenderskim wymienia ju¿ Frelka i jako
doktora, i jako dyrektora PISM (doæ d³ugo by³ tylko p.o.) oraz po raz pierwszy od d³u¿szego czasu wymienia te¿ nazwisko b. sekretarza KC a póniej
ambasadora PRL w Londynie Jerzego Morawskiego jako wicedyrektora
PISM, czyli z-cy Ryszarda Frelka. Tak oto b. sekretarz b. Kliszki zaszed³
jednak daleko, mniej natomiast poszczêci³o siê Waleremu Namiotkiewiczowi, mimo ¿e mia³ szefa znacznie silniejszego, ni¿ Frelek. [ ] Kliszko widywany jest teraz, tak jak i dawniej, czasem w Wilanowskiej w towarzystwie
3040-letnich pañ. W ksiêgarniach nadal nawet na witrynach przyulicznych
le¿y jego ksi¹¿ka o powstaniu warszawskim. Napisana nb. przy du¿ym
udziale Antoniego Przygoñskiego z naszego Zak³adu.
Wieczorem dowiadujê siê, ¿e w Trójmiecie stanê³a komunikacja  tramwaje, autobusy z powodu strajku pracowników. Znów ¿¹dania g³ównie presti¿owo polityczne: zwolnienia aresztowanych, spotkania z Gierkiem i ust¹pienia Kocio³ka. Tego ostatniego nie powinno siê jednak w moim odczuciu
straciæ. Na temat Gierka zaczyna siê ju¿ mówiæ ró¿ne kawa³y, najczêciej
g³upie, w rodzaju: Gierek  blagierek itp. O Gomu³ce mówi siê coraz mniej,
znikaj¹ nawet kawa³y. Jeszcze tylko czasem z rzadka pojawia siê np. opowiastka, ¿e poddano go operacji chirurgicznej  odciêto mu sto³ek od d
W szatni kawiarni Wilanowskiej jeszcze w pi¹tek jaki pijaczek bluzga³ na
niego nienawici¹. Chodzi tu po ludziach jaki wierszyk o ostatnich wydarzeniach, ale nie czyta³em go jeszcze. Mówi siê te¿ o rych³ym  ze wzglêdu na
rolê odegran¹ podczas wydarzeñ  odejciu gen. Korczyñskiego ze stanowiska wiceministra ON.
roda, 20 stycznia
Oto kilka przyk³adowych pytañ ze wspominanej ju¿ tutaj narady rodowiskowej aktywu partyjnego z Central Handlu Zagranicznego w KD ródmiecie, wkrótce po rewolucji w Bia³ym Domu.
a) na temat samych wydarzeñ: Co dzieje siê aktualnie na Wybrze¿u? Kto
wyda³ rozkaz strzelania? Dlaczego informacje o liczbie zabitych i rannych,
podawane obecnie i w toku wydarzeñ s¹ rozbie¿ne? Czy by³a proba o interwencjê wojsk radzieckich i jaka by³a odpowied? Czy prawd¹ jest, ¿e w ostatnich dniach stoczniowcy gdañscy nie pracowali z uwagi na niedotrzymywanie
przez w³adze podjêtych zobowi¹zañ?
b) na temat wyp³ywaj¹cych st¹d wniosków: Czy kierownictwo partii myli o stworzeniu mechanizmu, który by umo¿liwia³ zmiany na najwy¿szych
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stanowiskach w KC drog¹ demokratyczn¹, a nie dopiero pod naciskiem
ostrych konfliktów spo³ecznych? W zwi¹zku z tym wysuwany jest postulat
wprowadzenia do statutu poprawki ustalaj¹cej, ¿e cz³onkowie w³adz partyjnych mog¹ pe³niæ swe funkcje nie d³u¿ej ni¿ przez dwie kadencje? Czy myli
siê o zmianie koncepcji zwi¹zków zawodowych wobec ich kompromitacji
w ostatnim grudniu? Dlaczego szeregowych cz³onków partii nikt nie pyta
o zdanie, nikt nie konsultuje siê z nimi? Trzeba odejæ od stylu pracy instancji, w którym traktuje siê towarzyszy z pob³a¿liw¹ wyrozumia³oci¹, jak
nauczyciel uczniów, skoñczyæ z dystansem miêdzy aparatem a masami cz³onkowskimi. Towarzysze, którzy pope³nili b³êdy winni z³o¿yæ samokrytykê lub
odejæ. Czy na zmiany w kierownictwie nie rzutuj¹ niekorzystne rozwi¹zania
kompromisowe? Dlaczego nie informuje siê szczegó³owiej o przebiegu VII
Plenum KC? Czy aktualny sk³ad KC mo¿e zagwarantowaæ na przysz³oæ
w³aciw¹ postawê tej instancji wobec oportunizmu i wygodnictwa jego cz³onków, czy nie wymaga radykalnego odm³odzenia? Trzeba rozliczaæ winnych za
b³êdy, a nie przesuwaæ na równorzêdne stanowiska.
c) na temat spraw personalnych: Dlaczego pozosta³ Loga-Sowiñski? Czy
odpowiada prawdzie pog³oska, ¿e Cyrankiewicz te¿ odejdzie po ratyfikacji
uk³adu z RFN i tylko dlatego jeszcze pozosta³? Czes³aw Wydech wci¹¿ swoim
niezdarnym jêzykiem kompromituje Polskê i Sejm, czy ludzi na tych stanowiskach nie obowi¹zuje ustawa o przechodzeniu w odpowiednim wieku na
emeryturê? Czy I sekretarz KD W³odzimierz Wiszniewski przeanalizowa³
swoje zachowanie na odprawie I sekretarzy POP w sprawach listu BP o podwy¿ce, gdy krzycza³ tak jak ekonom na fornali? Jakie by³y powody odsuniêcia
Krystyna D¹browy, b. I sekretarza KD przed Wiszniewskim?
d) na temat metod informacji Dlaczego wprowadza siê cz³onków partii
i ca³e spo³eczeñstwo w b³¹d informacjami o chorobie Gomu³ki, sugeruj¹c, ¿e
to g³ówna przyczyna jego odsuniêcia? Dlaczego nie opublikowano przemówienia Kocio³ka w Gdañsku?3 Czy zg³oszone tutaj uwagi zostan¹ przekazane
wy¿ej?
Odpowiada³ na te wszystkie pytania, tak jak móg³, sekretarz ekonomiczny KD, nic wiêc ciekawego nie powiedzia³ i nie by³ w stanie powiedzieæ.
Znamienne s¹ jednak ju¿ same pytania. Nb. w rodowisku handlu zagranicz3 Pytanie o to przemówienie radiowo-telewizyjne S. Kocio³ka z 16 grudnia 1970 r. wraca³o
w wielu gremiach. Opublikowane by³o w swoim czasie, 17 grudnia, w lokalnym Dzienniku
Ba³tyckim. Znalaz³em jego zapis w dalszej czêci rêkopisu swego Dziennika. Akcent Kocio³ek
k³ad³ na straty gospodarcze w konsekwencji strajków, powsta³e w wyniku przestêpczych, niszczycielskich, bandyckich zajæ, wymienia³ liczbê 80 mln z³, co mia³o byæ równowartoci¹ 10-ciu
nowoczesnych szkó³. Mówi³ o wdziêcznoci dla MO i si³ porz¹dkowych, o tym, ¿e przeciêtna
p³aca stoczniowców  3000 z³  znacznie przewy¿sza przeciêtn¹ krajow¹, eksponowa³ w sumie
tylko ujemne zjawiska w ocenie zajæ na Wybrze¿u. Ani s³owem nie wspomnia³ o zasadnoci
oburzenia, a tylko o odpowiedzialnoci moralnej pracowników Stoczni za spowodowanie zajæ.
T³umaczy³, ¿e ich ¿¹dania gospodarcze s¹ nierealne. Referowa³ jednym s³owem punkt widzenia
ówczesnego kierownictwa, do którego zreszt¹ sam nale¿a³. Taka treæ przemówienia nie mog³a
podobaæ siê gdañszczanom i nie mogli mu tego d³ugo potem wyba
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nego, z którego pytania te wysz³y, silne s¹ nastroje przeciwko aparatowi
partyjnemu, na niego zwala siê wiele niekorzystnych spraw i zjawisk, zg³asza siê te¿ propozycje znacznego ograniczenia jego liczebnoci.
Gierek spotka³ siê wczoraj z delegacj¹ stoczniowców z Wybrze¿a. Komunikat w tej sprawie jest jednak bardzo ogólny i nieszczery. Zaczyna siê ju¿
krêcenie i polityka pó³prawd. Kocio³ek nie uczestniczy³ w spotkaniu, choæ
wydaje siê, ¿e powinien.
Czwartek, 21 stycznia
W ramach trwaj¹cej nadal serii spotkañ rodowiskowych z Gierkiem i Jaroszewiczem (para to teraz nieroz³¹czna) dzi spotkanie ze rodowiskami twórczymi. Tym razem nawet bez Jaroszewicza, ale to ze wzglêdu na podzia³ ról.
Gierkowi towarzyszyli odpowiadaj¹cy za kulturê Olszowski, Kêpa i Wincenty
Krako. rodowisko w tym wypadku reprezentowali na ogó³ przewodnicz¹cy
zarz¹dów g³ównych zwi¹zków twórczych  m.in. Jaros³aw Iwaszkiewicz, Jerzy Putrament, Gustaw Holoubek, Jacek Mojkowski i inni. Z czasopism literackich by³ tylko Janusz Wilhelmi z Kultury. Najwa¿niejsza wiadomoæ tu
podana to decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego. Budzi ona jednak mieszane uczucia. Z jednej strony na razie to nic nie kosztuje, a zyskuje nowemu
kierownictwu du¿o uznania wród wielu warstw spo³eczeñstwa polskiego
i zagranicznej Polonii za ten gest wobec symbolu dawnej chwa³y Rzeczypospolitej i ci¹g³oci pañstwowej niepodleg³ej Polski. Pozwoli te¿ ci¹gn¹æ nieco
dolarów od emigracji. Z drugiej jednak rodz¹ siê w¹tpliwoci i zastrze¿enia.
To bêdzie Zamek w gruncie rzeczy nowy, nie zachowa³o siê a¿ tak wiele ze
starego wystroju. Ponadto koszty bardzo du¿e  500 mln z³  pozwoli³oby
wznieæ co najmniej kilka bardziej chyba potrzebnych bloków mieszkalnych,
Zamek te¿, w odró¿nieniu od Wawelu, wi¹¿e siê ze smutnymi ju¿ raczej
okresami z naszej dawnej wietlanej przesz³oci. W sumie jednak plusy chyba przewa¿aj¹ i decyzjê tê naród chyba zaaprobuje na pewno. Szczegó³owe
uzasadnienie s³usznoci tej decyzji przedstawia prof. Lorentz w dzisiejszym
¯yciu Warszawy. On zreszt¹ przejdzie do historii jako g³ówny orêdownik
sprawy odbudowy Zamku. Artyku³ jego z wieloma uk³onami wobec Polonii
jednoznacznie przes¹dza kwestiê, ¿e Zamek bêdzie odbudowany nie ze rodków pañstwowych, a ze sk³adek spo³eczeñstwa i Polonii (50 mln z³ rocznie).
Zainteresowanie powszechne wzbudzi³ te¿ przedrukowany w ¯yciu Warszawy z tygodnika Za Wolnoæ i Lud odcinek wspomnieñ Moczara o arcybiskupie ³ódzkim W³odzimierzy Jasiñskim. Mój s¹siad Andrzej Winiewski skomentowa³ go tak, ¿e teraz to ju¿ cz³onkowie partii bêd¹ mogli nieskrêpowanie
chodziæ do kocio³a. Chodzi tu o u³atwienie próby nawi¹zania dialogu z Episkopatem, za co Moczar jest teraz w BP odpowiedzialny.
Wed³ug plotek i wiadomoci kr¹¿¹cych po Warszawie na Wybrze¿u nadal
sytuacja napiêta, manifestowana jest wrogoæ wobec MO, dochodzi nawet do
zabójstw. Strajki wznowi³y siê te¿ w Elbl¹gu, gdzie wprowadzono nawet
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godzinê policyjn¹, zaczê³y siê w Bia³ymstoku i bodaj¿e w £odzi. Powszechnie
¿¹da siê ukarania odpowiedzialnych za strzelanie w Gdyni, a w zwi¹zku
z tym usuniêcia z BP Kocio³ka (najskrajniejsi ¿¹daj¹ postawienia go przed
s¹dem) i Moczara (nie wiem, czy w tym ostatnim wypadku Gierek z tego nie
skorzysta, choæ z pewnoci¹ jeszcze nie teraz?), a w dalszej kolejnoci Cyrankiewicza, Stefana Jêdrychowskiego i Logi. Ten ostatni najszybciej ust¹pi
oczywicie z BP, mówi siê ju¿ nawet o zamiarze mianowania go ambasadorem w Pradze. Niespodziewanie jednak zachwia³a siê powa¿nie pozycja Kocio³ka, którego szkoda by³oby powiêciæ i straciæ, bo to cz³owiek ideowy, choæ
i doktrynerski. W organizacji PZPR w Stoczni gdañskiej, gdzie nale¿a³ do
POP, usuniêto go z partii, co samo w sobie nie ma wiêkszego znaczenia, bo
statut nie pozwala usuwaæ decyzj¹ POP cz³onków najwy¿szych instancji,
wiadczy jednak o nastrojach. Najpowa¿niejsze zagro¿enie tkwi jednak
w samym BP, w którym ujawniaj¹ siê ju¿ ró¿nice, na razie miêdzy Kocio³kiem a Jaroszewiczem, co do koncepcji dalszych metod gospodarowania. Kocio³ek orêduje za dalsz¹ intensyfikacj¹ gospodarki i szerszym siêganiem po
bodce, natomiast Jaroszewicz za wzrostem spo¿ycia, szybk¹ popraw¹ warunków materialnych i rozwojem przemys³u lekkiego i rolno-spo¿ywczego.
Niektórzy mówi¹ ju¿ nawet o izolacji Kocio³ka wewn¹trz BP.
Drugim symptomem rozpoczynaj¹cej siê polaryzacji stanowisk w nowej
ekipie s¹ przejawy rozrabiania Olszowskiego w aparacie, sugestie o jego
dwulicowoci i skonfliktowaniu z pras¹. Osobicie s³ysza³em jednak o nim
raczej dobre rzeczy. Najbardziej jednak sensacyjne s¹ zmiany personalne,
które z Bia³ego Domu przenosz¹ siê ju¿ na inne centralne instytucje pañstwowe. Z MON-u usuniêto a¿ dwóch wiceministrów  Korczyñskiego, czego
mo¿na siê by³o spodziewaæ i gen. Józefa Urbanowicza, czego nie rozumiem.
Ponadto razem z nimi usuniêto ponad 10-ciu genera³ów. Jednym z wiceministrów ON mo¿e zostaæ Tadeusz Pietrzak, gen. Tadeusz Tuczapski za ma byæ
szefem Sztabu Generalnego. KG MO ma zostaæ w ogóle wyodrêbnione
z MSW. Odchodzi te¿ Stanis³aw Kania  kierownik Wydzia³u Administracyjnego KC, zast¹pi³ go b. wiceminister SW  Ryszard Matejewski. Kania na
spotkaniu z nami  cz³onkami egzekutywy POP w Zak³adzie  wywar³ kiedy
na mnie sympatyczne raczej wra¿enie. Z telewizji i radia odchodz¹ te¿ podobno W³odzimierz Sokorski i Stanis³aw Stefañski. Z Wydzia³u Organizacyjnego
odszed³ Andrzej Kurz  mój niegdysiejszy kolega z kursu magisterskiego
w UW, chyba na dyrektora Wydawnictwa Literackiego w Krakowie. Nie wyklucza siê ewentualnoci, ¿e Cyrankiewicz móg³by pozostaj¹c przewodnicz¹cym Rady Pañstwa przestaæ byæ cz³onkiem BP, co raczej w strukturze demoludów nie jest przyjête i dlatego wydaje mi siê byæ bzdur¹.
Na konferencji sprawozdawczo-wyborczej Warszawa-ródmiecie Kêpa
pieprzy³ podobno straszliwie, sam to zreszt¹ nazwa³ gaworzeniem, co odbywa³o siê ju¿ w pónych godzinach wieczornych i nie podoba³o siê ludziom.
Cz³onkowie egzekutywy KD w wyborach dostali doæ ma³o g³osów, jednak
przeszli, natomiast z listy delegatów na konferencjê warszawsk¹ nie otrzy-
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mali potrzebnej iloci g³osów Putrament, Edward Sznajder (minister handlu
wewnêtrznego) i Wo³czyk, któremu nie mog¹ zapomnieæ roku 1956. Ca³a ta
konferencja by³a w du¿ym stopniu wyre¿yserowana. I sekretarzem KD zosta³
Wojtczak  chyba z aparatu KC. Od Heñka Rakowskiego, pracuj¹cego nadal
w Wydziale Propagandy KC, dowiedzia³em siê, ¿e na z-cê kierownika Wydzia³u Organizacyjnego obok W³odka Wiszniewskiego przechodzi te¿ sekretarz z P³ocka i D¹browa z Pragi. Heñka odwiedzi³ akurat przy mnie os³awiony Stanis³aw Herbst  dyrektor Sp. Wyd. Ruch, którego usuniêcia tak
domagano siê w 1956 r.
* * *
I tak niespodziewanie mija pierwszy miesi¹c panowania nowego ju¿ lidera. Jakie bêdzie ca³e to panowanie, trudno przes¹dziæ: nadziei jest du¿o, ale
i niema³o rodzi siê w¹tpliwoci, tym bardziej ¿e wiele symptomów wskazuje
na liczne niekonsekwencje, niedopowiedzenia i nawroty starego! Równie¿
i sytuacja w kraju daleka jest wci¹¿ od pe³nego uspokojenia siê.
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stawiaæ pytañ o zbrodniê katyñsk¹. Mój kolega, który przed matur¹ postawi³
pytanie o Katyñ, otrzyma³ tak zwany wilczy bilet i nie dosta³ siê na studia.
Mimo i¿ 26 wrzenia 2009 r. uczestniczy³em w pielgrzymce S³u¿by Wiêziennej do Katynia pod przewodnictwem ówczesnego ministra sprawiedliwoci Andrzeja Czumy i Ks. Biskupa Tadeusza P³oskiego, to jednak zdecydowa³em siê pó³ roku póniej z Rodzin¹ Katyñsk¹ uczestniczyæ w 70. rocznicy
mordu, w pielgrzymce do Katynia, aby z przedstawicielami naszej Olsztyñskiej Rodziny Katyñskiej prze¿yæ razem tê bolesn¹ rocznicê. Bolesn¹, ale
jak¿e podnosz¹c¹ ducha, poniewa¿ nikomu z zamordowanych oficerów do
g³owy nie przysz³o, aby ulec propozycjom i namowom enkawudzistów i pójæ
na wspó³pracê z sowieckimi w³adzami bezpieczeñstwa tym samym zdradzaj¹c Ojczyznê. Bóg, Honor i Ojczyzna to by³y te wartoci, dziêki którym sk³adali swoje ¿ycie na o³tarzu Ojczyzny. Cmentarz Katyñski tak jak i inne
cmentarze, na których znajduj¹ siê szcz¹tki zamordowanych Polaków, sta³y
siê miejscami wiêtymi przesi¹kniêtymi ich krwi¹.
Poprzednim razem lecia³em do Smoleñska samolotem, tym razem mimo
propozycji wola³em jechaæ poci¹giem, poniewa¿ poci¹g przeje¿d¿a przez dwie
miejscowoci bliskie mojemu sercu, a mianowicie przez Sto³pce, gdzie stoi
jeszcze nasz rodzinny dom, w którym mieszka³em do 1946 r. i przez Odcedê,
gdzie siê urodzi³em i mieszka³em do 1939 r.
W pi¹tek 9 kwietnia 2010 r. na dworcu najpierw trzeba by³o za³atwiæ
niektóre formalnoci z organizatorami pielgrzymki, po czym o godz. 10.00
wyjechalimy do Smoleñska poci¹giem, licz¹cym 17 wagonów, z przedstawicielami Rodzin Katyñskich z ca³ej Polski. Towarzyszyli nam ¿o³nierze Wojska
Polskiego i harcerze. Wród ¿egnaj¹cych by³ m. in. Andrzej Przewonik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa, oraz Andrzej
Sariusz Sk¹pski, prezes Federacji Rodzin Katyñskich. Przy wagonie, w którym jechalimy, na chwilê zatrzyma³ siê minister Andrzej Przewonik, wiêc
razem ks. Miros³awem Mejznerem wyszlimy na peron, aby podziêkowaæ mu
za wietn¹ organizacjê. Na koniec powiedzielimy: do zobaczenia jutro
w Katyniu, nie zdaj¹c sobie sprawy, ¿e by³o to nasze ostatnie po¿egnanie.
W sobotê 10 kwietnia o godz. 4 rano naszego czasu poci¹g wjecha³ na
dworzec w Smoleñsku. Zapowiada³ siê piêkny, s³oneczny dzieñ. Niebo b³êkitne, ani jednej chmurki. Na peronie stoisko, gdzie mo¿na by³o kupiæ kanapki,
herbatê z samowaru i s³odycze. W wagonach otrzymalimy dok³adny program uroczystoci i bony na obiad na godz. 15.20. Poniewa¿ do odjazdu
autokarów do Katynia by³o jeszcze parê godzin, po niadaniu mia³em zamiar
wyruszyæ na spacer po miecie. Musia³em jednak zrezygnowaæ z wycieczki,
poniewa¿ pogoda nagle zaczê³a siê zmieniaæ. Pojawi³y siê chmury, m¿awka,
powietrze sta³o siê ch³odne. Oko³o godziny ósmej lokalnego czasu wyjechalimy autokarami na cmentarz katyñski. Tam musielimy doæ d³ugo staæ
w kolejce, poniewa¿ przy wejciu na cmentarz miejscowe s³u¿by szczegó³owo
sprawdza³y ka¿d¹ osobê, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo Pana Prezydenta RP,
który mia³ przybyæ na uroczystoci katyñskie.
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Po wejciu na Polski Cmentarz Wojskowy, my kap³ani zaczêlimy przygotowywaæ o³tarz i szaty liturgiczne do Mszy w. koncelebrowanej, której mia³
przewodniczyæ Ks. Biskup, gen. dyw. prof. Tadeusz P³oski. Ojciec Ptolomeusz
 proboszcz smoleñski zaproponowa³ ks. pra³atowi Andrzejowi Steckiewiczowi i mnie, abymy siê udali na parking przy cmentarzu, by powitaæ Prezydenta Lecha Kaczyñskiego i Ks. Biskupa Tadeusza P³oskiego. W takcie przeci¹gaj¹cego siê oczekiwania na przyjazd dostojnych goci w pewnym
momencie wród zebranych da³ siê zuwa¿yæ pewien niepokój, nerwowo toczono jakie rozmowy telefoniczne. W ca³ym tym zamieszaniu otrzymujemy
wstrz¹saj¹c¹ dla nas wiadomoæ z Polski o tragicznej katastrofie rz¹dowego
samolotu z Lechem Kaczyñskim, w której wszyscy pasa¿erowie zginêli. Nie
moglimy w to uwierzyæ. Bylimy tym zszokowani. Za chwilê podszed³ do nas
gubernator Smoleñska, potwierdzaj¹c tê tragiczn¹ informacjê. Sk³adaj¹c
nam wyrazy wspó³czucia, podkreli³, ¿e jest to nasz wspólny ból i cierpienie.
Z parkingu szlimy do o³tarza oszo³omieni t¹ tragedi¹. Trudno by³o w to
uwierzyæ. Zaczê³y k³êbiæ siê myli. Przecie¿ jecha³em z nadziej¹, ¿e oddamy
ho³d polskim oficerom zamordowanym w okrutny sposób przed siedemdziesiêciu laty, a modlitw¹, liturgi¹ Mszy w. ofiarowan¹ w ich intencji bêdziemy
prosili Dobrego Boga, aby nagrodzi³ radoci¹ szczêcia wiecznego ich ofiarê
¿ycia, z³o¿on¹ na o³tarzu Ojczyzny.
Mia³ to byæ ho³d i modlitwa Narodu Polskiego, pod przewodnictwem
Prezydenta Najjaniejszej Rzeczypospolitej Lecha Kaczyñskiego, jego Ma³¿onki Marii, Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na
Uchodstwie. W tych uroczystociach mieli wzi¹æ te¿ udzia³ przedstawiciele
rz¹du, Sejmu i Senatu, genera³owie  dowódcy wszystkich rodzajów si³ zbrojnych, biskupi i przedstawiciele duchowieñstwa ró¿nych wyznañ, przedstawiciele Rodzin Katyñskich, kombatanci oraz wiele innych znakomitych osobistoci piastuj¹cych ró¿ne urzêdy i stanowiska. Wiele z tych osób zna³em
osobicie. W nat³oku tych myli, chocia¿ przytomnoci nie straci³em, ale wydawa³o mi siê, ¿e znalaz³em siê w jakiej innej rzeczywistoci. Polski Cmentarz Wojskowy wyda³ siê mi jak¹ wielk¹ wi¹tyni¹ w innym wiecie, gdzie
panowala absolutna cisza, a s³ychaæ by³o tylko zdrowaki modlitwy ró¿añcowej, które przypomnia³y mi s³owa b³ogoslawionego Jana Paw³a II, ¿e s¹ takie
momenty bólu w ¿yciu cz³owieka, ¿e wtenczas cisn¹ siê tylko s³owa modlitwy.
Ofiary katastrofy by³y przecie¿ tak bliskie naszym sercom, a wiadomoæ
tego, ¿e ¿yj¹ teraz innym ¿yciem, ¿e mo¿emy im dopomóc w³anie w ten
sposób mobilizowa³a nas do ¿arliwej modlitwy. By³a to modlitwa po³¹czona
z p³aczem i bólem. T¹ drog¹ ³¹czylimy siê z nowymi ofiarami, tym razem
smoleñskimi. Kiedy ks. dr Miros³aw Mejzner, który rozpocz¹³ modlitwê ró¿añcow¹ za ofiary katastrofy smoleñskiej i przekaza³ mi ró¿aniec do dalszej
modlitwy, nie mog³em wydobyæ ze siebie s³ów nastêpnej tajemnicy, ³ama³ mi
siê g³os przy Ojcze nasz i pierwszych zdrowakach. Nastêpn¹ tajemnicê
ró¿añca przekaza³em innemu kap³anowi. Po modlitwie ró¿añcowej rozpoczêlimy przygotowanie do odprawienia Mszy w. koncelebrowanej, ofiaruj¹c j¹
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nie tylko za polskich oficerów zamordowanych przed siedemdziesiêciu laty,
ale równie¿ i za ofiary katastrofy smoleñskiej, dla których by³y przygotowane
krzes³a w pierwszych rzêdach przed o³tarzem. Krzes³a te pozosta³y puste,
natomiast po³o¿ono na nich bia³o-czerwone chor¹giewki z god³em narodowym. Na krzele prezydenckim umieszczono chor¹giew o barwach narodowych i wieniec.
Kiedy polski ambasador poinformowa³ nas, ¿e ma do przekazania tragiczn¹ wiadomoæ o tym, ¿e prezydencki samolot uleg³ katastrofie na lotnisku w Smoleñsku i nikt nie prze¿y³, zaleg³a ogromna cisza, nawet ptaki nie
piewa³y. Z g³êbi ziemi za o³tarzem odezwa³ siê jak¿e ¿a³osny dzwon, a chór
Wojska Polskiego odpiewa³ hymn pañstwowy. Zgromadzeni pielgrzymi
w smutku i bólu ocierali ³zy. P³akali nawet mê¿czyni. Lêka³em siê podnieæ
oczy na pielgrzymów zgromadzonych przed o³tarzem katyñskim. Nie wiedzia³em czy bêdê mia³ si³ê, aby odprawiæ Mszê w. widz¹c zap³akane,
z wyrazami bólu twarze pielgrzymów.
W tej bolesnej scenerii musia³em zast¹piæ p. Ks. Biskupa Tadeusza
P³oskiego, który mia³ przewodniczyæ w³anie tej Mszy w. W prze¿ywanej
liturgii w szczególny sposób ³¹czy³a siê Ofiara Krzy¿owa Chrystusa, z ofiar¹
zamordowanych przed siedemdziesiêcioma laty polskich oficerów oraz z ofiarami katastrofy smoleñskiej. Uwiadomi³em sobie, ¿e ³¹czymy siê w bólu
z ca³ym narodem, pogr¹¿onym w ¿a³obie po stracie Pana Prezydenta RP
z Jego Ma³¿onk¹, ostatniego Prezydenta na Uchodstwie, wybitnych polityków, senatorów i pos³ów, najwy¿szych dowódców wszystkich formacji wojskowych, biskupów i duchownych, wysokich urzêdników pañstwowych, przedstawicieli wiata nauki i kultury, organizacji spo³ecznych, jednym s³owem
wszystkich 96 osób, które tego dnia przesz³y do Domu Ojca, a których cia³a
jeszcze nie ostyg³y.
Nie mogê do dzisiaj znaleæ s³ów, aby wyraziæ te wewnêtrzne prze¿ycia,
¿e z ofiarami sprzed siedemdziesiêciu laty ³¹cz¹ siê nastêpne smoleñskie
ofiary, które s¹ teraz razem w innej rzeczywistoci, w Domu Ojca Niebieskiego. W tym duchu prze¿ywamy tê liturgiê Mszy w. Wspania³y piew chóru
Wojska Polskiego, s³owa wspólnych modlitw wyp³ywaj¹ce z g³êbi pielgrzymich serc, po³¹czone z mod³ami kap³anów na Katyñskim Cmentarzu, jednoczy³y nas wszystkich we wspólnym b³aganiu Boga o mi³osierdzie i radoæ
¿ycia wiecznego dla ofiar Katynia i tragedii smoleñskiej, a tak¿e o b³ogos³awieñstwo dla naszej umi³owanej Ojczyzny, Najjaniejszej Rzeczypospolitej
Polski, która ponios³a tak wielk¹ stratê.
W homilii ojciec proboszcz ze Smoleñska przypomnia³ miêdzy innymi, ¿e
jestemy jeszcze w oktawie wi¹t Wielkanocnych. Zmartwychwsta³y Chrystus otworzy³ nam niebo. Ci, którzy mieli byæ wród nas, a którzy tragicznie
zginêli  ¿yj¹, przeszli jedynie do innej  niebieskiej rzeczywistoci, a my
mamy ¿yæ zgodnie z zasadami wiary. Dobro wspólne, jakim jest nasza Ojczyzna winno nas jednoczyæ. Chrystus przed swoj¹ mêk¹ ¿egnaj¹c siê z aposto³ami przypomnia³ o nowym przykazaniu, które przekaza³ nam, abymy siê
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wzajemnie mi³owali, tak jak On nas umi³owa³. Na koñcu homilii o. Ptolomeusz zaapelowa³, bymy przestali siê k³óciæ i godnie s³u¿yli naszej Ojczynie
 Polsce. Jest to przes³anie równie¿ tych, którzy dzisiaj przed paru godzinami zginêli pod Smoleñskiem.
Przed udzieleniem b³ogos³awieñstwa podziêkowa³em wszystkim za wspóln¹ modlitwê, chórowi Wojska Polskiego za uwietnienie liturgii mszalnej,
prosz¹c dobrego Boga o b³ogos³awieñstwo dla nas tam obecnych i dla naszej
Ojczyzny. Requiem przepiêknie wykonane wród mogi³ katyñskiego lasu po
zakoñczeniu Mszy w. raz jeszcze przenios³o nas do tej rzeczywistoci, do
której zmierzamy wszyscy. Jeszcze raz poczulimy g³êbok¹ wiê z ofiarami
Katynia i Smoleñska.
Po skoñczonej Mszy w. musielimy od razu udaæ siê do autobusów. Nie
by³o czasu na chwilê refleksji, po³o¿enie wieñców przy o³tarzu. Kto wczeniej
nie znalaz³ tabliczki bliskiej mu osoby, to teraz ju¿ nie mia³ na to czasu.
Zawieziono nas na obiad do Domu Oficera, a po obiedzie od razu na dworzec kolejowy. Na peronie nie by³o ju¿ stoiska z kanapkami, peron opustosza³. Po peronie przechadza³y siê tylko patrole milicji.
Wreszcie poci¹g ruszy³ w drogê powrotn¹. Ju¿ w trakcie jazdy harcerze
odwiedzali wszystkie przedzia³y, z zapytaniem, czy komu nie potrzebna jest
jaka pomoc. W nocy ¿o³nierze powycinali z czarnych worków foliowych wst¹¿eczki, które mielimy przypi¹æ do ubrañ. Otrzymalimy równie¿ dwuz³otowe
monety, upamiêtniaj¹ce siedemdziesi¹t¹ rocznicê zbrodni katyñskiej, treæ
przemówienia, które tego dnia mia³ wyg³osiæ p. Prezydent Lech Kaczyñski
oraz kwartalnik Miejsca wiête, powiêcony w ca³oci zbrodni katyñskiej.
Nie dosz³o wiêc do zaplanowanego spotkania Rodziny Katyñskiej z Panem Prezydentem Lechem Kaczyñskim, nie us³yszelimy przygotowanego
przez niego przemówienia, wracalimy przybici narodow¹ tragedi¹, chocia¿
nadal nie dociera³ w pe³ni do mojej wiadomoci ten dramat, który rozegra³
siê na lotnisku smoleñskim. Wydawa³o siê, ¿e to wszystko jest jakim z³ym
snem. Dopiero po przekroczeniu granicy Polski, gdy zobaczy³em przez okna
wagonu bia³o-czerwone flagi z kirem, symbolem ¿a³oby, poczu³em ciê¿ar bólu
na sercu. Gdy poci¹g zatrzyma³ siê na Dworcu Zachodnim w Warszawie i gdy
ogromne rzesze dziennikarzy ró¿nych mediów otoczy³y wyjcia z poci¹gu
prowadz¹c wywiady z pielgrzymami powracaj¹cymi z Katynia uwiadomi³em
sobie jak bardzo mocno prze¿ywa kraj utratê Prezydenta Rzeczypospolitej
i elity narodu. Gdy zobaczy³em w telewizji wrak rozerwanego na wiele czêci
samolotu prezydenckiego, dopiero wtedy w pe³ni dotar³ do mojej wiadomoci
ogrom tragedii, która rozegra³a siê na lotnisku smoleñskim. Niestety, to nie
by³ z³y sen, to by³a bolesna rzeczywistoæ.
Rozpocz¹³ siê czas ¿a³oby narodowej, czas rekolekcji narodowych. Przed
Pa³acem Prezydenckim w Warszawie zap³onê³y tysi¹ce zniczy. Ca³e Krakowskie Przedmiecie tonê³o w morzu p³omieni, kwiatów, krzy¿y, flag, patriotycznych pami¹tek oraz fotografii ofiar katastrofy smoleñskiej. T³umy ludzi sta³y
w kilometrowych kolejkach przybywaj¹cych z ca³ej Ojczyzny, przenikniêtych
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bólem, z kwiatami, zniczami, paciorkami ró¿añców przesuwanymi w d³oniach. Naród autentycznie p³aka³, przemówi³ g³osem odpowiedzialnoci za
Ojczyznê. By³ to dramatyczny krzyk narodowego plebiscytu, zobowi¹zuj¹cy
wszystkich do odpowiedzialnej postawy za tê rodzinê, której na imiê Polska.
Jednoczenie w kocio³ach ca³ej Polski modlono siê za ofiary katastrofy smoleñskiej, za ich rodziny i za Ojczyznê wo³aj¹c: Ojczyznê woln¹ pob³ogos³aw
Panie. Jeden z dziennikarzy zanotowa³ wypowied matki przyby³ej z koñca
Polski z czwórk¹ dzieci stoj¹cych w kolejce przed Pa³acem Prezydenckim:
Mnie kiedy zabraknie, ale chcia³abym, by moje dzieci wiedzia³y co to znaczy
Polska. Niech ucz¹ siê patriotyzmu tutaj.
Przez ca³y ¿a³obny tydzieñ oczy Polaków by³y zwrócone na Warszawê. To
do stolicy przez kilka kolejnych dni samoloty przywozi³y szcz¹tki ofiar tragedii pod Smoleñskiem. Ho³d poleg³ym oddawano na lotnisku i na ulicach, gdy
karawany wioz³y trumny z cia³ami. Kancelaria Prezydenta RP zaprosi³a na
dzieñ 15 kwietnia 2010 r. delegacjê samorz¹dów do z³o¿enia ho³du przy
trumnach Pary Prezydenckiej. Prezydent Olsztyna dr Piotr Grzymowicz do
sk³adu delegacji Urzêdu Miasta i Rady Miasta zaprosi³ przewodnicz¹c¹ Stowarzyszenia Rodzina Katyñska w Olsztynie Pani¹ Miros³awê Aleksandrowicz, prezesa Zwi¹zku Sybiraków Eugeniusza Grabskiego oraz mnie, jako
Kapelana Rodziny Katyñskiej. W Pa³acu Prezydenckim oddalimy ho³d Parze Prezydenckiej poprzez z³o¿enie kwiatów i kilkunastominutow¹ wartê
przy trumnach. Po tej ceremonii uda³em siê na lotnisko, poniewa¿ samolot
mia³ przwieæ miêdzy innymi cia³o Ks Biskupa Tadeusza P³oskiego oraz
ministra Aleksandra Szczyg³o, z którymi by³em zaprzyjaniony. Na lotnisku
po oficjalnym powitaniu Pana Premiera Donalda Tuska i modlitwach Ksiê¿y
Biskupów i Kapelanów Wojskowych pomodli³em siê przy trumnach moich
przyjació³. Nastêpnie uda³em siê do Biura Bezpieczeñstwa Narodowego, aby
uzgodniæ z pracownikami BBN sprawê Mszy w. za p. ministra Aleksandra
Szczyg³o w kociele Najwiêtszego Serca Jezusowego w Olsztynie dok¹d mia³o byæ przewiezione cia³o ministra, natomiast pogrzeb mia³ odbyæ siê na
Pow¹zkach w Warszawie.
W uroczystociach na placu Marsza³ka Józefa Pi³sudakiego w Warszawie
abp Józef Michalik przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski powiedzia³, ¿e mieræ 96 osób w katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem ujawni³a
nam nowe wartoci ka¿dej z nich. Jak¿e cenn¹ elitê narodu stracilimy.
W archikatedrze warszawskiej ks. kardyna³ Kazimierz Nycz podziêkowa³
Polakom za solidarnoæ i patriotyzm mówi¹c: Warszawa i Polska zda³y egzamin z patriotyzmu oraz wra¿liwoci na ból i smutek po stracie Pierwszego
Obywatela Rzeczypospolitej. Z kolei prymas Polski abp Henryk Muszyñski
wspomnia³ Prezydenta Kaczyñskiego jako oddanego syna Ojczyzny, wielkiego
Polaka i gor¹cego patriotê. Dopiero jednak jego tragiczna mieræ ukaza³a
przed wiatem wymiar prawdziwego mê¿a stanu.
Dramat pod Smoleñskiem na pewien czas wprowadzi³ nowe standardy
do polskiego ¿ycia publicznego. Ró¿nice zdañ czy konflikty nie zniknê³y, ale
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wielu uczestników ¿ycia publicznego zaczê³o inaczej patrzeæ na to co jest
wa¿ne, w czym mo¿emy siê ró¿niæ, a jednoczenie nie byæ wrogami. W tym
nadzwyczajnym czasie wiêkszoæ z nas potrafi³a ponad podzia³ami potwierdziæ to, co najwa¿niejsze, nasz¹ wspóln¹ to¿samoæ, nasz patriotyzm i troskê
o wspólne dobro, jakim jest Ojczyzna.
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Dariusz Jarosz, Mieszkanie siê nale¿y. Studium z peerelowskich praktyk spo³ecznych, Warszawa 2010 (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR),
ss. 388.
Wstêp  dlaczego podjê³am siê recenzji tej ksi¹¿ki, pomimo pewnych
w¹tpliwoci, wszak nie specjalizujê siê w historii mieszkalnictwa?
Po pierwsze, poniewa¿ ksi¹¿ka Dariusza Jarosza pt. Mieszkanie siê nale¿y
Studium z peerelowskich praktyk spo³ecznych jest z zakresu historii
spo³ecznej, z pewnym oddechem historii gospodarczej  a to jest dla mnie
interesuj¹ca tematyka. Stawianie nowych pytañ badawczych w obszarze historii spo³ecznej i gospodarczej zmierza do odpowiedzi, na ile ten prawie
pó³wieczny okres Polski Ludowej wykorzystano, a w jakiej mierze zosta³
stracony cywilizacyjnie.
Po wtóre, spodziewa³am siê, ¿e z ksi¹¿ki poznam ciekawe procesy dotycz¹ce ruchu spó³dzielczego w okresie PRL. Spó³dzielnie mieszkaniowe w tym
czasie sta³y siê najwiêkszym segmentem bran¿owym ruchu kooperatystycznego w Polsce. Zrzeszenia spó³dzielcze odgrywa³y wielk¹ rolê w zakresie
us³ug, handlu, konsumpcji, mieszkalnictwa. Spó³dzielnie wytworzy³y i jednoczenie by³y w³acicielem ogromnego maj¹tku. Zrzesza³y miliony Polaków
(na koniec PRL  15 mln). Ten ruch spo³eczno-gospodarczy uzyska³ szczególn¹ pozycjê i przywileje, by³ ruchem masowym. A z drugiej strony polski ruch
spó³dzielczy w okresie PRL straci³ swoje atrybutywne cechy, do tego stopnia,
¿e przez pewien okres znalaz³ siê poza centralami wiatowego ruchu kooperatystycznego. Zrzesza³ miliony ludzi, a jednoczenie z³amano elementarn¹
podmiotowoæ tych, którzy byli cz³onkami spó³dzielni. Przez te prawie pó³
wieku przeprowadzano zmiany, które tak przekszta³ci³y ruch spó³dzielczy, ¿e
spó³dzielnie sta³y siê podmiotami w pewnym zakresie pañstwowymi lub pañstwowo-spó³dzielczymi. Dlaczego spó³dzielniom wyznaczono tak¹ poczesn¹ rolê
w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków po II wojnie wiatowej? Jakimi instrumentami przekszta³cano spó³dzielczoæ tradycyjn¹ w spó³dzielczoæ
socjalistyczn¹ i jak w praktyce te kooperatywy nowego typu funkcjonowa³y?
Wa¿ne jest, w jakiej mierze dzia³ania w spó³dzielniach mieszkaniowych mia³y oddolny, obywatelski charakter, a na ile by³y inicjowane i kierowane przez
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w³adze centralne i lokalne? Ju¿ dla poszukiwania odpowiedzi na te pytania
ksi¹¿ka zapowiada³a siê obiecuj¹co. Jak taka kulawa spó³dzielczoæ mog³a
tyle zdzia³aæ i mieæ takie znaczenie? Tu najmocniej zajmuj¹ce jest dzia³anie
pañstwa w obszarze ruchu spó³dzielczego. Z jednej strony polityka pañstwa
spowodowa³a skar³owacenie spó³dzielni pod wzglêdem organizacyjno-prawnym, z drugiej jednak pañstwo prowadzi³o bardzo protekcjonistyczn¹ politykê wobec spó³dzielni. Patrz¹c z pozycji tych sprzecznoci, studium powiêcone (w jakiej mierze) problematyce spó³dzielczej zapowiada³o siê pasjonuj¹co.
Nie mniej wa¿nym pakietem pytañ, na które poszukiwa³am odpowiedzi, by³y
relacje pomiêdzy ruchem spó³dzielczym a innymi ruchami spo³ecznymi,
w tym przede wszystkim ruchem zawodowym, organizacjami gospodarczymi,
organizacjami m³odzie¿owymi.
Wreszcie kardynalnym pytaniem stawianym autorowi ksi¹¿ki by³o:
w jakiej mierze ta publikacja pozwala nam zrozumieæ procesy dotycz¹ce
polityki mieszkaniowej, gospodarki substancj¹ mieszkaniow¹, i tym samym
 w jakim stopniu przybli¿a nas do wywa¿onej oceny procesów spo³ecznych
i gospodarczych zwi¹zanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych Polaków przez pó³ wieku po wojnie.
Trzecim czynnikiem, który sk³ania³ mnie do zainteresowania siê ksi¹¿k¹
D. Jarosza jest to, ¿e badania nad ruchem spó³dzielczym maj¹ bardzo aktualny aspekt, i jest on szczególnie widoczny w obszarze spó³dzielczoci mieszkaniowej. Zdiagnozowanie stanu spó³dzielczoci postpeerelowskiej to podstawa
do naprawy spó³dzielczoci w okresie III RP. W czasie ostatnich dwóch dekad
po³owê wszystkich spó³dzielni stanowi³y spó³dzielnie mieszkaniowe. Dysponuj¹ one ogromnym maj¹tkiem i potencja³em, czêsto niezagospodarowanym
nale¿ycie. Podstawowy mechanizm spó³dzielczy, tj. prowadzenie przedsiêwziêcia gospodarczego z grosza sk³adkowego cz³onków zrzeszenia, doskonale
sprawdza siê w budownictwie mieszkaniowym. Lecz w III RP nie stworzono
warunków do odrodzenia siê tradycyjnej spó³dzielczoci mieszkaniowej.
W tym okresie interesowano siê wy³¹cznie maj¹tkiem tych spó³dzielni, za
spó³dzielcami, ich podmiotowoci¹  wcale. W tym samym czasie sektor komercyjny zagospodarowa³ i wykorzysta³ z zyskiem dla siebie mechanizm
spó³dzielczy, przy tym nierzadko nara¿aj¹c obywateli na straty. Wszak budowa przez deweloperów mieszkañ z grosza sk³adkowego przysz³ych w³acicieli,
to nic innego jak wykorzystanie mechanizmu spó³dzielczego przez rynek komercyjny i z³upienie tej grupy obywateli. Deweloper powinien budowaæ ze
swoich rodków i na swoje ryzyko. On od tego ryzyka ma zysk. Tymczasem
w okresie III RP pañstwo stworzy³o takie warunki, gdzie grupa obywateli
chc¹cych nabyæ mieszkanie anga¿owa³a swoje rodki i tym samym ponosi³a
ryzyko, a deweloper zabiera³ zysk od cudzych pieniêdzy, sam niczym nie
ryzykuj¹c. Mia³ ten zysk tylko dlatego, ¿e sektor deweloperski dostrzeg³
walory ekonomiczne przedsiêwziêæ gospodarczych z grosza sk³adkowego,
a pañstwo stworzy³o warunki formalno-prawne do tego, ¿eby sektor komercyjny zaw³aszcza³ pole spó³dzielczoci. Tak w III RP budowano rynek kosz-
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tem interesów ekonomicznych obywateli. Patrz¹c z tej perspektywy wszystkie prace, które przybli¿aj¹ stan wiedzy o spó³dzielczoci PRL, s¹ bardzo
interesuj¹ce i po¿yteczne spo³ecznie. Pozwalaj¹ one zdiagnozowaæ bol¹czki
i patologie spó³dzielczoci postpeerelowskiej. Ten materia³ jest ci¹gle przydatny do naprawy i odnowy ruchu spó³dzielczego. Z b³êdnego spojrzenia na
okres Polski Ludowej wyros³o wiele garbów III RP. Nadto publikacje o spó³dzielczoci mieszkaniowej w okresie PRL wspó³czenie s¹ interesuj¹ce do
analiz porównawczych ze spó³dzielczoci¹ tego segmentu w okresie III RP.
Czwartym powodem, który zadecydowa³ o zrecenzowaniu przeze mnie
studium autorstwa D. Jarosza by³o to, ¿e ksi¹¿ka dotyczy czasów PRL. Publikacje odnosz¹ce siê do tego okresu zawsze ciekawi¹ nieco bardziej ni¿ te,
które traktuj¹ o innym okresie XX stulecia, z wielu powodów. Przede wszystkim przy takich pozycjach patrzy siê, czy autor opracowania stawia nowe
i zarazem nowatorskie pytania badawcze, czy raczej wpisuje siê w jaki ju¿
istniej¹cy szablon badawczy. Z uwag¹ ledzi siê wykorzystane ród³a  co
wie¿ego, nieznanego autor wyszpera³.
Nowe analizy historyczne, obejmuj¹ce powojenne 45-lecie, m³ode i rednie pokolenie badaczy interesuj¹ tak¿e z powodów emocjonalnych. To jest
w znakomitej wiêkszoci czas aktywnoci ¿yciowej i zawodowej pokolenia ich
rodziców, dziadków. St¹d bierze siê taka swoista powinnoæ, wyra¿aj¹ca siê w
potrzebie poznania z perspektywy historycznej dorobku pokolenia swoich
przodków i utrwalenia oraz wprowadzenia go do obiegu historycznego. Spojrzenie z tej perspektywy na okres PRL sk³ania do jakiej ³agodnoci, poszukiwania pozytywnego dorobku. Wszak nie sposób mówiæ o swoich rodzicach,
dziadkach tylko krytycznie. Wówczas z takiej symbolicznej perspektywy badawczej ³atwiej dostrzec pracowitoæ i ogromny wysi³ek tych pokoleñ Polaków, którzy odbudowali kraj ze strasznych zniszczeñ wojennych i dali doæ
solidne przyczó³ki pod budowê nowoczesnoci.
Konstrukcja i treæ
Najprociej mo¿na by³oby powiedzieæ, ¿e ksi¹¿ka jest o tym, jak pañstwo
dawa³o rybê, a nie wêdkê, a bardziej szczegó³owo  jak Polacy w okresie
PRL zabiegali o rybê. Gdyby chcieæ tematykê tej publikacji uj¹æ w konwencji fabularnej  to jest to serial Dom (wed³ug scenariusz Jerzego Janickiego
i Andrzeja Mularczyka, w re¿yserii Jana £omnickiego) oraz Alternatywy 4
(scenariusz Janusz P³oñski i Maciej Rybiñski, re¿yseria  Stanis³aw Bareja).
Ju¿ z tego mo¿na wnosiæ, ¿e tematyka jest bardzo zajmuj¹ca.
Praca sk³ada siê z szeciu rozdzia³ów. Trzy pierwsze stanowi¹ wprowadzenie do zasadniczej problematyki i swoisty dla niej korpus. W rozdziale
pierwszym krótki bilans II RP daje nie tyle obraz wyjciowy dla okresu
Polski Ludowej (bo wojna tu bardzo du¿o zmieni³a), co pokazuje, jakie nawyki, postawy, oczekiwania mieli Polacy po wojnie w zakresie mieszkalnictwa.
Sytuacja w okresie wojny zosta³a potraktowana lakonicznie, choæ pokazuje
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drena¿ substancji lokalowej przez okupantów. Ze wzglêdu na aktualny wymiar takich spraw jak rugi niemieckie czy mienie po¿ydowskie  przyda³oby
siê mo¿e nieco szerzej wprowadziæ czytelnika w te zagadnienia.
Ciekawie zosta³ skrojony rozdzia³ drugi. Tu mo¿na przeledziæ koncepcje
polityki mieszkaniowej i w zakresie budownictwa w poszczególnych podokresach. St¹d widaæ charakterystykê oszczêdnej i siermiê¿nej polityki gomu³kowskiej i na czym polega³ wielki skok cywilizacyjny zaprezentowany przez
ekipê Edwarda Gierka. Plany z dekady lat 70. w zakresie rozwoju przemys³u
budowlanego i iloci mieszkañ mog¹ budziæ uznanie tak¿e dzi i ¿al, ¿e nie
zosta³y zrealizowane.
Rozdzia³ trzeci jest przeznaczony przede wszystkim dla tych czytelników,
którzy maj¹ zaciêcie in¿ynierskie. A ka¿demu innemu pozwoli odró¿niæ standard mieszkaniowy za W³adys³awa Gomu³ki i tego z czasów E. Gierka.
Rozdzia³ czwarty ma zasadnicze znaczenie dla rozprawy. Objêtociowo
góruje nad wszystkimi razem wziêtymi  jeden rozdzia³ jest wiêkszy ni¿ piêæ
pozosta³ych. Lecz ma to uzasadnienie merytoryczne. W tym rozdziale autor
zrealizowa³ sedno swojego zamys³u badawczego. Z tego rozdzia³u czytelnik
dowie siê wszystkiego o powojennym kwaterunku. Mo¿e poznaæ losy budownictwa pracowniczego przy zak³adach pracy oraz rolê rad narodowych
w dystrybuowaniu lokali mieszkalnych. Tu mo¿na przeledziæ zmiany w spó³dzielczoci mieszkaniowej, od inicjatyw z pierwszych lat po wojnie po spó³dzielnie molochy z czasów gierkowskich. Zosta³y te¿ przedstawione mo¿liwoci zakupu mieszkañ na zasadach rynkowych.
W rozdziale pi¹tym autor trochê eksperymentuje metodologicznie. Na
podstawie oryginalnej bazy ród³owej przedstawi³, w jaki sposób ludzie osi¹gali mieszkania w trzech wybranych miastach.
W ostatnim rozdziale poszukiwano odpowiedzi na pytanie, kto i z jakich
powodów korzysta³ z przywilejów w zabiegach o mieszkanie.
W zakresie dróg Polaków do uzyskania mieszkania w latach 1944/45
 1989 autor da³ wyk³ad, o którym mo¿na mówiæ tylko z najwy¿szym uznaniem, zarówno w zakresie treci, jak i co do formy. Jest tam wielkie bogactwo
wiedzy podane w ciekawej i bardzo przystêpnej formie.
Tezy pracy i zasadnicze problemy badawcze
Zasadniczym pytaniem badawczym w pracy by³o: jakie dzia³ania podejmowali Polacy w latach 1944/45  1989 dla uzyskania mieszkañ. Autorowi
chodzi³o o zbadanie ró¿nego rodzaju praktyk spo³ecznych, które towarzyszy³y realizacji tego celu (s. 8-9). Chcia³ w ten sposób udowodniæ tezê, ¿e brak
mieszkañ by³ jednym z najwa¿niejszych (je¿eli nie najwa¿niejszym) problemem ¿ycia codziennego. Jak podkrela  jego zamys³em badawczym by³o
pokazanie wp³ywu trudnoci lokalowych na masowe procesy spo³eczne
i wybory ¿yciowe Polaków, w tym równie¿ na zachowania kontestuj¹ce system
w³adzy (s. 14). W tym zakresie plan badawczy autor zrealizowa³ w bardzo
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udany sposób. Czytelnik nie ma w¹tpliwoci, ¿e problemy mieszkaniowe
przez pó³ wieku po wojnie stanowi³y podstawow¹ sprawê dla polskich rodzin.
Zjawisko mia³o charakter powszechny.
Metodologia i sprawy warsztatowe
Metodologiczne za³o¿enia tego studium zosta³y przez autora zdefiniowane w dwóch p³aszczyznach. Badane procesy zosta³y przeanalizowane przez
pryzmat róde³ wytwarzanych przez instytucje ró¿nego szczebla i z drugiej
strony z pozycji spucizny, któr¹ pozostawili zwykli ludzie, uczestnicy tych
zdarzeñ. Po³¹czenie metody instytucjonalnej z metodami badañ ¿ycia codziennego i narracj¹ mikrohistoryczn¹  doskonale sprawdzi³y siê w tym
studium. Takim narzêdziem krzy¿owym by³o ujêcie badanych zjawisk z pozycji
centralnej i lokalnej, czyli tak, ¿eby by³y ogl¹dane z góry i z do³u jednoczenie.
Na odrêbn¹ uwagê zas³uguje narracja. Integraln¹ czêci¹ pracy sta³y
siê obszerne fragmenty róde³, w³¹czone bezporednio do tekstu zasadniczego
opracowania. One s¹ wyodrêbnione tylko graficznie. Cytaty zosta³y wybrane
z dokumentów autobiograficznych typu listy i pamiêtniki oraz dokumentów
urzêdowych i publicystyki. Tym zabiegiem warsztatowym autor doskonale
i w plastyczny sposób zilustrowa³ swój wyk³ad. W ten sposób ksi¹¿ka zyska³a
na lekkoci lektury, i jednoczenie zosta³y pog³êbione jej walory merytoryczne. Wspó³czenie coraz szerzej zyskuje sobie uznanie taki sposób wyk³adu,
gdzie odpowiednio dobrane fragmenty róde³ ilustruj¹ i uzupe³niaj¹ zasadniczy wywód autora. Dzi ju¿ trudno spotkaæ takie publikacje, gdzie fragmenty
róde³ zamieszczano by na koñcu ksi¹¿ki, jako za³¹czniki. Tak zamieszczone
ród³a by³y rzadko czytane, choæ takie wydania uznawano za w³aciwie uporz¹dkowane. Maniera narracyjna, jaka zosta³a zastosowana w tej ksi¹¿ce
jawi siê dzi jako nowoczesna, choæ trzeba powiedzieæ, ¿e z trudem torowa³a
sobie drogê. Gdy Krystyna Kersten zastosowa³a ten zabieg warsztatowy
w Narodzinach systemu w³adzy, to przyjêto to krytycznie, okrelaj¹c nieco
pogardliwie mianem cytologii. Jedyne co salwowa³o znan¹, nie¿yj¹c¹ ju¿
historyczkê, to ¿e tak przywo³ane fragmenty róde³ by³y w znacznej czêci
wówczas dla innych badaczy niedostêpne.
ród³a i opracowania
W pracy zosta³a wykorzystana szeroka i ró¿norodna baza ród³owa. S¹
tam ród³a archiwalne pochodz¹ce od ró¿nego rodzaju podmiotów pañstwowych, ród³a proweniencji partyjnej, organizacji spo³ecznych i spo³eczno-gospodarczych. Niema³o jest róde³ drukowanych i druków urzêdowych. Ale
w wykazie wykorzystanych materia³ów zabrak³o parlamentariów. Zaskakuj¹cy jest brak Biblioteki Sejmowej w bibliografii. Jest co prawda zespó³ Kancelaria Sejmu 19471972 z AAN, ale to w ¿adnej mierze nie mo¿e zast¹piæ
dokumentów ze zbiorów Biblioteki Sejmowej. Druki sejmowe, sprawozdania
i stenogramy lubi¹ byæ po¿ywnym materia³em. Szczególnie cenne s¹ za³¹cz-
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niki, w tym ekspertyzy i inne materia³y do³¹czane np. do projektów ustaw.
Brak tych parlamentariów jest zastanawiaj¹cy tym bardziej, ¿e s¹ one ³atwo
dostêpne, poniewa¿ s¹ zdygitalizowane. Internet pozwala na kwerendê wygodn¹ i ekonomiczn¹ pod wzglêdem czasu i rodków pieniê¿nych. Zapewne
niewiele wnios³yby tu materia³y z czasów Sejmu np. I kadencji, wszak wówczas parlament by³ rachityczny. Pracowa³ ca³kiem niewiele ju¿ choæby dlatego, ¿e posiedzenia zwo³ywano tylko 11 razy przez ca³¹ kadencjê. Ale w póniejszych latach Sejm by³ du¿o aktywniejszy, a mieszkalnictwo by³o wa¿nym
problemem spo³ecznym. Wiêc trudno przypuszczaæ, i¿ w parlamencie nie
interesowano siê tym zupe³nie. Z bazy ród³owej mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e
autor monografii przyj¹³ za³o¿enie, i¿ politykê w zakresie mieszkalnictwa
i budownictwa mieszkaniowego kszta³towano zasadniczo w Radzie Ministrów
i w poszczególnych ministerstwach oraz w PZPR. Ciekawe by³oby pobadaæ,
czy w istocie Sejm by³ przez ca³y okres Polski Ludowej tylko decorum.
Wiele jest materia³ów z archiwów pañstwowych. Zagospodarowane zosta³y ród³a z Archiwum Pañstwowego w Krakowie, £odzi, Szczecinie, Rzeszowie. W tym zestawie szuka³am takich zespo³ów jak: Sprawozdania miesiêczne wojewody, z za³¹cznikami. To materia³ o kapitalnym znaczeniu dla
wszystkiego co dzia³o siê w wiêkszych miastach, szczególnie po wojnie. Ale to
zespo³y bardzo obszerne. Mo¿na by³o siê spodziewaæ tego typu materia³ów
z dawnych wojewódzkich archiwów pañstwowych, poniewa¿ w pracy by³a
przywo³ywana niejednokrotnie Irena Paczyñska z Uniwersytetu Jagielloñskiego, która jest znawc¹ tego materia³u i jego wielkim apologet¹.
Ciekawym uzupe³nieniem sta³y siê pamiêtniki, wspomnienia, reporta¿e,
a nawet beletrystyka. Pewnie dla tej problematyki mo¿na by³oby jeszcze
dodaæ Dokumenty ¯ycia Spo³ecznego. Kwerenda w tych zbiorach specjalnych
mog³aby okazaæ siê w tym zakresie nadzwyczajnie pasjonuj¹ca, i daæ materia³ nie do znalezienia niegdzie wiêcej. Ale trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e D¯S to
zbiory wymagaj¹ce czasu i szczêcia badawczego, albo jeszcze lepiej bibliotekarza bardzo dobrze zorientowanego w tych zasobach.
Sporód róde³ nale¿y jeszcze odnotowaæ wykorzystanie wybranych roczników prasy i niektórych czasopism fachowych.
Wykorzystane opracowania s¹ bardzo ró¿norodne, zarówno pod wzglêdem tematyki, jak i formy. Doskonale ilustruj¹ interdyscyplinarny charakter
tego studium. Przywo³ano wiele monografii powiêconych mieszkalnictwu,
polityce mieszkaniowej, spó³dzielczoci mieszkaniowej i obok tego przydatne
by³y pozycje nale¿¹ce do klasyki historiografii zarówno w okresie III RP, jak
i PRL (Czes³aw Madajczyk, Czes³aw £uczak). S¹ prace politologiczne, historyczne, socjologiczne, prawnicze, z zakresu demografii, urbanistyki i obok
tego wiele opracowañ monograficznych dotycz¹cych poszczególnych miast,
wybranych grup spo³ecznych. Wykorzystano opracowania z ró¿nego czasu.
Zabrak³o nieco literatury z zakresu ekonomiki budownictwa. Mo¿e przyda³oby siê nieco pozycji z architektury wnêtrz.
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Polemika z wybranymi ustaleniami, ocenami i interpretacjami
A. Rola pañstwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków
W ksi¹¿ce wiele uwagi powiêcono roli pañstwa w zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych Polaków. Interesuj¹co zosta³a przedstawiona polityka
mieszkaniowa i w zakresie budownictwa. Przeanalizowano koncepcje kolejnych ekip partyjno-rz¹dowych i ich realizacjê. Wnikliwie przeledzone zosta³y zmiany w poszczególnych podokresach. Szczególnie podkrelono politykê
w czasach gomu³kowskich i dekadzie gierkowskiej.
Ale dyskusyjne wydaj¹ siê liczne konstatacje dotycz¹ce aktywnoci pañstwa w zakresie mieszkalnictwa, szczególnie w pierwszej powojennej dekadzie, ale tak¿e póniej. W tym zakresie ta ksi¹¿ka wpisywa³aby siê w bardzo
modn¹ manierê mylow¹ III RP traktowania pañstwa (nie tylko w czasie
PRL) jako ród³a wszelkiego z³a. Pañstwo czêsto jawi siê jako szkodnik wobec
swoich obywateli, nawet wówczas, gdy podejmuje dzia³alnoæ w interesie
tych obywateli. W III RP utar³a siê taka swoista konwencja, ¿e wszystko to
co jest pañstwowe jest z³e, a to co obywatelskie i rynkowe ad hoc bardzo
pozytywne. Taka totalna krytyka pañstwa i rozwój mylenia antypañstwowego by³y szczególnie modne w latach 90. Od kilku lat nieco odchodzi siê od
tego stylu refleksji. Ale ci¹gle pozostaje prawie bezkrytyczne podejcie i zauroczenie zarówno rynkiem, jak i czynnikiem obywatelskim. Jest to mocno
przesadzone i stanowi swoiste signum temporis ostatnich dwóch dekad.
Polemiczna wydaje siê taka konstatacja, ¿e polityka mieszkaniowa
w latach 1944-1956 zbli¿a³a siê ( ) najbardziej do charakterystycznego
wówczas dla ZSRR systemu administracyjno-dotacyjnego, gdzie odp³atnoæ
za mieszkanie nie odgrywa³a istotnej roli. Dalej autor ksi¹¿ki pisze, ¿e
pañstwo decydowa³o o lokalizacji, standardzie i rozdziale budowanych
mieszkañ. Czynsze nie mia³y wiêkszego znaczenia. Mieszkanie przybiera³o
charakter wiadczenia socjalnego, które mog³o byæ czêciowo odp³atne. Podstaw¹ tego systemu by³o za³o¿enie, i¿ mo¿liwa jest racjonalna gospodarka
mieszkaniowa opieraj¹ca siê na obiektywnym ustaleniu potrzeb, standardów
i nak³adów przez centralny organ planowania oraz na bezporednim realizowaniu preferencji pañstwa w drodze decyzji jego organów bez korzystania
w wiêkszej mierze ze rodków ludnoci (s. 29). Wynika³oby z tego, ¿e zaanga¿owanie pañstwa w z³agodzenie problemu braku mieszkañ zaraz po wojnie
wyp³ywa³o z utopii socjalistycznego planowania, zapatrzenia we wzory radzieckie i omnipotencji pañstwa w ¿yciu spo³ecznym. W moim rozumieniu to
by³a koniecznoæ wyp³ywaj¹ca z po³o¿enia Polaków w strasznie zniszczonym
kraju. Konkluzji o podobnym charakterze jest wiele, jak choæby przy tzw.
dekrecie o remontach z 26 padziernika 1945 r. Autor pisze, ¿e ten dekret
przede wszystkim wkracza³ ( ) bardzo zdecydowanie w sferê w³asnoci
nieruchomoci i dysponowania nimi. Wciela³ w ¿ycie zasadê, ¿e nieruchomoci mieszkalne stanowi¹ dobro powszechne, którego u¿ytkowanie dla celów

186

Polemiki, recenzje i omówienia

ogólnych nie mo¿e byæ uzale¿nione ani od dobrej woli, ani te¿ mo¿liwoci
w³aciciela (s. 31). (Dodaæ trzeba, ¿e na podstawie tego dekretu w³aciciele
nieruchomoci mieli obowi¹zek rozbiórki budynku zniszczonego, i naprawy
budynku uszkodzonego. W przypadku niestosowania siê w³aciciela do tego,
w³adza budowlana mog³a zarz¹dziæ rozbiórkê budynku zniszczonego i przej¹æ
uzyskane w ten sposób materia³y, a w³acicielowi budynku uszkodzonego
odebraæ prawo naprawy.) W mojej ocenie  w warunkach powojennych ten
dekret nie by³ niczym nadzwyczajnym. Po wojnie w wielu krajach spotykamy
dzia³ania o podobnym charakterze. To dzia³ania specjalne, w normalnych
warunkach  mo¿e trochê  pachn¹ce bolszewizmem wobec w³asnoci tych
nieruchomoci. Lecz w 1945 r. takie kroki ze strony pañstwa oceni³abym nie
tylko jako dopuszczalne, ale jako konieczne i racjonalne ze spo³ecznego punktu widzenia. W tamtych okolicznociach nie mo¿na by³o dawaæ pierwszeñstwa ochronie w³asnoci prywatnej przed potrzeb¹ dachu nad g³ow¹ tym,
którzy wracali po wojennej tu³aczce.
W podobnym charakterze utrzymana jest analiza dekretu z 21 grudnia
1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu. Autor zwraca
uwagê przede wszystkim na to, ¿e dekret przewidywa³ przebudowê mieszkañ wiêkszych na mniejsze, co nie we wszystkich przypadkach mia³o sens.
Sprawia³, i¿ w³aciciele budynków ( ) zostali pozbawieni swobody dysponowania mieszkaniami na rzecz w³adz kwaterunkowych. Zniesiono swobodny
najem i wprowadzono zasadê przydzia³u powierzchni mieszkalnej zale¿nie od
norm kwaterunkowych, utrzymuj¹c równoczenie czynsze na niskim poziomie (s. 30). M³ody czytelnik, który nie zna tych zagadnieñ z innej lektury,
z ³atwoci¹ odnosi wra¿enie, ¿e w³adze pañstwowe ju¿ od pierwszych dni po
zakoñczeniu wojny dzia³a³y na szkodê obywateli, szczególnie tych, którzy
mieli jaki stan posiadania. A taki, który czyta po wierzchu, szybko mo¿e
dojæ do wniosku, ¿e sytuacja w kraju po zakoñczeniu dzia³añ wojennych
niewiele ró¿ni³a siê od okupacji. W latach 19391945 okupanci zajmowali
mieszkania i inne nieruchomoci, a po przejciu frontu na zachód  w³adze
komunistyczne reprezentuj¹ce pañstwo polskie. A przecie¿ ró¿nica jest zasadnicza. W domach zajmowanych w czasie okupacji mieszka³a np. rodzina
Eriki Steinbach, a po zakoñczeniu wojny urzêdy kwaterunkowe dawa³y przydzia³y takim ludziom, jak bohaterowie z serialu Dom. Zasadniczym celem
przywo³anego wy¿ej dekretu by³o przysporzenie substancji lokalowej dla ludzi niemaj¹cych dachu nad g³ow¹, nieposiadaj¹cych ¿adnych rodków i nierzadko wyniszczonych wojn¹ i schorowanych oraz dla tych, którzy byli konieczni dla uruchamiania urzêdów, szpitali, szkó³ i fabryk. Nie sposób by³o
siê spodziewaæ, ¿e w³aciciele domów, du¿ych mieszkañ bêd¹ odstêpowaæ
dobrowolnie, za marny grosz lub za darmo obcym ludziom pomieszczenia
mieszkalne. Tu konieczna by³a interwencyjna polityka pañstwa. To by³o
w interesie spo³ecznym. Wspó³czenie nie zawsze znajduje to zrozumienie.
W tym studium s¹ liczne konstatacje o podobnym charakterze, np. przy
przejmowaniu mieszkaæ, kamienic czynszowych, dokwaterowaniu. W tej
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szczególnej dzia³alnoci pañstwa na rzecz zapewnienia locum w pierwszym
okresie po zakoñczeniu wojny, zabrak³o w tym opracowaniu problemu przejmowania przez pañstwo budynków i mieszkañ po w³acicielach zmar³ych
i zaginionych w czasie wojny. Zwracam na to uwagê, poniewa¿ to jest problem aktualny w III RP, w procesach rewindykacyjnych. W latach 90. pojawi³a siê fala krytyki pañstwa polskiego, które w 1945 r. mia³oby przejmowaæ
popiesznie nieruchomoci na cele mieszkaniowe tak popiesznie, ¿e nierzadko zawierucha wojenna i powojenne trudnoci nie pozwala³y w³acicielom
ujawniæ przed w³aciwymi organami, ¿e ¿yj¹. W Polsce by³ okres 6 miesiêcy,
w którym w³aciciele lub ich spadkobiercy mieli czas na swoiste objêcie
nieruchomoci. Po tym czasie pañstwo przejmowa³o mienie, jako nieposiadaj¹ce w³acicieli. W latach 90. te przejêcia by³y krytykowane i traktowane jako
grabie¿cze. Zupe³nie bezzasadnie. Okres pó³roczny wcale nie by³ krótkim
czasem, w innych pañstwach dla tego typu przejêæ by³y okresy krótsze
 6 tygodni lub 3 miesi¹ce. Po wojnie w kraju tak zniszczonym jak Polska by³
taki g³ód mieszkaniowy, a spo³eczeñstwo wyniszczone biologicznie, ¿e celem
pierwszorzêdnym by³o kwaterowanie ludzi znêkanych wojn¹. W polityce pañstwa przyznanie podmiotowego charakteru potrzebom tamtego spo³eczeñstwa wydaje siê oczywiste. Có¿ warta by³aby w³adza pañstwowa stoj¹ca na
stra¿y pustych kamienic, z ludmi na ulicy. Takie dzia³ania musia³by podj¹æ
ka¿dy, kto w Polsce rz¹dzi³by po wojnie, nie tylko komunici.
W latach 90. Krakowie, w Poznaniu dosz³o do spektakularnych oszustw
maj¹cych na celu odzyskanie intratnych nieruchomoci od pañstwa, z powodu rzekomego przejêcia ich w 1945 r. z naruszeniem prawa. Bra³y w tym
udzia³ nie tylko kancelarie prawnicze, ale tak¿e instytucje pañstwowe1. Przywo³a³am przyk³ady nadu¿yæ w III RP w procesach rewindykacyjnych dla
zobrazowania oszustw i kradzie¿y, w pañstwie o ustabilizowanych strukturach w czasie pokoju. Po wojnie, gdy struktury pañstwa dopiero odbudowywano i by³y s³abe, tych nadu¿yæ by³y sporo.
Skala problemów zwi¹zanych z brakiem mieszkañ po II wojnie wiatowej
i dekapitalizacja zasobów materialnych (bardzo szczup³ych przed 1939 r.)
powodowa³a koniecznoæ szerokiej aktywnoci pañstwa w tym zakresie.
W pierwszych 510 latach po wojnie nie sposób by³o oprzeæ gospodarkê lokalami mieszkalnymi na zasadach rynkowych. A ju¿ szczególnie by³o to niemo¿liwe w okresie od zakoñczenia wojny do 19481949 r.
1 Wród dokumentów w aktach sprawy dotycz¹cych krakowskich kamienic pojawia³y siê
po trzy akty zgonu wystawione dla jednej osoby, z trzema ró¿nymi datami mierci, na potrzeby
dowodowe w sprawie o odzyskanie kamienicy przez spadkobierców w³acicieli, którzy ju¿ po
zakoñczonej wojnie mieli nabyæ dan¹ nieruchomoæ. Podczas gdy faktycznie jedyny w³aciciel
nieruchomoci zmar³ bezpotomnie, w czasie wojny. Tym samym pañstwo mia³o nie tylko prawo,
ale i obowi¹zek przej¹æ taki dom. W latach 90. zdarza³y siê sytuacje, ¿e w krakowskim s¹dzie
ginê³y ksiêgi wieczyste takich przejêtych nieruchomoci, gdy pojawia³ siê przedstawiciel ministra finansów, maj¹cy na celu podjêcie dzia³añ zabezpieczaj¹cych interesy pañstwa przed bezzasadnymi rewindykacjami.
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Czy w póniejszym czasie, po 1956 r., potrzebna by³a aktywnoæ pañstwa
w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludnoci? Z ca³¹ pewnoci¹ tak,
i nie dlatego, ¿e niejako wynika³o to z modelu gospodarki pañstwowej. Skala
potrzeb mieszkaniowych, problemy spo³eczne wynikaj¹ce z braku mieszkañ
i znacznie rozwoju mieszkalnictwa dla gospodarki  wymusza³y aktywn¹
politykê pañstwa w tym zakresie. Albo inaczej ujmuj¹c, bez wzglêdu na to,
jaki by³by ustrój i kto w tym czasie rz¹dzi³by w Polsce, nie móg³by omijaæ
tego problemu. Autor ksi¹¿ki pokaza³, z jakim rozmachem w poszczególnych
piêciolatkach planowano roz³adowaæ problemy mieszkalnictwa. Dzisiejsze
koncepcje i aktywnoæ pañstwa (przy ca³ym zró¿nicowaniu instrumentów) na
tle choæby lat 60. jawi¹ siê wyj¹tkowo enigmatycznie i s³abo. Porównanie
nawet rodkowego okresu PRL (nie mówi¹c o dekadzie gierkowskiej czy
pierwszych latach 80.) z III RP wypada na niekorzyæ III RP tak¿e w liczbach. W schy³kowych czasach gomu³kowskich oddawano do u¿ytku ponad
180 tysiêcy, a po 1989 r. w ostatnich dwóch dekadach jest to rz¹d wielkoci
od 60 tysiêcy do 90 tysiêcy mieszkañ rocznie. Oczywici kto powie, dzisiejsze
standardy mieszkaniowe nie sposób porównywaæ z ma³ym metra¿em i lep¹
kuchni¹ z czasów gomu³kowskich. Ale te¿ nie mo¿na porównywaæ zasobów
materialnych, aspiracji cywilizacyjnych ludnoci i potencja³u pañstwa
 æwieræ wieku po wojnie i 65 lat po wojnie. Inne mo¿liwoci daj¹ technologie
stosowane wspó³czenie w budownictwie, ni¿ te, których u¿ywano w latach 60.
Budowa takiej iloci mieszkañ rocznie w okresie Polski Ludowej by³a mo¿liwa tylko dziêki tak daleko id¹cemu zaanga¿owaniu pañstwa. Jest oddzieln¹
spraw¹, czy wspó³czenie taki zakres aktywnoci pañstwa akceptujemy.
B. Rola rynku w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków
Druga sprawa, z któr¹ chcia³abym polemizowaæ to rola mechanizmów
rynkowych w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków w okresie PRL.
Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e w ocenie autora podstawowym b³êdem by³o odejcie od stworzenia rynku mieszkaniowego, a w ka¿dym b¹d razie omijanie
i lekcewa¿enie zasad rachunku ekonomicznego w obrocie mieszkaniami przynios³o wiele szkód i patologii. Nawet pierwsza czêæ tytu³u daje czytelnikowi
sugestiê, ¿e rzecz jest o roszczeniowych zachowaniach Polaków w sprawach
mieszkaniowych. W jednym z rozdzia³ów autor napisa³: z punktu widzenia
g³ównego tematu prezentowanej pracy najwa¿niejsza konkluzja poczynionych wy¿ej uwag jest nastêpuj¹ca: mimo dokonywanych retuszów i modyfikacji mieszkanie po wojnie z regu³y dostawa³o siê; przydzia³ by³ efektem
dzia³ania procedur biurokratycznych. Elementy rynkowe w tym systemie,
które pojawi³y siê po 1956 r. (g³ównie za sprawê rozwoju spó³dzielni mieszkaniowych) nie kwestionowa³y jego istoty. Nawet je¿eli zainteresowani podejmowali wysi³ek budowy jednorodzinnego domu, to musia³ on spe³niaæ standardy ustalone przez pañstwowych decydentów (s. 7374). Taka têsknota za
rynkiem mieszkaniowym pojawia siê w tym studium niejednokrotnie.
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W okresie III RP przyjê³o siê patrzeæ na wiele procesów, reform z czasów
PRL przez pryzmat rynku, i podkrelaæ s³aboci z pozycji zasad gospodarki
rynkowej. W tej manierze mylowej powsta³o wiele zupe³nie fa³szywych teorii i interpretacji, jak choæby w sprawie reformy rolnej z 1944 r., nacjonalizacji przemys³u. Powszechnie siê wytyka reformie rolnej, ¿e komunici z pobudek politycznych (¿eby mieæ na wsi zaplecze) i ideologicznych doprowadzili
do rozdrobnienia rolnictwa. Przeciwstawia siê tu koncepcje reformy przewiduj¹cej wiêksze gospodarstwa, lansowanej przez PSL i Stanis³awa Miko³ajczyka. A wystarczy rozejrzeæ siê po literaturze przedmiotu trochê szerzej, np.
poszperaæ po przedwojennych pracach W³adys³awa Grabskiego czy Franciszka Bujaka (uznawanego za ojca historii gospodarczej), ¿eby dostrzec wielk¹
apologiê drobnych gospodarstw. W SGGW, w Instytucie w Pu³awach prowadzone by³y rozleg³e i gruntowane studia z zakresu ekonomiki rolnictwa,
z których wynika³o, ¿e drobne gospodarstwa rolne produkuj¹ taniej i lepiej
ni¿ du¿e2. I to nie by³y tylko studia gabinetowe, a teorie znane w ruchu
ludowym, o czym pisze Kazimierz Przybysz w wie¿o wydanej ksi¹¿ce3.
Trudno jest powiedzieæ, czy ci co przygotowali reformê roln¹ w 1944 r. czytali
te przedwojenne prace, ale one przyda³yby siê tym, co wspó³czenie pisz¹ na
ten temat. Podobnie jest z mitem o tym, ¿e reformê roln¹ realizowano bez
odszkodowania, a tylko za symboliczn¹ rekompensat¹, poniewa¿ przeprowadzali j¹ komunici. W Polsce po wojnie ktokolwiek by rz¹dzi³, musia³ przeprowadziæ reformê roln¹ i to bez odszkodowania  nie z przes³anek ideologicznych, lecz z koniecznoci ekonomicznych. Wówczas nie mo¿na by³o
myleæ o innej reformie rolnej. Polska wie nie mia³a kapita³u, ¿eby przeprowadziæ szersze upowszechnienie ziemi w drodze zakupu. Tak by³o ju¿ przed
wojn¹. W czasie okupacji dekapitalizacja rolnictwa pog³êbi³a siê dramatycznie. I z tych powodów inna reforma praktycznie nie wchodzi³a w grê.
Nacjonalizacja przemys³u rysuje siê podobnie. Jak mo¿na by³o robiæ wielkie uprzemys³owienie kraju, przy takim braku kapita³u jak w Polsce. Sk¹d
wzi¹æ fundusze na uprzemys³owienie  to by³o zasadnicze pytanie gospodarcze od lat 20. Od 1926 r. Eugeniusz Kwiatkowski uwa¿a³, ¿e najpierw trzeba
unowoczeniæ rolnictwo, które bêdzie ko³em zamachowych dla przemys³u
i jednoczenie ród³em kapita³u dla industrializacji. Przed wojn¹ w Polsce
by³o trzech kapitalistów posiadaj¹cych kapita³ na poziomie europejskim,
2 F. Bujak, Organizacja rachunkowoci w ma³ych gospodarstwach i dotychczasowe nasze
dowiadczenia w tym kierunku, [w:] Rolnictwo 1929, nr z grudnia, s. 2764; E. Laur, Ekonomika rolnicza, prze³o¿y³ z niemieckiego i do potrzeb rolników polskich dostosowa³ dr Witold
Staniewicz, Lwów 1928 i recenzja S. Rozciszewskiego [w:] Rolnictwo 1928, nr z padziernika;
J. Curzystek, Badania nad rentownoci¹ gospodarstw w³ociañskich w r. 1926/7. Sprawozdanie
Wydzia³u Ekonomiki Gospodarstw Wiejskich z przedmow¹ prof. F. Bujaka, Pu³awy 1928 i rec.
W³. Grabskiego, [w:] Rolnictwo 1929, nr z marca, s. 181187; W. Stankiewicz, J. Curzystek,
Wyniki badañ nad op³acalnoci¹ drobnych gospodarstw rolnych w 1930/31 i 1932/33, [w:]
Rolnictwo 1932, nr z listopada, s. 1843; W³. Grabski, Mniejsze czy wiêksze gospodarstwa
w³ociañskie przy reformie rolnej. Studia nad reforma roln¹, [w:] Rolnictwo 1937, z. 1, s. 520.
3 K. Przybysz, W konspiracji. Polski ruch ludowy 19391945, Warszawa 2010, s. 239240.
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a gdyby spuciæ poprzeczkê, to takiej s³abizny kapitalistycznej na europejskim poziomie by³oby oko³o 400 posiadaczy4. A przecie¿ wojna i okupacja
dobrze te fortuny przetrzebi³a. Brak kapita³u jest kardynalnym problemem
polskiej gospodarki w ca³ym XX w., niemal we wszystkich dzia³ach. St¹d
bra³y siê w okresie PRL takie pomys³y gospodarcze, jak przywileje dla firm
polonijnych. Pod koniec lat 70. one mia³y na celu przyci¹gn¹æ kapita³ Polaków, którzy dorobili siê zagranic¹.
Przywo³ane zosta³y te dwa przyk³ady, ¿eby podkreliæ jak by³y zdekapitalizowane podstawowe dzia³y gospodarki. Na tym tle dobrze jest postawiæ
pytanie, sk¹d Polacy mogli mieæ pieni¹dze na mieszkania, domy? W mieszkalnictwie tak¿e by³y potrzebne inwestycje na miarê skoku cywilizacyjnego.
I nie chodzi tu tylko o ten pierwszy okres powojenny, gdzie by³a wielka bieda
 i to nie tylko w Polsce5. W Polsce rynek w mieszkalnictwie by³ nie do
zastosowania z powodu braku kapita³u. Dostrzegano te sprawy, ale nie by³y
one ³atwe do rozwi¹zania. Przy ambitnych planach mieszkaniowych za
E. Gierka, pojawia³y siê takie koncepcje jak Narodowa Po¿yczka Rozwoju
Budownictwa Mieszkaniowego w 1977 r. Pewne enklawy rynku pokaza³y siê
w latach 70. i 80., gdy ludzie zaczêli nieco zarobkowaæ wyje¿d¿aj¹c z kraju,
np. na budowach w Iraku. Jak podkrela autor ksi¹¿ki  10% wybudowanych
mieszkañ przeznaczano na rynek do sprzeda¿y za pieni¹dze. Reszty nie by³oby komu kupiæ.
Wspó³czenie wokó³ mechanizmów rynkowych naros³y mity. £atwo przyjmuje siê, ¿e rynek uzdrowi³by z³e praktyki spo³eczne np. w mieszkalnictwie.
Bardziej szczegó³owe pytania, na ile mo¿na by³o wprowadzaæ w kolejnych
dekadach PRL jakie mechanizmy rynkowe w mieszkalnictwie, mog¹ daæ
nowe prace z zakresu ekonomiki budownictwa. Tu te¿ nale¿a³oby poszukiwaæ
odpowiedzi w sprawach dotycz¹cych tego, na ile konieczne by³o zaanga¿owania pañstwa w materialnym wsparciu d¹¿eñ Polaków do upragnionego
mieszkania. Z tej perspektywy mog³oby siê okazaæ, ¿e ten centralizm pañstwowy w budownictwie, pompowanie rodków finansowych w inwestycje
mieszkaniowe to nie tyle wynik pryncypiów ustrojowych, co jedyne mo¿liwe
drogi do przysporzenia substancji mieszkaniowej w tak g³êboko zdekapitalizowanej gospodarce. Ciekawe, ile zbudowano by mieszkañ w okresie PRL
4 W literaturze przedmiotu podawane s¹ ró¿ne dane dotycz¹ce potentatów finansowych
w II RP, w tym porównania ich fortun na tle europejskim. Do oligarchii finansowej zalicza siê
od oko³o 3800 do 215 osób, czy nawet 92 (jak podaje Z. Landau). Przyjmuje siê, ¿e na poziomie
europejskim by³o od kilkudziesiêciu do siedmiu, a mo¿e nawet trzech w³acicieli kapita³u.
Rozrzut tych danych jest spowodowany metodologi¹ liczenia i oceny wielkoci maj¹tku. Zob.
Z. Landau, Oligarchia finansowa, [w:] Z. Landau, J. Tomaszewski, Druga Rzeczpospolita. Gospodarka  spo³eczeñstwo  miejsce w wiecie, Warszawa 1977, s. 209; J. Kofman, Lewiatan
a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-spo³eczne Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów ideologii
kó³ wielkoprzemys³owych w Polsce, Warszawa 1986, s. 910.
5 Po II wojnie wiatowej nawet mocarstwo kolonialne, takie jak Wielka Brytania, mia³o do
po³owy lat 50. kartki na podstawowe dobra konsumpcyjne. Oczywicie tam nie mo¿na mówiæ
o dekapitalizacji gospodarki czy nawet zasobów spo³eczeñstwa.
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przy rynkowych zasadach gospodarki i zastosowaniu takiej polityki mieszkaniowej, jak¹ dotychczas prowadzono w III RP?
C. O istocie spó³dzielczoci mieszkaniowej w PRL i ocena tej
spó³dzielczoci
W okresie PRL spó³dzielnie to najwa¿niejsze podmioty realizuj¹ce politykê
mieszkaniow¹ pañstwa. Wyranie ta tendencja ukszta³towa³a siê po 1956 r.
Jak podkrela autor ksi¹¿ki  po 1956 r. podstawow¹ form¹ zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych Polaków stan¹ siê spó³dzielnie mieszkaniowe
(s. 51), a w latach 19661970 dominuj¹c¹ form¹ budownictwa mieszkaniowego stanie siê budownictwo spó³dzielcze (s. 53). Rola spó³dzielczoci wzros³a w dwóch ostatnich dekadach PRL. Dalej autor wskazuje, ¿e innym elementem owej polityki, który wyró¿nia³ lata siedemdziesi¹te na tle innych
okresów Polski Ludowej, by³a hegemonia spó³dzielczoci jako formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. ( ) Spó³dzielczoæ sta³a siê jedynym  poza
mieszkaniami funkcyjnymi  inwestorem uspo³ecznionego budownictwa mieszkaniowego (s. 67). Wówczas spó³dzielnie to by³y przedsiêbiorstwa na szczególnych zasadach, które produkowa³y mieszkania dla wojewody (ok. 20%), dla
zak³adów pracy (ok. 20%), do sprzeda¿y komercyjnej (ok. 10%) i na koñcu dla
spó³dzielców (ok. po³owa wszystkiego). W zasadzie to by³y spó³dzielnie ju¿
tylko z nazwy. Wszak status cz³onków spó³dzielni by³ w du¿ej mierze pozorny.
Wczeniej zosta³a podkrelona koniecznoæ aktywnej polityki pañstwa
w zakresie mieszkalnictwa. Inn¹ spraw¹ by³y formy tego zaanga¿owania pañstwa w budownictwie w okresie PRL. Dlaczego pañstwo realizowa³o tê politykê przez spó³dzielnie? Albo inaczej ujmuj¹c, czy spó³dzielczoæ mieszkaniowa
musia³a staæ siê instrumentem realizacji tej aktywnej roli pañstwa i zarazem
ofiar¹? Czy nie mo¿na by³o wykreowaæ nowych podmiotów do wykonywania
zadañ pañstwa w zakresie mieszkalnictwa? I obok tego stworzyæ warunki dla
rozwoju spó³dzielczoci mieszkaniowej na tradycyjnych zasadach. Na spó³dzielczoæ mieszkaniow¹ pañstwo nak³ada³o zadania z zakresu polityki
mieszkaniowej, ale z drugiej strony te spó³dzielnie dosta³y niema³o przywilejów, preferencji od pañstwa. Czy obok spó³dzielni takich pañstwowych
 socjalistycznych, mog³y funkcjonowaæ spó³dzielnie mieszkaniowe prowadzone wedle tradycyjnych zasad? Czy np. na kongresach spó³dzielczych ruch
kooperatystyczny podj¹³ obronê tradycyjnych zasad spó³dzielczych, czy te¿
spó³dzielcom odpowiada³a rola wyznaczona przez politykê rz¹dow¹, swoistego pupila w³adzy. Wiemy na przyk³adzie spó³dzielczoci rolniczej  tej socjalistycznej, ¿e W. Gomu³ka nie by³ do niej sztywno przywi¹zany i po 1956 r.
pozwoli³ na rozwi¹zanie prawie 9 tys. (z 10 tys. istniej¹cych) spó³dzielni
rolniczych z powodów ekonomicznych i nieco spo³ecznych. W ksi¹¿ce wspomniano o póniejszych, oddolnych inicjatywach odrodzenia spó³dzielczoci
przez ruch ma³ych spó³dzielni. Ale w sumie lakoniczne zosta³a potraktowana
dyskusja nad modelem spó³dzielczoci przez ten prawie pó³wieczny okres.
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Oczywicie rzecz ca³¹ mo¿na by³oby skwitowaæ, ¿e ksi¹¿ka nie jest o spó³dzielczoci, lecz o drogach Polaków do mieszkania. Lecz spó³dzielczoæ mieszkaniowa stanowi tu kardynalny problem. I idzie o to, ¿e przy takim potraktowaniu
tych spraw czytelnik, o ile nie posiada szerszej wiedzy o spó³dzielczoci
w Polsce Ludowej, nie rozumie procesów, o których autor pisze w ksi¹¿ce.
Przez ca³y analizowany okres autor u¿ywa pojêcia spó³dzielnie, spó³dzielczoæ. A przecie¿ zupe³nie czym innym by³a spó³dzielnia mieszkaniowa
w latach 40., a zgo³a czym innym by³ podmiot o nazwie spó³dzielnia mieszkaniowa w latach 80.
W tym studium poruszone zosta³y sprawy samorz¹du spó³dzielczego, samodzielnoci gospodarczej spó³dzielni, autonomii zrzeszeñ spó³dzielczych, dobrowolnoci zrzeszania siê. Sporo uwagi powiêcono rodzajom spó³dzielni.
Wskazane zosta³y niektóre sposoby i formy upañstwowienia ruchu kooperatystycznego. Ale w sumie to gdzie umyka odpowied na pytanie, na czym
polega³a spó³dzielczoæ socjalistyczna, a jakie elementy tradycyjnej spó³dzielczoci ocala³y. Spó³dzielnie nie tylko budowa³y i dzieli³y lokale, ale tak¿e
gospodarowa³y substancj¹ mieszkaniow¹. Jak one funkcjonowa³y jako zrzeszenia, bo od tego w jakiej mierze zale¿a³a podmiotowoæ spó³dzielców.
W tym mo¿e uda³oby siê zobaczyæ, jak dosz³o do tego, ¿e spó³dzielnie sta³y siê
swoist¹ w³asnoci¹ zarz¹dów, a ich walne zgromadzenia sprowadzono do roli
dekorum. Wspó³czenie g³osowanie porednie przez przedstawicieli uznaje siê
za instrument sprawnego funkcjonowania wielkich spó³dzielni. Dzi ju¿ nie
dostrzega siê, ¿e to jest z³amanie kardynalnej zasady w ruchu kooperatystycznym. Jeden cz³onek ma jeden g³os i bezporedni udzia³ ka¿dego cz³onka
w walnym zgromadzeniu  to jest ponadczasowa zasada w ruchu spó³dzielczym
i ona definiuje spó³dzielniê jako zrzeszenie. Modyfikacjê w g³osowaniu wprowadzono w okresie Polski Ludowej  wydawa³o siê  z racjonalnych przes³anek. G³osowanie porednie na walnym zgromadzeniu to jest jedna z form
odpodmiotowienia cz³onków spó³dzielni. Spó³dzielca nie bior¹cy bezporednio
udzia³u w walnym zgromadzeniu traci kontakt i zainteresowanie sprawami,
które dotycz¹ jego maj¹tku. Autor pokaza³ spó³dzielnie w wielu aspektach, ale
bardziej jako przedsiêbiorstwo ni¿ jako organizacjê spo³eczno-gospodarcz¹,
i wyranie koncentruje siê na sprawach dotycz¹cych dystrybucji mieszkañ.
W zasadzie to nie bardzo dowiadujemy siê dlaczego spó³dzielnie wybrano
jako te podmioty, które mia³y realizowaæ gros polityki mieszkaniowej, jakie
przes³anki o tym zadecydowa³y i jak to argumentowano. W tym opracowaniu
przyjmuje siê to niejako oczywiste, traktuj¹c spó³dzielnie jako tzw. w³asnoæ
spo³eczn¹, wówczas uwa¿an¹ za lepsz¹ od prywatnej czy indywidualnej.
A to ju¿ jest obraz spó³dzielczoci wykreowany w PRL. W czasie wojny
i zaraz po jej zakoñczeniu spó³dzielczoæ budzi³a mieszane odczucia spo³eczne. By³a symbolem gospodarnoci, oszczêdnoci, zapobiegliwoci materialnej
i nowoczesnoci. Ale obok tego spó³dzielnie postrzegano jako chciwe (mia³y
dobre wyniki ekonomiczne) i pod koniec wojny spó³dzielcom dzia³aj¹cym pod
okupacj¹ przypiêto ³atkê kolaborantów.
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Powszechnie przyjmuje siê, ¿e spó³dzielczoæ w Polsce po II wojnie wiatowej zdeformowano z pobudek ideowych, zwi¹zanych z komunistyczn¹ przebudow¹ ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Wzorem mia³yby tu byæ pseudospó³dzielnie radzieckie. Nie jest to prawdziwe. Wszak pocz¹tek przemian
w spó³dzielczoci da³a zwyczajna chciwoæ, o charakterze porównywalnym
z procesem w spó³kach Skarbu Pañstwa w III RP. W czasie II wojny wiatowej Niemcy zostawili oko³o 3,5 tysi¹ca spó³dzielni rolniczych i konsumenckich. Prowadzili je Polacy, ale s³u¿y³y one niemieckiej machinie aprowizacyjnej. Po wojnie powsta³ problem  jak traktowaæ tych, którzy pracowali w tych
spó³dzielniach w czasie okupacji. Czy to by³a kolaboracja? Porównywano te
spó³dzielnie do dzia³alnoci granatowej policji. Ale nie by³o w tym przedmiocie jednoznacznych ocen. Wszak równoczenie te spó³dzielnie czêsto dawa³y
schronienie ludziom z ruchu oporu, poniewa¿ Niemcy prawie ich nie kontrolowali, traktuj¹c je jak swoje. Po wojnie spó³dzielczoæ odrodzi³a siê w b³yskawicznym tempie. Do koñca 1945 r. by³o ponad 8 tysiêcy zrzeszeñ. One bardzo
dobrze prosperowa³y. Praca w spó³dzielni, w tym szczególnie udzia³ np.
w zarz¹dzie, by³ niema³¹ intrat¹. Dla nowej w³adzy wa¿ne by³o, ¿eby te
posady mieæ dla swoich ludzi. W tradycyjnej spó³dzielni nie sposób by³o
narzucaæ z zewn¹trz decyzje czy w³adze statutowe. Tak wiêc trzeba by³o
znaleæ sposób pozwalaj¹cy na naruszenie autonomii spó³dzielni. Wówczas
zosta³o rzucone has³o: oczyciæ spó³dzielnie z kolaborantów. Uznano, ¿e do
tego celu konieczny jest wp³yw pañstwa na spó³dzielnie. Gdy w po³owie 1945 r.
w Czêstochowie na naradzie przedstawicieli rz¹du, partii politycznych i spó³dzielni postawiono pytanie, czy pañstwo powinno mieæ wp³yw na spó³dzielnie, to wszyscy opowiedzieli siê za tym. Jedynie W³adys³aw Kiernik by³
obroñc¹ tradycyjnej spó³dzielczoci. Ta narada da³a pocz¹tek socjalistycznym
przeobra¿eniom w ruchu spó³dzielczym polegaj¹cym na upañstwowieniu
kooperatyw.
Materialny dorobek spó³dzielni mieszkaniowych na koniec PRL ujêty
w liczbach jest imponuj¹cy. Za funkcjonowanie spó³dzielni jako zrzeszeñ
obywatelskich trudno jest oceniæ pozytywnie. One nie zdo³a³y zaspokoiæ
wszystkich potrzeb w tym zakresie, ale czy spó³dzielczoæ taka jak¹ wykreowano w PRL mog³a rozwi¹zaæ przynajmniej w zasadniczym stopniu g³ód
mieszkañ w Polsce? Z perspektywy 20 lat po PRL odpowied na tak postawione pytanie nie jest ju¿ tylko okazj¹ do snucia przypuszczeñ i gdybania.
Daje mo¿liwoæ pewnej analizy porównawczej. Czy przez dwie dekady ustroju demokratycznego i wolnego rynku w III RP zosta³y stworzone mechanizmy, które w lepszy sposób zaspokaja³yby potrzeby mieszkaniowe Polaków?
Czy wspó³czenie, gdy zamo¿noæ spo³eczeñstwa jest wiêksza, a technologie
w budownictwie nieporównywalnie nowoczeniejsze, czy zosta³y stworzone
ramy organizacyjno-prawne sprzyjaj¹ce mieszkalnictwu, i tym samym czy
rysuj¹ siê perspektywy rozwi¹zania problemów mieszkaniowych Polaków? Te
pytania pokazuj¹, jak trudnym do rozwi¹zania problemem jest mieszkalnictwo w Polsce, bez wzglêdu na ustrój polityczny i spo³eczno-gospodarczy.
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Zakoñczenie  znaczenie ksi¹¿ki w historiografii, dla czytelnika,
dla ¿ycia spo³eczno-gospodarczego w III RP
Ksi¹¿ka D. Jarosza jest interesuj¹cym i nowatorskim studium z zakresu
historii spo³ecznej i w jakim zakresie historii gospodarczej, a tak¿e historii
obyczaju. Napisana wartko, przystêpnym jêzykiem, plastycznie oddzia³uje na
wyobraniê, i tym samym w zajmuj¹cy sposób pokazuje zasadnicze problemy
¿yciowe dwóch pokoleñ Polaków. Opisane tu procesy historyczne dotycz¹ bez
ma³a ka¿dej polskiej rodziny. Ksi¹¿kê mo¿na mia³o poleciæ jako lekturê
akademick¹ na zajêciach, ale jest ona tak¿e do czytania w takim powszechnym obiegu. Mo¿na tylko ¿a³owaæ, ¿e wspó³czenie ksi¹¿ka historyczna nie
cieszy siê tak¹ popularnoci¹, jak w okresie PRL. (Renesans ksi¹¿ki historycznej i samej historii jako dyscypliny naukowej  to jeden z pozytywnych
aspektów okresu PRL-owskiego.) Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e poszukiwanie ciekawej problematyki badawczej, nowatorskie rozwi¹zania warsztatowe, jak
chocia¿by sposób narracji, dadz¹ podstawê do szerszej popularyzacji historiografii.
Ta ksi¹¿ka ma te¿ wymiar praktyczny. Nowe opracowania dotycz¹ce
spó³dzielczoci z okresu PRL daj¹ podstawê do zdiagnozowania kondycji tych
spó³dzielni, które przez dwie dekady III RP przesz³y w niewielkim zakresie
przeobra¿enia zmierzaj¹ce do zasad tradycyjnej spó³dzielczoci. Spó³dzielnie
mieszkaniowe tkwi¹ jeszcze powa¿nie w tym modelu wykreowanym do 1989
r., a symbolem jest tu ci¹gle obowi¹zuj¹ca stara ustawa spó³dzielcza z 1982
r., uchwalona w interesie urzêdniczego lobby spó³dzielczego, a nie spó³dzielców. Reformy wymagaj¹ spó³dzielnie jako podmioty gospodarcze, ale te¿ jako
organizacje spo³eczne. W tej warstwie spo³ecznej podstaw¹ przemian s¹ spó³dzielcy. To studium daje wiele wiedzy na temat jakie mechanizmy ukszta³towa³y postawy, mentalnoæ cz³onków spó³dzielni. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e
ksi¹¿ka przyczyni siê do naprawy spó³dzielczoci i popularyzacji tej problematyki.
Anna Szustek
(Warszawa)

Rafa³ Kubicki, M³ynarstwo w pañstwie zakonu krzy¿ackiego w Prusach w XIIIXV wieku (do 1454 r.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, Gdañsk 2012, ss. 609, mapy 9, tabele 38, wykresy 15, CD 1.
Dzieje zakonu krzy¿ackiego w Prusach maj¹ swoj¹ obszern¹ literaturê.
Jej ogl¹d wydawa³by siê wskazywaæ na fakt wszechstronnego podejcia nauki do dziejów tej formacji zakonnej i omówienia jej dzia³alnoci w Prusach
(do 1454 r.) zarówno w aspekcie dziejów politycznych, administracji i organi-

Polemiki, recenzje i omówienia

195

zacji wewnêtrznej, jak i struktury gospodarczej1. Praca Rafa³a Kubickiego
pokazuje jednak, ¿e w dziejach Zakonu s¹ jeszcze klasyczne bia³e plamy,
które czekaj¹ na swoich odkrywców i eksploratorów. W tej bogatej bibliografii, powiêconej dziejom i organizacji zakonu krzy¿ackiego w Prusach w redniowieczu, nieczêsto bowiem mamy okazjê zanotowaæ opracowania koncentruj¹ce siê w sposób wyczerpuj¹cy i doskonale udokumentowany ród³owo na
funkcjonowaniu m³ynarstwa. Ten rodzaj dzia³alnoci gospodarczej, niezmiernie istotny z punktu widzenia ¿ycia codziennego zarówno osób skupionych
wokó³ Zakonu, jak i innych mieszkañców ówczesnych Prus, poddany umiejêtnej analizie ród³owej dowodzi, ¿e spe³nia³ on wielowymiarowe funkcje  nie
tylko wynikaj¹ce z realizacji potrzeb aprowizacyjnych. Opracowanie Rafa³a
Kubickiego pokazuje, ¿e w przypadku rzetelnego badacza, uwa¿nie i ze
znawstwem analizuj¹cego ró¿norodne, rozproszone ród³a, umiejêtnie je komentuj¹cego, ¿mudne badania przynosz¹ doskona³e efekty.
Recenzowana praca zosta³a skonstruowana w uk³adzie problemowo-chronologicznym, obejmuj¹cym niemal trzysta lat funkcjonowania zakonu w Prusach (XIIIXV w.). Sk³ada siê ze wstêpu, piêciu rozdzia³ów, podsumowania
i obszernych aneksów. Przy tak skomplikowanym, wiod¹cym do ró¿nych w¹tków, zadaniu badawczym opracowanie jej struktury nie by³o zadaniem ³atwym. Generalnie autor poradzi³ sobie z nim doæ dobrze. Nale¿y jednak
zwróciæ uwagê, ¿e bez szkody dla formy opracowania, niektóre z podrozdzia³ów mo¿na by jednak usun¹æ, komasuj¹c nieco tekst (np. w podrozdziale 2.4.
Nak³ady finansowe ponoszone przy wznoszeniu m³ynów, s. 167170, trzy
strony tekstu wydzielono a¿ w trzy odrêbne czêci, co wydaje siê zabiegiem
zbêdnym). Choæ jest to byæ mo¿e wy³¹cznie subiektywny pogl¹d, wynika on
jednak z pewnego dyskomfortu podczas lektury. Zdaje siê równie¿, i¿ omówienie rodowiska geograficznego ze szczególnym uwzglêdnieniem hydrografii regionu mog³o znaleæ miejsce nieco wczeniej w tekcie. W opracowaniu
umieszczono je w rozdziale ostatnim  pi¹tym (s. 289293). Zwi¹zek rozwoju
sieci m³ynów nie tylko w odniesieniu do pañstwa zakonnego, z sieci¹ hydrograficzn¹ i warunkami terenowymi jest nierozerwalny, autor zwraca na to
uwagê (s. 289290). Elementy te obok potrzeb gospodarczych ludnoci s¹
podstaw¹ do kszta³towania struktury m³ynarstwa i szersza ich panorama
podana nieco wczeniej czytelnikowi by³aby dobrym rozwi¹zaniem.
1 W dzieje krzy¿ackich Prus i zakonu krzy¿ackiego wprowadzaj¹ chocia¿by opracowania:
klasyczne ju¿ dzie³o  M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzy¿ackiego w Prusach. Gospodarka-Spo³eczeñstwo-Pañstwo-Ideologia, Gdañsk 1988; J. Sarnovsky, Die Wirtschaftsführung des
Deutschen Ordens In Preußen (13821454) (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer
Kulturbesitz, Bd. 34), Köln-Weimar-Wien 1993; H. Boockmann, Zakon krzy¿acki. Dwanacie
rozdzia³ów z jego historii, Warszawa 2004; K. Militzer, Historia zakonu krzy¿ackiego, Kraków
2007; prace zbiorowe: Zakon krzy¿acki a spo³eczeñstwo pañstwa w Prusach, pod red.
Z.H. Nowaka, Toruñ 1995; Pañstwo zakonu krzy¿ackiego w Prusach: podzia³y administracyjne
i kocielne od XII do XVI wieku, pod red. Z. H. Nowaka, Toruñ 2000; Pañstwo zakonu krzy¿ackiego w Prusach. W³adza i spo³eczeñstwo, pod red. M. Biskupa i R. Czai, Warszawa 2009.

196

Polemiki, recenzje i omówienia

W rozdziale pierwszym  najobszerniejszym  autor daje przegl¹d form
i zasad, na których w pañstwie krzy¿ackim funkcjonowa³y m³yny i ich w³aciciele. Zwraca uwagê na istotny fakt przemylanej i kontrolowanej przez
w³adze zakonu dzia³alnoci donacyjnej w tym zakresie. Wi¹za³a siê ona
z du¿ym znaczeniem m³ynów nie tylko w zakresie aprowizacji, ale i obronnoci w pañstwie zakonnym. Da³ równie¿ tutaj interesuj¹c¹ charakterystykê
posiadaczy m³ynów  m³ynarzy wraz z ich kategoryzacj¹ opart¹ na sytuacji
prawnej, w jakiej funkcjonowa³y m³yny.
Rozdzia³ kolejny powiêcono ogólnym zasadom rz¹dz¹cym lokalizacj¹
m³ynów, wiatraków oraz technice ich budowy wraz z klasyfikacj¹ typologiczn¹ wynikaj¹c¹ ze sposobu pozyskiwania energii do pracy tych urz¹dzeñ.
Nieco informacji dotyczy równie¿ konstrukcji s³u¿¹cych doprowadzaniu wody
do m³ynów (m. in. spiêtrzeñ wody, m³ynówek, rowów, kana³ów m³yñskich czy
stawów). Zawartoæ rozdzia³u nieco rozczarowuje, bowiem spodziewaæ mo¿na
by siê tutaj szczegó³owych informacji o technice budowy m³ynów czy nieco
wiêcej wskazówek co do ich wygl¹du (na str. 154 mamy jedynie kilka wzmianek o ko³ach m³yñskich). Przyda³oby siê równie¿ umieszczenie kilku ilustracji obrazuj¹cych wygl¹d ówczesnych m³ynów czy wiatraków.
Trzecia czêæ pracy daje obraz organizacji produkcji m³ynów w korelacji
z ich otoczeniem gospodarczym. Du¿¹ czêæ rozwa¿añ autor powiêci³ w tym
miejscu na analizê wydajnoci m³ynów, prezentuj¹c pogl¹d o znacznie wiêkszych ni¿ dotychczas przyjmowano w literaturze mo¿liwociach przemia³owych m³ynów2. Obszernie omawia równie¿ dochodowoæ m³ynów, daj¹c
w efekcie interesuj¹c¹ analizê rocznej aktywnoci m³ynów. Nawietla równie¿ przemiany w tym zakresie, wiod¹ce do sukcesywnego podwy¿szania
obci¹¿eñ czynszowych nak³adanych na m³ynarzy (szczególnie w odniesieniu
do produkcji s³odu).
Rozdzia³ czwarty pokazuje funkcjonowanie m³ynów w Prusach na tle
gospodarczym ich najbli¿szej okolicy. Wskazuje, i¿ niejednokrotnie m³ynarze
dziêki warunkom zawartym w przywilejach nadawczych prowadzili dodatkow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ (np. karczmê). Zwraca uwagê, ¿e funkcjonowanie
m³ynów, urz¹dzeñ wa¿nych z punktu widzenia aprowizacji, budzi³o tak¿e
niejednokrotnie kontrowersje zwi¹zane z ich negatywnym czêsto wp³ywem
na warunki miejscowego rodowiska naturalnego. Atutem tego stosunkowo
niewielkiego rozdzia³u jest katalog imienny m³ynarzy powiadczonych ród³owo dla okresu i terenu bêd¹cego przedmiotem rozprawy ( s. 270272).
Rozdzia³ pi¹ty powiêcono szerokiej panoramie rozwoju sieci m³ynów
wiejskich i miejskich w pañstwie zakonu krzy¿ackiego na tle ówczesnego
rodowiska geograficznego oraz struktury osadniczej i poziomu gospodarki
2 M. Dembiñska, Przetwórstwo zbo¿owe w Polsce redniowiecznej (XXIV wiek), Wroc³awWarszawa-Kraków 1973, s. 189; Z. Podwiñska, Rozmieszczenie wodnych m³ynów zbo¿owych
w Ma³opolsce w XV wieku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr 3, t. 18, R. 1970, s. 391;
B. Baranowski, Rozmiary i rejonizacja przemys³u m³ynarskiego w Polsce w XVIXVIII w., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego, seria I, 1971, z. 75, s. 34.
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rolnej. Autor zwraca uwagê, ¿e na ró¿nicê w liczbie i wielkoci m³ynów
pomiêdzy pó³noc¹ i po³udniem omawianego regionu mog³a mieæ wp³yw sieæ
rzeczna, warunki hydrologiczne. Podkrela, ¿e najistotniejszym czynnikiem
kszta³tuj¹cym sieæ urz¹dzeñ m³yñskich w pañstwie zakonu krzy¿ackiego
w Prusach by³a prowadzona przez w³adze yakonu polityka gospodarcza, skorelowana z rozwojem osadnictwa.
Pracê zaopatrzono w imponuj¹cy zestaw aneksów. Zaliczyæ do nich nale¿y: Wykaz czynszów pobieranych z m³ynów i wiatraków w pañstwie krzy¿ackim do 1454 r., pozwalaj¹cy w sposób prosty zorientowaæ siê w wartoci
i strukturze czynszów ci¹ganych z urz¹dzeñ m³ynarskich pañstwa krzy¿ackiego w Prusach do 1454 r.; Spis m³ynów i wiatraków w pañstwie zakonu
krzy¿ackiego w Prusach wzmiankowanych do 1454 r. w formie s³ownika
geograficznego w uk³adzie alfabetycznym. S¹ one nieocenion¹ pomoc¹ w dog³êbniejszym poznaniu m³ynarstwa pañstwa zakonnego. Tekst zaopatrzony
jest w trzydzieci osiem tabel, nierozerwalnie zwi¹zanych z tekstem i prowadzonymi w nim analizami wskazuj¹cymi, i¿ autor to uwa¿ny badacz daj¹cy
liczne wskazówki i ró¿norodne interpretacje do podawanych wyliczeñ. Nieco
nale¿a³oby zmieniæ jednak opis w legendzie, okrelaj¹cy ich ród³o jako
opracowanie w³asne. W ogólnie przyjêtych zasadach konstruowania opisu
w takich wypadkach ród³em jest przewa¿nie spucizna rêkopimienna lub
drukowana, która da³a podstawê do opracowania treci tabeli. To, ¿e autorem
tabel by³ pisz¹cy monografiê zapisuje siê raczej w formie Opracowanie w³asne. Podobn¹ usterkê posiadaj¹ mapy zamieszczone w pracy, jest ich dziewiêæ. Po¿ytecznym dodatkiem jest równie¿ dysk CD z map¹ szczegó³ow¹
pt. M³yny wodne i wiatraki w pañstwie krzy¿ackim w Prusach wzmiankowane do 1454 r.. Uwa¿ny czytelnik dostrze¿e w niej niewielk¹ usterkê,
polegaj¹c¹ na b³êdnym oznaczeniu na mapie w sekcji 1, okrelenia Schloss
 jako koció³, a nie zamek, jak w innych opisach mapy na CD. Do spraw
redakcyjnych nale¿y zaliczyæ niewielkie niecis³oci, np. Wad¹g powinno siê
odmieniaæ jednolicie w ca³ym tekcie stosuj¹c wspó³czesne brzmienie nazwy
(na s.190 inna odmiana, na s. 202, 256, 282 inna). Podobnie raczej nie
w Pasym, ale w Pasymiu (s. 208). Równie¿ podczas przygotowywania
ewentualnych kolejnych wydañ pracy nale¿a³oby skorygowaæ tytu³ rozdzia³u
czwartego z brzmienia M³yn i jego otocznie na M³yn i jego otoczenie,
a tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e okrelenie m³yn s³odowy i mielcuch (niem.
Malzhaus) to w istocie to samo urz¹dzenie m³ynarskie (autor traktuje je
zdaje siê jako dwa odmienne typy m³ynów, s. 201)3.
Generalnie jednak pod wzglêdem redakcyjnym praca jest bardzo staranna, co wobec obszernych jej rozmiarów i skomplikowanej struktury wymaga³o du¿ej rzetelnoci i precyzji. Nie pomniejsza tego s¹du tych kilka powy¿szych uwag.
3

Por. A. Brückner, S³ownik etymologiczny jêzyka polskiego, Kraków 1927, s. 352.
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Rafa³ Kubicki swoj¹ monografi¹ umo¿liwi³ korzystanie innym badaczom
z ogromnego materia³u ród³owego. Jest to niew¹tpliwie atutem ksi¹¿ki,
zas³u¿enie ju¿ nagradzanej (otrzyma³a ona g³ówn¹ nagrodê w edycji ksi¹¿ki
pomorskiej za rok 2012 w kategorii opracowania naukowe) i pozytywnie
komentowanej. Jest to wartociowe, bogate w przemylane i trafne konkluzje
opracowanie jednego z najmniej poznanych dotychczas aspektów dzia³alnoci
gospodarczej zakonu krzy¿ackiego, prowadzonej w Prusach (do roku 1545).
Anna Ko³odziejczyk
(Olsztyn)

Historia, Archiwistyka, Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, pod red. Marzeny wigoñ, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009, ss. 282, 4 strony fotografii.
W 2009 r. na rynku wydawniczym ukaza³a siê ksi¹¿ka zatytu³owana
Historia, Archiwistyka, Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi
Bohdanowi Ryszewskiemu pod redakcj¹ Marzeny wigoñ. Jest to zbór prac
uczniów, przyjació³ i wspó³pracowników powsta³y by uczciæ podwójny jubileusz siedemdziesi¹tych pi¹tych urodzin i piêædziesiêciolecia pracy naukowej
Profesora Ryszewskiego.
Profesor Bohdan Stanis³aw Ryszewski urodzi³ siê 9 wrzenia 1934 r. we
W³oc³awku. Studia na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu ukoñczy³ w 1958 r., dwanacie lat póniej uzyska³ doktorat, a w 1984 r. tytu³
naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Problemy i metody
badawcze archiwistyki. W 1990 r. mianowany zosta³ profesorem nadzwyczajnym, a nastêpnie w 1995 r. otrzyma³ profesurê tytularn¹ z r¹k prezydenta
RP. W swojej bogatej karierze zawodowej pe³ni³ liczne funkcje, m.in. dyrektora Biblioteki UMK w Toruniu, kierownika Zak³adu Archiwistyki, a tak¿e
zastêpcy dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Z kolei w Olsztynie by³ dyrektorem Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM,
a tak¿e kierownikiem Zak³adu, nastêpnie Katedry Archiwistyki UWM. Przez
wiele lat by³ cz³onkiem Senatu obu uczelni. By³ tak¿e za³o¿ycielem i redaktorem naczelnym czterech serii wydawniczych. Obszary badañ i zainteresowañ
Profesora Bohdana Ryszewskiego rozci¹gaj¹ siê szeroko na historiê, historiê
obyczajów, dworów i ziemiañstwa, informatykê archiwaln¹ i historyczn¹, bibliotekoznawstwo, ale przede wszystkim jest wybitnym wspó³twórc¹ wspó³czesnej polskiej archiwistyki.
Omawiana praca zosta³a podzielona na cztery czêci. W czêci pierwszej,
zatytu³owanej O Profesorze Bohdanie Ryszewskim, nakrelono sylwetkê Szanownego Jubilata. Otwiera j¹ tekst Marzeny wigoñ Profesor Bohdan Stanis³aw
Ryszewski  o ¿yciu, pracy i promowaniu prac doktorskich, która zamieci³a
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równie¿ Wykaz prac doktorskich napisanych pod kierunkiem Profesora. Autorka
rozpoczyna od przedstawienia ¿yciorysu Profesora. Nastêpnie w³¹cza wykaz
piêtnastu prac doktorskich powsta³ych pod kierunkiem Szanownego Jubilata
i przywo³uje w³asne wspomnienia, zwi¹zane g³ównie z seminarium doktorskim.
Nastêpnie Anna ¯egliñska w tekcie Profesor Bohdan Ryszewski  jubileuszowe refleksje uczniów o Mistrzu przywo³uje refleksje i wspomnienia
zwi¹zane z Profesorem  Mistrzem. Autorka opisuje okres olsztyñski Profesora Ryszewskiego, a wiêc lata 19982008, w dzia³alnoci naukowo-dydaktycznej oczami Jego uczniów. Nale¿y w tym miejscu podkreliæ, ¿e Profesor
Bohdan Ryszewski utworzy³ w Olsztynie uniwersytecki orodek studiów
i badañ z zakresu archiwistki, pocz¹tkowo w ramach Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej, a nastêpnie z chwil¹ jego powo³ania  w Uniwersytecie WarmiñskoMazurskim. Wybitny umys³, niekwestionowany autorytet w swojej dziedzinie,
szanowany dydaktyk i wychowawca m³odzie¿y akademickiej, Mistrz kilkuset
adeptów archiwistyki, historii oraz bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
 tak w³anie widzi Profesora Bohdana Ryszewskiego autorka. Do³¹cza do tego
portretu Wykaz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem Prof. dr hab.
Bohdana Ryszewskiego, prof. zw., stanowi¹cy kontynuacjê (poz. 186296) wykazu zamieszczonego w pracy Archiwistyka i bibliotekoznawstwo. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, Warszawa 1997.
Osob¹ przywo³uj¹c¹ wspomnienia o Profesorze w tekcie zatytu³owanym
Profesor Bohdan Ryszewski  dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie jest Zoja Jaroszewicz-Pieres³awcew. Autorka przywo³uje tu lata 20022004, kiedy to Dostojny Jubilat pe³ni³ funkcjê dyrektora Instytutu Historii i Stosunków
Miêdzynarodowych. Autorka i zarazem wspó³pracowniczka z tego okresu porusza kilka kwestii, a mianowicie dobór kadry naukowo-dydaktycznej, ratowanie struktury organizacyjnej jednostki oraz rozpoczêcie prac, zmierzaj¹cych do uzyskania przez Wydzia³ Humanistyczny uprawnieñ do nadawania
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Autorka uzupe³nia fakty w³asnymi spostrze¿eniami, dotycz¹cymi wspó³pracy z Profesorem.
Kolejn¹ osob¹ wspominaj¹c¹ pracê z Profesorem jest Roman Majka,
opisuj¹cy Wk³ad Profesora Bohdana Ryszewskiego w komputeryzacjê Archiwum Generalnego Zgromadzenia wiêtego Micha³a Archanio³a. Autor opisuje
wp³yw Profesora na jego drogê naukow¹ i pracê jako archiwisty. Szczególnie
wiele miejsca powiêca umiejêtnemu ³¹czeniu tradycyjnych metod pracy
w archiwach z nowoczesnymi, ze szczególnym uwzglêdnieniem komputeryzacji.
Czêæ pierwsz¹ tomu zamyka tekst przyjaciela Profesora Ryszewskiego,
S³awomira Kalembki pt. Na toruñskiej uczelni  koledzy i profesorowie, opisuj¹cy okres wspólnych studiów. Autor wspomina tu wspólnych kolegów, wyk³adowców i zwi¹zane z nimi wydarzenia przywo³uj¹c niektóre wydarzenia, ale
przede wszystkim klimat kszta³cenia akademickiego na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu.
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Czêæ druga tomu, najobszerniejsza, zatytu³owana Historia, jest zbiorem
dwunastu artyku³ów z tej dziedziny. Otwiera j¹ artyku³ Stanis³awa Achremczyka pt. Oswajanie krajobrazu kulturowego po 1945 r. Autor opisuje Prusy
Wschodnie tu¿ po zakoñczeniu dzia³añ wojennych jako miejsce nie³atwe do
rozpoczêcia ¿ycia w czasie pokoju. Zwraca uwagê m.in. na zró¿nicowanie
narodowociowe, kulturowe, religijne. Podkrela rolê, jak¹ w tym procesie
adaptacji w nowym otoczeniu i nowej sytuacji odegra³y kocio³y, cmentarze,
cytuje wspomnienia osadników.
Z kolei Danuta i Norbert Kasparkowie prezentuj¹ Przyczynek do dyskusji o narodowoci Kopernika w pierwszej po³owie XIX wieku. Kolejny artyku³
w tej czêci to Diecezja warmiñska w wietle relatio status z 1745 roku autorstwa Andrzeja Kopiczki. Autor omawia relacjê o stanie biskupstwa, któr¹
Stolicy Apostolskiej z³o¿y³ bp Adam Stanis³aw Grabowski, a dotyczy³a ona
m.in. kocio³a katedralnego, kapitu³y katedralnej, przywilejów Kocio³a i biskupstwa warmiñskiego, informacji o szpitalu dla ubogich, kapitu³y kolegiackiej w Dobrym Miecie. Ponadto odnotowano i scharakteryzowano w tym
dokumencie pokrótce miasta warmiñskie, a tak¿e duszpasterzy, prowadzone
ksiêgi, szkolnictwo ze szczególnym uwzglêdnieniem kolegiów jezuickich,
klasztorów, Seminarium Papieskiego. Autor wskazuje, ¿e to ród³o historyczne, choæ miejscami ogólne i wtórne wobec innych dokumentów, zawiera równie¿ ciekawe informacje oddaj¹ce ducha tamtych czasów.
Autorem kolejnego artyku³u przedstawiaj¹cego Pochodzenie kancelaryjne dokumentów króla Wac³awa z 1294 roku dla klasztorów cysterskich w
Mogile i Henrykowie  próba okrelenia miejsca redakcji i mudacji, jest Andrzej Wa³kówski. Autor poddaje drobiazgowej analizie, w szczególnoci paleograficznej, dwa dokumenty i próbuje znaleæ odpowied na postawione pytania badawcze. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wywód zosta³ zilustrowany fotografiami
u³atwiaj¹cymi dostrze¿enie ró¿nic i podobieñstw r¹k pisarzy.
Z kolei Alojzy Szorc w artykule Marcin Kromer (15121589)  dyplomata
i znawca spraw pruskich przedstawia sylwetkê biskupa w szczególnoci
w kontekcie jego dwóch dzie³ Polonii, umownie nazywanych historyczn¹
i geograficzno-ustrojow¹. Nastêpnie Maria Korybut-Marciniak przybli¿a
dzia³alnoæ Towarzystwa Wspierania Niedostatnich Uczniów Uniwersyteckich
w Wilnie, natomiast Izabela Lewandowska w tekcie Historycy wobec metody
oral history. Przegl¹d polskiej literatury naukowej omawia technikê badawcz¹ zwan¹ histori¹ b¹d tradycj¹ ustn¹. Autorem kolejnego artyku³u jest
Krzysztof £o¿yñski, który przedstawia wa¿ne ród³o historyczne jakim jest
Inwentarz przyjêcia dworów starostwa grodzieñskiego z 1578 roku jako ród³o
do dziejów domeny hospodarskiej w Wielkim Ksiêstwie Litewskim w XVI wieku. Z kolei Anna Bogdanowicz nakrela Strukturê zarz¹du dóbr na przyk³adzie wybranych maj¹tków pruskich. Autorka opiera siê tu na archiwach rodowo-maj¹tkowych rodu Dohna, maj¹tków Cha³upki, Dêbowy Gaj, rodziny Saurmy
z Jelcza oraz Hochbergów z Ksi¹¿a, natomiast Wojciech Klas przedstawia
Dzia³alnoæ publiczn¹ Kocielskich herbu Ogoñczyk od koñca XVIII do XX
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wieku, wzbogacaj¹c tekst tablic¹ genealogiczn¹. Kolejny tekst, autorstwa
Ariusza Ma³ka, traktuje o Bia³ostockim rynku pracy w latach 19441956. Tê
czêæ tomu zamyka artyku³ Janusza Pawlaka Polityka narodowociowa Polski w latach 19181926 wobec mniejszoci ¿ydowskiej.
W trzeciej czêci tomu, zatytu³owanej Archiwistyka, zamieszczono cztery
artyku³y. Otwiera j¹ tekst Kazimierza £ataka przedstawiaj¹cy Archiwum
klasztoru kanoników regularnych laterañskich w Krakowie. Jest to, jak podkrela autor, pierwsza, syntetyczna próba opisu bogatego w materia³y ród³owe archiwum krakowskiego klasztoru Bo¿ego Cia³a kanoników regularnych
laterañskich. Kolejna autorka Katarzyna Kubicka porusza Problem przechowywania i archiwizacji akt lunych na przyk³adzie dolnej kancelarii miasta
Gdañska (w XVIIXVIII w.). Swoimi badaniami poszerza ona wiedzê na temat funkcjonowania kancelarii miejskich okresu staropolskiego, za Rafa³
Lekiewicz prezentuje Wybrane problemy dotycz¹ce badania procesów archiwotwórczych na przyk³adzie zasobu archiwalnego Oddzia³u Instytutu Pamiêci
Narodowej w Poznaniu. Autor omawia pokrótce zasób poznañskiego oddzia³u
Instytutu Pamiêci Narodowej, a nastêpnie przechodzi do przypomnienia istoty i korzyci p³yn¹cych z badania procesów archiwotwórczych. Tê czêæ Prac
dedykowanych Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu koñczy artyku³ Beaty
Wac³awik, która analizuje Akta Wydzia³u Filozoficznego Uniwersytetu w Królewcu przechowywane w Archiwum Pañstwowym w Olsztynie. Autorka omawia akta powsta³e na Wydziale Filozoficznym Albertyny od momentu erygowania Uniwersytetu, dokonuj¹c przegl¹du poszczególnych grup akt.
Ostatnia, czwarta czêæ tomu pt. Informacja naukowa. Informatyka historyczna jest zbiorem czterech prac z tego zakresu. Rozpoczyna j¹ Maria
liwiñska tekstem pt. Od informacji lokalnej do informacji globalnej, Marzena wigoñ przedstawia rozwa¿ania zatytu³owane Informacja a informacja
naukowa, natomiast Krzysztof Narojczyk prezentuje ród³a i charakter danych wizualizacji historycznych, wskazuj¹c na koniecznoæ rozbudowy warsztatu historyka o mo¿liwoci, jakie stwarzaj¹ nowe technologie, szczególnie
w zakresie wizualizacji. Zarówno tê czêæ, jak i ca³y tom zamyka artyku³
Artura Rusowicza pt. Pakiet baz danych dotycz¹cych stalinizmu w województwie olsztyñskim w latach 19471952. Autor omawia bazy danych jako narzêdzia maj¹ce u³atwiæ gromadzenie i opracowywanie danych osobowych, zwi¹zanych z tematem stalinizmu na Warmii i Mazurach. Ponadto w aneksie
zamieszczono fotografie, które stanowi¹ dope³nienie tej jak¿e interesuj¹cej
i potrzebnej publikacji.
Katarzyna ¯ebrowska  Gieszczyñska
(Olsztyn)
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Anna Ko³odziejczyk

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

JUBILEUSZ PROFESORA JÓZEFA PIOTRA LIWIÑSKIEGO
W dniu 30 kwietnia 2013 r. w sali posiedzeñ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM odby³o siê spotkanie powiêcone jubileuszowi Prof. zw. dr. hab.
Józefa Piotra liwiñskiego. Stanowi³o ono podsumowanie dotychczasowej
dzia³alnoci Szanownego Jubilata, który w minionym 2012 r. wiêtowa³ 65.
rocznicê urodzin oraz 40-lecie pracy zawodowej, w tym 35-lecie pracy naukowej. W zwi¹zku z tym grono wspó³pracowników przygotowa³o omawiane
spotkanie, po³¹czywszy je z wrêczeniem przygotowanej z tej okazji ksiêgi
pami¹tkowej, chc¹c ni¹ szczególnie podziêkowaæ Panu Profesorowi  Dostojnemu Jubilatowi.
Spotkanie jubileuszowe posiada³o równie¿ dodatkowy wymiar, ze wzglêdu na to, i¿ w roku 2013 obchodzi æwieræwiecze funkcjonowania Zak³ad
Historii Staro¿ytnej i redniowiecznej Polski, którego Profesor zwyczajny
dr hab. Józef Piotr liwiñski, od momentu jego powo³ania do ¿ycia 1 grudnia
1988 r., jest nieprzerwanie kierownikiem.
Zebranych goci i wspó³pracowników Pana Profesora powita³ prodziekan
Wydzia³u Humanistycznego  dr Krzysztof £o¿yñski, dziêkuj¹c im za obecnoæ i wspominaj¹c w dalszej czêci wyst¹pienia lata pracy w Zak³adzie
kierowanym przez Pana Profesora.
Dr Anna Ko³odziejczyk przedstawi³a sylwetkê naukow¹ Szanownego Jubilata. Profesor Józef Piotr liwiñski urodzi³ siê 29 czerwca 1947 r. w Mi³om³ynie. Ukoñczy³ historiê na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu
w 1971 r. (mgr historii ze specjalnoci¹ archiwistyczn¹), doktorat uzyska³ na
Wydziale Humanistycznym toruñskiego UMK 8 czerwca 1976 r., a habilitacjê
25 kwietnia 1986 r. w tej¿e uczelni z zakresu historii redniowiecznej Polski.
Tytu³ profesora uzyska³  na wniosek Uniwersytetu Gdañskiego  w 2000 r., za
w 2001 r. zosta³ mianowany przez ministra edukacji narodowej na stanowisko
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie.
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Do 1976 r. Profesor Józef P. liwiñski pracowa³, jako nauczyciel historii
m.in. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Lubawie, a od tego roku w Zak³adzie
Historii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie, przechodz¹c kolejno
wszystkie szczeble awansów zawodowych i zwi¹zany by³ nieprzerwanie, do
dzi z Instytutem Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM w Olsztynie. Pan Profesor jest od 1988 r. kierownikiem Zak³adu (obecnie Zak³ad
Historii Staro¿ytnej i redniowiecznej) w Instytucie Historii o zmieniaj¹cych
siê nazwach (Katedry, Pracowni).
W latach 19811984 prof. Józef Piotr liwiñski pe³ni³ funkcjê prodziekana Wydzia³u Humanistycznego olsztyñskiej WSP ds. studiów stacjonarnych.
Równie¿ sprawowa³ on od 1988 do 1990 r., funkcjê prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych WSP w Olsztynie. W latach 1994-1996 prof. Józef Piotr
liwiñski by³ dyrektorem Instytutu Historii w WSP, cz³onkiem Senatu WSP
w latach 19881990 i 19941996.
Dzia³alnoæ naukow¹ Pana Profesora zdominowa³y nastêpuj¹ce kierunki
badawcze: cystersi w Polsce redniowiecznej; ostatni Piastowie z linii kujawskiej  królewskiej (m. in. Kazimierz Wielki i W³adys³aw Bia³y); dzieje Lubawy (i ziemi lubawskiej), a tak¿e dzieje Mazur oraz Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, w tym Podlasia i Grodzieñszczyzny. Od 2004 do 2007 r. kierowa³
autorskim grantem Komitetu Badañ Naukowych, którego celem by³o opracowanie dziejów puszcz na Grodzieñszczynie i Podlasiu w XVXVI w. W minionym 35-leciu (19772012 r.) wypromowa³ ogó³em 253 magistrów, 23 licencjatów i 5 doktorów.
Nastêpnie zabra³ g³os prorektor Uniwersytetu Gdañskiego, prof. Józef
Arno W³odarski. Z sentymentem wspomina³ lata wspólnej pracy w Instytucie
Historii z Panem Profesorem, jeszcze w czasach funkcjonowania Instytutu w
strukturach olsztyñskiej Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej. W uznaniu szczególnych zas³ug Profesora Józefa P. liwiñskiego, prof. Józef A. W³odarski wrêczy³ Szanownemu Jubilatowi list gratulacyjny od Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdañskiego, prof. Bernarda Lammka.
W dalszej czêci spotkania g³os zabrali  dziekan Wydzia³u Humanistycznego UWM w Olsztynie prof. Andrzej Szmyt oraz dyrektor Instytutu Historii
i Stosunków Miêdzynarodowych UWM w Olsztynie prof. Andrzej Kopiczko.
Obydwaj  przypominaj¹c okolicznoci, w których poznali Szanownego Jubilata  podkrelali znaczny wk³ad organizacyjny Pana Profesora w funkcjonowanie Instytutu Historii.
Nastêpnie prof. Roman Jurkowski, wyra¿aj¹c uznanie dla dzia³alnoci
naukowej Jubilata, nawi¹za³ do swoich licealnych czasów, podczas których
by³ uczniem Pana Profesora Józefa P. liwiñskiego, jeszcze w okresie Jego
pracy w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Lubawie.
Wyrazy uznania za d³ugoletni¹ pracê naukow¹ oraz podziêkowania za
wspó³pracê z Muzeum w Ostródzie w imieniu swoim oraz dyrektora Muzeum, wraz ze skierowanym na rêce Dostojnego Jubilata listem gratulacyjnym, z³o¿y³ równie¿ dr Ryszard Sajkowski.
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Jako ostatni swe kontakty zawodowe z Szanownym Jubilatem wspomina³ prof. Marek Radoch, który równie¿ by³ studentem Pana Profesora oraz
pierwszym z pisz¹cych doktorat pod opiek¹ Profesora liwiñskiego, który
uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego.
Dziêkuj¹c obecnym z mi³e s³owa i listy gratulacyjne zabra³ g³os Szanowny Jubilat  Profesor Józef P. liwiñski. W swym wyst¹pieniu nawi¹za³ do
swej drogi naukowej zwi¹zanej nierozerwalnie z olsztyñskim orodkiem akademickim. Podkrela³, ¿e w nie³atwych czasach przysz³o Mu rozwijaæ dzia³alnoæ naukow¹, któr¹ z niema³ym trudem ³¹czy³ z prac¹ organizacyjn¹
w olsztyñskiej uczelni.
Spotkanie zakoñczy³o uroczyste wrêczenie Panu Profesorowi Józefowi
Piotrowi liwiñskiemu ksiêgi jubileuszowej, zatytu³owanej Od antyku do
wspó³czesnoci, przekazanej na rêce Pana Profesora przez jej redaktorów
naukowych  dr Annê Ko³odziejczyk oraz dr. Krzysztofa £o¿yñskiego.

Maria Korybut-Marciniak

Instytut Historii i Stsunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

PRUZZENLAND. REGIONALNE KONSTRUKCJE
TO¯SAMOCI W PODRÊCZNIKACH SZKOLNYCH
NIEMIEC, POLSKI, LITWY I ROSJI.
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
W dniach 56 lipca 2013 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie mia³a miejsce konferencja miêdzynarodowa, podsumowuj¹ca trzyletni (2010-2013) polsko-niemiecki projekt badawczy1. Organizatorem konferencji by³ Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych. G³ównym celem spotkania by³o podsumowanie i omówienie
g³ównych rezultatów trzyletniej pracy dwóch zespo³ów badawczych  polskiego i niemieckiego, a tak¿e kooperantów z Litwy i Rosji, przedyskutowanie
problemów jakie podczas badañ siê pojawi³y oraz popularyzacja wyników
projektu na szerszym forum historyków, a tak¿e dydaktyków historii i pracowników owiaty. Nale¿y podkreliæ, ¿e by³o to pierwsze spotkanie zespo³ów
badawczych, które wspó³pracowa³y ze sob¹ przez trzy lata. Zespó³ badawczy
1 I. Lewandowska, S. Zloch, Polsko-niemiecki projekt Pruzzenland. Regionalne konstrukcje to¿samoci w podrêcznikach szkolnych Niemiec, Polski, Litwy i Rosji, Zapiski Historyczne
2012, t. 77, z. 1, s. 104118.
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z Niemiec nie móg³ przybyæ do Olsztyna w pe³nym sk³adzie i by³ reprezentowany przez dr. Piotra Maiera (kierownika projektu ze strony niemieckiej),
dr Stephanie Zloch (koordynatora projektu ze strony niemieckiej) oraz wspó³pracuj¹c¹ z Georg Eckert Institut Susane Nikonorow. Ze strony polskiej
zespó³ badawczy by³ obecny w pe³nym sk³adzie: kierownik  dr Izabela
Lewandowska oraz cz³onkowie: prof. dr hab. Grzegorz Bia³uñski, dr hab.,
prof. UWM Grzegorz Jasiñski, dr hab. Jan Gancewski oraz dr Maria Korybut-Marciniak. Na konferencjê nie dotar³ kooperant zespo³u polskiego z Litwy dr Letas Palmaitis. Stronê rosyjsk¹ reprezentowa³ dr Micha³ Sus³ow
 kooperant zespo³u niemieckiego. Zorganizowana sesja wzbudzi³a zainteresowanie w rodowisku dydaktyków historii naszego regionu, a tak¿e historyków zajmuj¹cych siê to¿samoci¹ regionaln¹ i narodow¹ oraz problematyk¹
Prus Wschodnich z ró¿nych orodków naukowych w kraju.
Organizatorzy konferencji zaplanowali obrady w dniu 6 lipca. Oficjalnego otwarcia konferencji dokona³ prodziekan Wydzia³u Humanistycznego, dr
Krzysztof £o¿yñski, który przedstawi³ krótki zarys historii wydzia³u oraz
jego stan obecny. Goci przywita³ równie¿ dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych, ks. prof. Andrzej Kopiczko, który podkreli³
wagê badañ miêdzynarodowych regionalnych to¿samoci obszarów, które poprzez swoje po³o¿enie geopolityczne znajdowa³y siê w obrêbie ró¿nych
pañstw. Zebranych powita³a równie¿ kierownik projektu ze strony polskiej dr
Izabela Lewandowska, która wrêczy³a wszystkim uczestnikom monografiê
analizy badañ podrêczników, bêd¹c¹ efektem koñcowym projektu2. Ksi¹¿ka
pod redakcj¹ dr Izabeli Lewandowskiej i dr Stephanie Zloch zawiera ustalenia szeciu autorów rozdzia³ów, którzy podjêli siê analizy ponad 700 podrêczników polskich, niemieckich, litewskich i rosyjskich w zakresie ziem pruskich w ramach ustalonych w projekcie toposów.
Obradom konferencji przewodniczy³a dr Izabela Lewandowska. Pierwsze
wyst¹pienie dr Roberta Maiera z Brunszwiku dotyczy³o prezentacji dzia³alnoci Georg Eckert Institut für internationale Schulbuchforschung
w Brunszwiku (GEI). S³uchacze dowiedzieli siê, ¿e to pierwsza i jedyna
instytucja na wiecie, która przede wszystkim podejmuje badania naukowe
dotycz¹ce wspólnych systemów interpretacji dziejów, narodowych wartoci,
symbolicznych systemów sensu i stanowi centrum kompetencji dla miêdzynarodowych badañ porównawczych rodków dydaktycznych, g³ównie podrêczników szkolnych. GEI jest równie¿ gremium doradczym w wielonarodowych komisjach podrêcznikowych  ma wk³ad w powstawanie i ocenê
materia³ów dydaktycznych. Prelegent zarysowa³ przebieg wspó³pracy polskoniemieckiej w zakresie ³¹czenia historycznej przestrzeni dawnych Prus
Wschodnich w nauce szkolnej. Referat Krajobraz ziem pruskich wyg³osi³a
dr Stephanie Zloch. Autorka przedstawi³a interesuj¹ce wyniki analizy porów2 Ziemie pruskie w podrêcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji, pr. zbior. pod red.
I. Lewandowskiej i S. Zloch, Olsztyn 2013.
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nawczej podrêczników do geografii i historii. Ukaza³a, ¿e postrzeganie i ocena krajobrazu w du¿ej mierze zale¿y od kulturowych, politycznych i naukowych kontekstów. Podrêczniki niemieckie i radzieckie/rosyjskie stoj¹ w charakterystyce krajobrazu w najwiêkszej sprzecznoci, kraina pruska ró¿ni siê
w nich nawet klimatem. Dodatkowo w podrêcznikach w okresie socjalizmu
krajobraz by³ postrzegany z perspektywy funkcjonalno-gospodarczej. Nastêpnie g³os zabra³a dr Izabela Lewandowska. Przedstawi³a ona genezê wspólnego
polsko-niemieckiego projektu, jego za³o¿enia, przebieg pracy poszczególnych
grup badawczych, wymierne i niewymierne efekty, które uda³o siê zrealizowaæ i te, które wymagaj¹ dalszej wspó³pracy, a tak¿e problemy, z jakimi
cz³onkowie projektu siê zetknêli. Uczestnicy konferencji mogli poznaæ klucz
doboru materia³u ród³owego (podrêczników szkolnych) wykorzystanego
w projekcie, toposy, które objêto badaniami, a tak¿e geograficzny zasiêg kwerendy. Przedstawiona przez prelegentkê prezentacja multimedialna zawieraj¹ca liczne zdjêcia z prowadzonych kwerend i spotkañ, ukaza³a ogrom
wysi³ku organizacyjnego, jaki podjêto podczas realizacji przedsiêwziêcia.
Po przerwie g³os zabra³ prof. dr hab. Grzegorz Bia³uñski. Zreferowa³ on
wyniki swoich ustaleñ w zakresie toposu - Czasy Prusów. G³ównym celem
wyst¹pienia by³o ukazanie miejsca Prusów w analizowanych podrêcznikach.
Referent zaznaczy³, ¿e Prusowie w podrêcznikach szkolnych pojawiali siê
najczêciej w formie zdawkowych informacji. Stopieñ najwy¿szej szczegó³owoci wykaza³y podrêczniki polskie. Prelegent zwróci³ uwagê, ¿e Prusowie
w podrêcznikach byli przedstawiani w bardzo ró¿nych kontekstach, dominowa³ tu jednak kontekst narodowy. Niemieckie podrêczniki podejmowa³y siê
charakterystyki Prusów w kontekcie podboju ziem pruskich przez zakon
krzy¿acki, litewskie w kontekcie pobratymstwa z Litwinami, rosyjskie
zwraca³y uwagê na Prusów przy charakterystyce chrystianizacji pogan
w basenie Morza Ba³tyckiego i agresji niemieckiej na wschód, natomiast
w podrêcznikach polskich wzmiankowano o nich przy sprowadzeniu zakonu
krzy¿ackiego przez Konrada Mazowieckiego i opisuj¹c misjê chrystianizacyjn¹ w. Wojciecha. Kolejny referat wyg³osi³ dr hab. Grzegorz Jasiñski, prof.
UWM. Problematyka jego wyst¹pienia odnosi³a siê do kwestii wyznaniowych
na ziemiach pruskich. Prelegent wyodrêbni³ siedem elementów zwi¹zanych
z kwestiami wyznaniowymi, maj¹cych najwiêkszy wp³yw na dzieje historycznych Prus Wschodnich: 1) religijne uzasadnienie wypraw krzy¿owych,
2) przyjêcie luteranizmu w 1525 r. i powstanie Ksiêstwa Pruskiego, 3) wk³ad
rodowiska luterañskiego w Królewcu w rozwój pimiennictwa narodowego
(polskiego i litewskiego), 4) specyfikê katolickiej Warmii i jej rolê w stosunku
do s¹siaduj¹cych terytoriów protestanckich, 5) wp³yw kwestii wyznaniowych
na rozwój wiadomoci narodowej grup etnicznych zamieszkuj¹cych w XIX w.
Prusy Wschodnie, 6) wp³yw kwestii wyznaniowych w walce plebiscytowej
1920 r., 7) rolê i sytuacjê ludnoci protestanckiej w czêci by³ych Prus
Wschodnich po 1945 r. w³¹czonych do Polski. W ramach wyznaczonych zagadnieñ dokona³ analizy podrêczników. Referent konstatowa³, ¿e elementy

208

Kronika naukowa

wyznaniowe w podrêcznikach szkolnych uwzglêdniane by³y w sposób minimalny i schematyczny. Pozytywne zmiany mo¿na zauwa¿yæ w polskich podrêcznikach wydawanych po 1989 r. W wiêkszoci podrêczników kwestie wyznaniowe zosta³y podporz¹dkowane sprawom politycznym. Dr hab. Jan
Gancewski wyg³osi³ wyk³ad Narodowe mity. Grunwald/Tannenberg/algiris
z 1410 roku. Referent przedstawi³ zdumiewaj¹cy wachlarz ró¿nic w postrzeganiu panowania krzy¿ackiego i bitwy pod Grunwaldem w podrêcznikach
szkolnych czterech pañstw, zwracaj¹c uwagê na ró¿nice, które wystêpowa³y
równie¿ w ramach podrêczników z ró¿nych landów niemieckich. Referent
konkludowa³, ¿e w podrêcznikach ogólnoniemieckich mamy najwiêkszy stopieñ uogólnienia przekazu informacji, w podrêcznikach polskich (do 1989 r.)
i radzieckich wystêpuje du¿y stopieñ upolitycznienia i ideologizacja bitwy pod
Grunwaldem oraz stosowanie wycinkowego opisu historycznego. Pozytywne
tendencje autor referatu zauwa¿y³ w podrêcznika najnowszych, których autorzy d¹¿¹ w kierunku wiêkszego obiektywizmu i pe³niejszego przedstawienia
treci historycznych. Spo³eczeñstwo i gospodarka ziem pruskich by³y przedmiotem wyst¹pienia dr Marii Korybut-Marciniak. Prelegentka zwróci³a uwagê, ¿e treci spo³eczno-gospodarcze dotycz¹ce ziem pruskich pojawia³y siê
w podrêcznikach zdawkowo i w bardzo ró¿nych kontekstach. Polskie podrêczniki do 1989 r. umniejsza³y rozwój gospodarczy zakonu krzy¿ackiego, niemieckie uwydatnia³y wk³ad cywilizacyjny zakonu w rozwój krainy pruskiej,
litewskie akcentowa³y kolonizacjê litewsk¹ i rolê litewskiej kultury, za rosyjskie najczêciej w ogóle pomija³y te zagadnienia. Referentka stwierdzi³a, ¿e
pod k¹tem spo³eczno-gospodarczym treci zawarte w analizowanych podrêcznikach charakteryzowa³y siê tak du¿¹ rozbie¿noci¹, ¿e mo¿na by³o odnieæ
wra¿enie, ¿e nie odnosz¹ siê do tego samego terenu. Dr Izabela Lewandowska
w swoim drugim wyst¹pieniu przedstawi³a kanon postaci zwi¹zanych z ziemiami pruskimi na przestrzeni wieków, pojawiaj¹cych siê w podrêcznikach
szkolnych. Prelegentka omówi³a eksponowane w poszczególnych krajach
osobistoci, a nastêpnie dla egzemplifikacji postaci przekraczaj¹cej bariery
narodowe i kulturowe wybra³a postaæ Miko³aja Kopernika. Ten ostatni
w podrêcznikach narodowych wielokrotnie zmienia³ kontekst wystêpowania i dla Niemców pozosta³ Niemcem, a dla Polaków, Litwinów i Rosjan
 Polakiem.
Po przerwie g³os zabra³a ponownie dr Stephanie Zloch z referatem Dowiadczenia migracji. Znaczenie migracji dla krainy pruskiej prelegentka
omówi³a na podstawie czterech aspektów: zasiedlenia regionu pod egid¹ zakonu krzy¿ackiego w okresie redniowiecza; imigracji salzburskich protestantów w XVIII w.; wêdrówki w okresie dziewiêtnastowiecznej industrializacji; przymusowych migracji pod koniec II wojny wiatowej. Prof. dr hab.
Andrzej Sakson z Instytutu Zachodniego w Poznaniu wyst¹pi³ z referatem
Prusy Wschodnie w wiadomoci spo³ecznej by³ych i obecnych mieszkañców
regionu. Prelegent w interesuj¹cy sposób przedstawi³ mozaikê narodowociowo-kulturow¹ zamieszkuj¹c¹ obecnie ziemie pruskie i wyniki swoich ba-
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dañ nad poszczególnymi grupami. Szczególn¹ uwagê zwróci³ na spo³ecznoæ
Obwodu Kaliningradzkiego, która pomimo celowej polityki ZSRR, zmierzaj¹cej do stworzenia spo³eczeñstwa bez przesz³oci, wspó³czenie coraz chêtniej odwo³uje siê do historycznych tradycji regionu. Ostatnim prelegentem
konferencji by³ mgr Michael Sobczak z Uniwersytetu Jagielloñskiego, który
przedstawi³ referat Der deutsche Siedler im Weichselraum. Identitätskonstruktion des deutschen Ostkolonisten im Sprachbuch für die Volksschulen
im Generalgouvernement. W dyskusji podsumowuj¹cej konferencjê podkrelano wagê studiów komparatywnych nad to¿samoci¹ regionaln¹. Zwrócono
uwagê na koniecznoæ popularyzacji ustaleñ, do jakich doszli uczestnicy projektu, zw³aszcza w rodowisku dydaktyków i nauczycieli historii.

Sebastian Nowakowski

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

WO£YÑ 1943. SPRAWOZDANIE Z PANELU DYSKUSYJNEGO
W dniu 15 maja 2013 r., w auli Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie odby³ siê panel dyskusyjny pt: Wo³yñ 1943, przygotowany w 70. rocznicê ludobójstwa dokonanego na Polakach
przez nacjonalistów ukraiñskich spod znaku OUN  UPA. Organizatorem
spotkania by³ mgr Sebastian Nowakowski wraz z pracownikami Zak³adu
Europy Wschodniej i Zak³adu Historii XX w. Celem spotkania by³o przybli¿enie oraz przypomnienie przyby³ym gociom tragicznych wydarzeñ z historii,
poprzez próbê odpowiedzi na postawione w dyskusji pytania. Tematyka panelu przyci¹gnê³a spor¹ liczbê s³uchaczy, nie tylko zwi¹zanych z Uniwersytetem. Spotkanie swoim udzia³em zaszczycili prorektor UWM prof. dr hab.
Grzegorz Bia³uñski, dziekan Wydzia³u Humanistycznego dr hab. Andrzej
Szmyt, prof. UWM, oraz prodziekan dr Krzysztof £o¿yñski, a tak¿e w³adze
Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych. Wyst¹pienia prelegentów
poprzedzi³ apel moderatora o uczczenie minut¹ ciszy wszystkich ofiar zbrodni. Nastêpnie g³os zabrali zaproszeni do dyskusji pracownicy IHiSM: prof. dr
hab. Henryk Stroñski, dr hab. Roman
Jurkowski prof. UWM, dr hab. Norbert Kasparek prof. UWM, dr hab.
Witold Gieszczyñski oraz dr Karol Sacewicz. Temat spotkania zosta³ podzielony na bloki tematyczne.
Blok pierwszy zatytu³owany W czasach II RP mia³ na celu wprowadzenie s³uchaczy w problematykê relacji polsko-ukraiñskich w latach 19181939
oraz odpowied na pytanie: jak kszta³towa³y siê te obustronne kontakty na
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tle epoki oraz polityki narodowociowej pañstwa polskiego wobec mniejszoci
ukraiñskiej ¿yj¹cej na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej? W tym kontekcie dr hab. W. Gieszczyñski przybli¿y³ s³uchaczom dane statystyczne
dotycz¹ce mniejszoci narodowych ¿yj¹cych w pañstwie polskim podkrelaj¹c, ¿e Ukraiñcy byli najwiêksz¹ tego typu grup¹, stanowi¹ce ok. 16% ogó³u
ludnoci II RP. Jednak, co istotne dla póniejszych wydarzeñ na tych ziemiach, by³y jeszcze inne proporcje, albowiem Ukraiñcy stanowili na Wo³yniu
ponad 60% ca³ej ludnoci. Charakterystyczne by³o równie¿ to, ¿e podzia³ ten
zupe³nie inaczej kszta³towa³ siê, je¿eli chodzi³o o mieszkañców miast oraz
wsi. I tak np.: Lwów i inne wiêksze skupiska miejskie by³y zamieszka³e
w du¿ej liczbie przez Polaków i czêciowo ¯ydów, natomiast Ukraiñcy stanowili tam zdecydowan¹ mniejszoæ. Inaczej by³o na terenach typowo wiejskich, gdzie dominuj¹c¹ wiêkszoæ stanowili Ukraiñcy. Mówi¹c o organizacjach tej mniejszoci narodowej zwrócono szczególn¹ uwagê na powstanie
Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów, jej deklaracjê oraz cele polityczne,
szczególnie wobec Polski i Polaków. W tej czêci dyskusji dr K. Sacewicz
zwróci³ uwagê, ¿e ju¿ w latach dwudziestych Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy bardzo czêsto na arenie miêdzynarodowej wystêpowa³a przeciwko Polsce, wykorzystuj¹c do agitacji has³a komunistyczne i wyolbrzymiaj¹c
przypadki ³amania prawa mniejszoci narodowych przez w³adze polskie. Prelegent wyranie jednak podkreli³, ¿e wzrost ideologii nacjonalistycznej nast¹pi³ dopiero po 1929 r. Omówiono równie¿ sprawê g³onych ówczenie
miertelnych zamachów dokonanych przez cz³onków OUN na przedstawicieli
pañstwa polskiego m.in. dyrektora Departamentu Wschodniego MSW Tadeusza Ho³ówkê czy ministra spraw wewnêtrznych Bronis³awa Pierackiego.
Ten w¹tek dyskusji zosta³ rozszerzony przez dr. hab. R. Jurkowskiego, który
przytoczy³ dane mówi¹ce o tym, ¿e w latach 19291939 nacjonalici z OUN
przeprowadzi³ a¿ 63 miertelne zamachy na osoby cywilne administracji pañstwa polskiego, z czego 36 zabitych by³o obywatelami polskimi narodowoci
ukraiñskiej, co w opinii prelegenta oznacza³o, ¿e atakowano ludzi d¹¿¹cych
do zgodnego wspó³¿ycia i pozytywnie wypowiadaj¹cych siê o II RP. Ponadto
cz³onkowie i sympatycy OUN dokonali równie¿ kilkudziesiêciu napadów na
transporty pieniêdzy oraz atakowali policjantów, jako przedstawicieli pañstwa polskiego. W dyskusji pojawi³y siê tak¿e w¹tki obozu odosobnienia
w Berezie Kartuskiej, a tak¿e polityki prowadzonej przez ówczesnego wojewodê wo³yñskiego Henryka Józewskiego w stosunku do ukraiñskiej mniejszoci narodowej. W tym kontekcie prof. dr hab. H. Stroñski podkreli³, ¿e
w jego opinii Ukraiñcy ¿yj¹cy w II RP mogli normalnie funkcjonowaæ, ucz¹c
siê lub pracuj¹c, a jako przyk³ad zosta³ przywo³any argument, ¿e w latach
dwudziestych i trzydziestych XX w. oko³o 400 studentów Uniwersytetu Jagielloñskiego by³o Ukraiñcami. W tej czêci dyskusji omówiono równie¿ wyolbrzymianie sprawy antypolskiej przez dzia³aczy OUN na arenie miêdzynarodowej pod wp³ywem agenturalnych dzia³añ Zwi¹zku Sowieckiego i Republiki
Weimarskiej (póniejszej Rzeszy Niemieckiej), a tak¿e Litwy, która przez ca³y
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okres miêdzywojenny, a szczególnie po 1926 r. by³a mocno zaanga¿owana
w dzia³alnoæ szkodz¹c¹ Polsce, m.in. regularnie finansuj¹c dzia³alnoæ OUN.
Opinie dotycz¹ce poszczególnych zagadnieñ by³y w pewnym stopniu podzielone, choæ konkluzja tego bloku tematycznego brzmia³a raczej jednoznacznie,
a mianowicie, ¿e m³ode pañstwo polskie nie ustrzeg³o siê pewnych b³êdów
w polityce wobec ukraiñskiej mniejszoci narodowej, co jednak absolutnie nie
uzasadnia³o u¿ycia tak brutalnych i wrêcz terrorystycznych metod, stosowanych
przez cz³onków OUN wobec Polaków i pañstwa polskiego w latach 19181939.
Kolejny blok tematyczny zatytu³owany Przed zag³ad¹  lata 19391943
otwiera³o pytanie o stosunek ludnoci ukraiñskiej do Polski i Polaków
w okresie agresji Niemiec oraz ZSRR na Polskê w 1939 r., a tak¿e w kolejnych latach okupacji ziem polskich. Zagadnienia te prelegenci rozpatrywali
w kontekcie rozbudzonych wówczas nadziei Ukraiñców na powstanie,
u boku Niemiec, pañstwa ukraiñskiego wskazuj¹c na fakt, ¿e dzia³alnoæ OUN
nasili³a siê w trakcie kampanii polskiej w 1939 r., czego przejawem by³y
liczne ataki na policjê pañstwow¹, a czêsto tak¿e na mniejsze, wycofuj¹ce siê
oddzia³y Wojska Polskiego. Podkrelono równie¿, ¿e czêæ spo³ecznoci
ukraiñskiej bra³a czynny udzia³ w sowietyzacji zajêtych terenów polskich,
a dopiero po 1941r. i ataku Niemiec na ZSRR zerwa³a wspó³pracê z dotychczasowym okupantem i razem z Niemcami zwróci³a siê przeciwko ZSRR.
Prof. dr hab. H. Stroñski  jako wa¿ny w¹tek w dzia³alnoci nacjonalistów
ukraiñskich  wskaza³ na rok 1940 i podzia³ w ³onie OUN-u na dwie frakcje: OUN-Bandery (tzw. OUN-B) i OUN-Melnyka (tzw. OUN-M) i jako g³ówn¹ jego przyczynê poda³ spór o taktykê i metody dzia³ania. Charakteryzuj¹c
OUN-B zwróci³ uwagê na aktywnoæ tej frakcji polegaj¹c¹ na dzia³aniach
terrorystycznych i taktyce czynów dokonanych oraz cis³ej wspó³pracy
z Niemcami. Przedstawiaj¹c dzia³alnoæ OUN w latach 19391943 dr hab.
W. Gieszczyñski przypomnia³ tak¿e o masowej eksterminacji ludnoci ¿ydowskiej dokonanej przez Niemców, przy znacznym wspó³udziale policji ukraiñskiej. Jedn¹ z istotnych kwestii, która wy³oni³a siê podczas dyskusji by³a
próba odpowiedzi na pytanie o skalê akceptacji w narodzie ukraiñskim dla
skrajnie nacjonalistycznych idei OUN, które w konsekwencji doprowadzi³y
do masowych zbrodni. Zdania w tej kwestii by³y podzielone, jednak przewa¿a³ pogl¹d, ¿e zjawisko zintegrowanego nacjonalizmu ukraiñskiego, który
wyst¹pi³ na terenach by³ych województw II RP przybra³o masow¹ skalê od
1943 r., a jako jedn¹ z przyczyn wymieniono celow¹ i wyrachowan¹ politykê
okupanta niemieckiego w stosunku do Polaków, Ukraiñców i ¯ydów. Polega³a
ona na podsycaniu konfliktów narodowociowych, czego szczególnym przyk³adem jest brak reakcji Niemców w pocz¹tkowej fazie mordowania Polaków
przez dzia³aczy i sympatyków OUN-UPA w 1943 r. Biernoæ Niemców trwa³a
a¿ do momentu, gdy okaza³o siê, ¿e nie docieraj¹ do nich przymusowe kontyngenty z polskich wsi. Dopiero od tego czasu próbuj¹ oni ukróciæ dzia³alnoæ nacjonalistów ukraiñskich, czego absolutnie nie nale¿y odczytywaæ, jako
próby ratowania Polaków, co wyranie podkreli³ prof. R. Jurkowski.
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W nastêpnym bloku tematycznym pt. Wo³yñ 1943  próba bilansu,
który zosta³ zrealizowany, niestety, w du¿ym skrócie ze wzglêdu na dyscyplinê czasow¹, przedstawiono przebieg tragicznych wydarzeñ na Wo³yniu, Podolu, Galicji Wschodniej i Lubelszczynie. Dyskusja rozpoczê³a siê od postawienia pytania, dlaczego Ukraiñcy w ogóle dopucili siê tak ogromnej i masowej
zbrodni? Na tak postawione pytanie prelegenci w odpowiedzi zwrócili uwagê
na ró¿ne przyczyny, jednak w dyskusji wybi³y siê dwa g³ówne i spójne w¹tki.
Jednym z nich by³a ideologia skrajnego nacjonalizmu D. Doncowa i teoria
czystek etnicznych na ziemiach zamieszka³ych w wiêkszoci przez Ukraiñców, co mia³o zostaæ wykorzystane jako argument, którym w ocenie prelegentów chcieli siê w przysz³oci pos³u¿yæ Ukraiñcy, formu³uj¹c fa³szyw¹ tezê
o zamieszkaniu tych ziem wy³¹cznie przez rdzenn¹ ludnoæ ukraiñsk¹ i dlatego postanowiono ca³kowicie usun¹æ z tamtych terenów ¿ywio³ polski. Natomiast drugim, bezporednim powodem by³y informacje o klêsce stalingradzkiej Niemców i decyzje przywódców OUN-u, którzy nie chcieli dopuciæ do
tzw. powtórki z historii, czyli tego, i¿ po zakoñczeniu I wojny wiatowej
Ukraiñcy nie zdo³ali utworzyæ na tyle silnego i zwartego pañstwa, aby mog³o
siê ono skutecznie broniæ i utrzymaæ swoj¹ niepodleg³oæ. W dalszej czêci
dyskusji dr hab. W. Gieszczyñski oraz dr K. Sacewicz przybli¿yli s³uchaczom
taktykê i sposoby dzia³ania OUN-UPA w latach 19431947. W pocz¹tkowej
fazie tzw. akcji antypolskiej starano siê atakowaæ ludnoæ pracuj¹c¹ w polu
lub lesie oraz te wsie i chutory, gdzie Polacy mieszkali wspólnie z Ukraiñcami. Anga¿owano wówczas mniejsze si³y, bez koncentracji wiêkszych zgrupowañ UPA, a dopiero póniej atakowano wiêksze wsie i skupiska zamieszka³e
przez polskie rodziny, staraj¹c siê najpierw skutecznie je odci¹æ od szlaków
komunikacyjnych tak, aby nikt siê nie wydosta³ i nie przekaza³ wiadomoci
o dokonanych mordach. Nastêpnie grupy cz³onków OUN-UPA, czêsto przy
udziale miejscowej ludnoci ukraiñskiej otacza³y zazwyczaj dwoma lub trzema piercieniami wie, a reszta zgrupowania wchodzi³a do niej i mordowa³a
mieszkañców. Jak zauwa¿y³ prof. N. Kasparek, Armia Krajowa przechwyci³a
dyrektywê dowództwa UPA, w której rozkazano zg³adziæ ka¿dego mê¿czyznê
w wieku od 16 do 60 lat, ale nie mia³o to wiele wspólnego z rzeczywistoci¹,
poniewa¿ zazwyczaj mordowano tak¿e dzieci, kobiety, starców  dos³ownie
wszystkich. Wed³ug s³ów prof. R. Jurkowskiego, jeden z polskich badaczy
analizuj¹c dokonane ludobójstwo doliczy³ siê a¿ 230 sposobów zadawania
mierci! W ocenie dr hab. W. Gieszczyñskiego nacjonalici z OUN-UPA wykazali siê równie¿ perfidnym sposobem dokonywania eksterminacji, a mianowicie wykorzystywali w tym celu niedzielne msze wiête wiedz¹c, ¿e Polacy
(w wiêkszoci katolicy) gromadz¹ siê w swoich wi¹tyniach. Tak by³o m.in.
w Porycku i innych miejscowociach, gdzie z zimn¹ krwi¹ wymordowano
zebran¹ w kocio³ach miejscow¹ ludnoæ. Apogeum tych zbrodni przypad³o
w³anie na niedzielê 11 lipca 1943 r. Przytaczaj¹c przyk³ad tzw. ekonomii
pocisku, czyli oszczêdzania cennej amunicji prof. dr hab. H. Stroñski wskaza³ na wie Ihrowica pod Tarnopolem, kiedy to w wieczór wigilijny 1944 r.
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sotnia UPA najpierw otoczy³a zabudowania zamieszka³e przez rodziny polskie, wczeniej wskazane przez miejscowych Ukraiñców, a nastêpnie upowcy
podpalili domy. Wybiegaj¹cych mieszkañców mordowano tylko przy u¿yciu
siekier. Straszliwy bilans to 106 osób  sami Polacy oraz siedem Ukrainek,
które wysz³y za m¹¿ za Polaków. W trakcie tocz¹cej siê dyskusji dr K. Sacewicz zwróci³ uwagê na fakt, ¿e zbrodni tych nie dopuszczali siê tylko uzbrojeni cz³onkowie OUN  UPA, ale tak¿e czêæ miejscowej ludnoci ukraiñskiej
spoza organizacji, a wiêc nie do koñca uprawnione jest stwierdzenie, ¿e
w tych akcjach brali udzia³ tylko sami nacjonalici ukraiñscy. Wskaza³ on
przy tym równie¿ na czysto materialne korzyci ukraiñskich rezunów, którzy  poza mordowaniem mieszkañców polskich wsi i miejscowoci  pl¹drowali tak¿e ich domostwa i ograbiali swoje ofiary. Z drugiej strony wyranie
podkrelono, ¿e wród spo³eczeñstwa ukraiñskiego byli te¿ ludzie odwa¿ni
i sprawiedliwi, ratuj¹cy polskich s¹siadów czêsto za cenê ¿ycia swojego i najbli¿szej rodziny, albowiem w razie odkrycia udzielonej Polakom pomocy byli
bestialsko mordowani. Skalê zbrodni opisan¹ w publikacjach naukowych
przypomnia³ prof. R. Jurkowski, przytaczaj¹c liczne dane statystyczne, z których wynika, ¿e Polacy byli mordowani w co najmniej 4314 miejscowociach
by³ych województw wschodnich II RP, przy czym, najwiêcej miejscowoci
objêtych ludobójstwem zosta³o ustalonych dla Wo³ynia, gdzie udowodniono
i opisano 36 543 zamordowane osoby, ale s¹ to dane tylko z 1721 jednostek
administracyjnych (gmin, powiatów i wiosek) natomiast z 1787 nie mamy
tego typu danych. Z kolei dr hab. W. Gieszczyñski przedstawi³ szacunkowe
dane polskich badaczy mówi¹ce, ¿e tylko na samym Wo³yniu zamordowano
oko³o 60 000 Polaków. Z kolei dane statystyczne dla obwodu tarnopolskiego
przedstawi³ prof. dr hab. H. Stroñski, wskazuj¹c na badania A. Piekarskiego,
który dla by³ego obwodu tarnopolskiego podaje liczbê oko³o 14 100 zamordowanych osób narodowoci polskiej. Wyranie podkrelono, ¿e przera¿aj¹ca
jest nie tylko skala dokonanej eksterminacji, ale równie¿ szczególne okrucieñstwo sprawców, którzy stosuj¹c taktykê spalonej ziemi niszczyli dos³ownie wszystko poprzez spalenie domostw, aby ju¿ nikt nigdy nie rozpozna³
miejsca istnienia polskich wsi.
Kolejnym pytaniem postawionym w dyskusji by³a wielkoæ polskich strat
i odpowiedzi na pytanie, dlaczego polskie oddzia³y partyzanckie nie potrafi³y
skutecznie zapobiec tragedii? Odpowiadaj¹c, wymieniono kilka czynników,
wskazuj¹c m.in., ¿e strona polska, reprezentuj¹ca zdecydowan¹ mniejszoæ
ludnoci na tych terenach, by³a ju¿ praktycznie od samego pocz¹tku okupacji
na przegranej pozycji, zw³aszcza z militarnego punktu widzenia. Po drugie,
zanim dosz³o do tzw. akcji antypolskiej, wbrew temu, co obecnie twierdz¹
niektórzy historycy ukraiñscy, na ogó³ nie wzywano do opuszczenia wsi,
a wrêcz przeciwnie czêsto s¹siedzi ukraiñscy nawo³ywali i zapewniali swoich
s¹siadów Polaków, aby pozostali na miejscu, ¿e nic z³ego im siê nie stanie.
Ponadto, jak zauwa¿y³ dr K. Sacewicz, po okupacji sowieckiej i licznych
deportacjach, ¿ywio³ polski na kresach II RP by³ bardzo os³abiony i ma³e
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liczebnie oddzia³y partyzanckie AK, wskutek dominacji sotni UPA, nie by³y
w stanie broniæ wszystkich polskich skupisk na Wo³yniu i w Galicji Wschodniej. Dopiero od 1943 r. mo¿na mówiæ o utworzeniu miejscowych oddzia³ów
samoobrony w oko³o stu miejscowociach, które z ró¿nym skutkiem stawia³y
opór napastnikom. Punktem zwrotnym by³o utworzenie 27. Wo³yñskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, która maj¹c odpowiednie zasoby ludzkie mog³a
w miarê skutecznie walczyæ z UPA.
Ten blok tematyczny mia³ równie¿ odpowiedzieæ na pytanie, czym by³y
w sensie prawnym owe straszliwe wydarzenia i w jaki sposób w obecnych
czasach mówimy, piszemy, a przede wszystkim jak pamiêtamy te krwawe
wydarzenia na Wo³yniu, Podolu, Galicji Wschodniej i Lubelszczynie. Uczestnicy panelu jednoznacznie stwierdzili, ¿e to, co wydarzy³o siê na Kresach
Wschodnich II RP w 1943 r., a tak¿e w kolejnych latach, by³o wiadomie
zaplanowanym i precyzyjnie zrealizowanym ludobójstwem.
W toku dyskusji wskazano tak¿e na badania strony ukraiñskiej, która
mówi o maksymalnej liczbie oko³o 20 0000 poleg³ych w obustronnych walkach Polaków, co w jednomylnej ocenie prelegentów jest liczb¹ nieprawdziw¹ i celowo zani¿on¹. Prelegenci zgodzili siê, ¿e zdecydowanie bli¿sza prawdy jest liczba strat przedstawianych przez badaczy polskich, twierdz¹cych, ¿e
straty wród ludnoci polskiej wynios³y, ponad sto tysiêcy osób, które ponios³y mieræ z r¹k zbrodniarzy z pod znaku OUN  UPA i innych ukraiñskich
nacjonalistycznych organizacji tylko dlatego, ¿e byli Polakami.
W dalszej czêci spotkania poruszono tak¿e kwestiê stosunku czêci
ukraiñskich polityków, historyków czy te¿ by³ych cz³onków OUN  UPA,
którzy usi³uj¹ od wielu lat ukazaæ akcjê Wis³a jako swoist¹ przeciwwagê do
rzezi wo³yñskiej. Odnosz¹c siê do takiego punktu widzenia dr hab. W. Gieszczyñski stwierdzi³, ¿e akcja Wis³a absolutnie nie mo¿e byæ równowa¿nikiem
ludobójstwa na Wo³yniu i innych miejscach, przypominaj¹c ¿e w czasie tej
akcji ucierpia³a ukraiñska cywilna ludnoæ, której ponad 140 tys. przesiedlono na tzw. ziemie odzyskane. Podkreli³ przy tym, ¿e w pe³ni zdajemy sobie
sprawê z niekiedy brutalnego postêpowania wobec tych Ukraiñców, których
podejrzewano o zwi¹zki z OUN  UPA. Jednak pomimo tego tragicznego
w¹tku, nijak ma siê to dziesi¹tków tysiêcy ofiar po stronie polskiej w czasie
rzezi wo³yñskiej.
W czasie tocz¹cej siê dyskusji prelegenci podkrelali, i¿ niestety, ale
zarówno Polacy, jak i Ukraiñcy coraz bardziej ró¿ni¹ siê w przekazie obrazu
historycznego minionych tragicznych lat i wyranie zacierany jest podzia³ na
ofiary i ich katów. Relatywizacji historii po stronie polskiej w imiê wyimaginowanej poprawnoci politycznej i ró¿nych celów osobistych dokonuj¹ niektórzy politycy, jak te¿ czêæ rodowiska naukowego, usi³uj¹ca zast¹piæ prawdziwy opis ówczesnych straszliwych wydarzeñ ró¿nymi nieadekwatnymi do
faktycznego ich charakteru terminami, takimi jak konflikt etniczny, obustronne walki, itp. Natomiast punkt widzenia Ukraiñców przedstawi³ prof.
dr hab. H. Stroñski, który stwierdzi³, i¿ dzisiejsza Ukraina jest podzielona
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w ocenie wydarzeñ na by³ych kresach wschodnich II RP. Historycy, a tak¿e
inne osoby ze wschodniej Ukrainy absolutnie neguj¹ swoj¹ odpowiedzialnoæ
za dokonane przez UPA ludobójstwo, twierdz¹c, ¿e to nie ich przodkowie tego
dokonali tylko nacjonalici z zachodniej czêci kraju i tylko ich obci¹¿a ta
zbrodnia, a w zwi¹zku z tym niech tylko oni borykaj¹ siê z t¹ odpowiedzialnoci¹. Natomiast na zachodniej Ukrainie grupa m³odych historyków wymyli³a termin druga wojna polsko-ukraiñska i twierdzi, ¿e na wojnie, jak na
wojnie, bywa ró¿nie. Argument, ¿e na tej wojnie po stronie polskiej zdecydowana wiêkszoæ ofiar to by³y kobiety i dzieci, jako do nich nie dociera.
Czêæ prelegentów wyranie wskaza³a, ¿e problem przekazu historycznego
wynika z relatywizacji historii przez stronê ukraiñsk¹, która zdecydowanie
odrzuca prawdê historyczn¹ fa³szowan¹ bezporednio ju¿ po dokonanym ludobójstwie. Wskazuj¹c przyk³ad tego typu manipulacji dr K. Sacewicz wskaza³ na
problem Ukraiñców s³u¿¹cych w armii niemieckiej, którzy dostaj¹c siê do niewoli w strefie amerykañskiej lub brytyjskiej podawali w ankietach osobowych, ¿e
s¹ obywatelami II RP, co skutkowa³o tym, ¿e nie zostali wydani stronie sowieckiej tylko mogli pozostaæ na emigracji w Wielkiej Brytanii, Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych, gdzie pierwszy szef ukraiñskiej s³u¿by bezpieczeñstwa Myko³a £ebed pisa³ do koñca swojego ¿ycia paszkwile zak³amuj¹ce historiê,
w których dokonywa³ haniebnych przewartociowañ ofiar i ich katów.
W kolejnej czêci panelu omówiono dzisiejsze spostrze¿enia prelegentów
na temat nacjonalizmu i w tym kontekcie przestrzegaj¹co zabrzmia³ g³os
prof. dr. hab. H. Stroñskiego, który w swoim ciekawym wywodzie przybli¿y³
reaktywowany w ostatnich latach i szybko rosn¹cy w si³ê nacjonalizm ukraiñski. Podkrela³ przy tym, ¿e nadawanie nazw ulic takim jednostkom wojskowym jak 14 Dywizji Grenadierów SS, potocznie okrelanej jako Dywizja
SS Galizien czy te¿ stawianie pomników takim zbrodniarzom, jak Stephan
Bandera i Roman Szuchewycz, to na dzisiejszej Ukrainie, niestety, norma.
W koñcowej czêci panelu zaproszeni prelegenci w kilku zdaniach podsumowali omawiany temat. Jako pierwszy g³os zabra³ dr K. Sacewicz, który
mówi¹c o polskich ofiarach ludobójstwa na Wo³yniu, Podolu, Galicji Wschodniej i Lubelszczynie sprzed siedemdziesiêciu lat u¿y³ stwierdzenia, i¿ pomordowani tam Polacy to dzieci gorszego Boga, poniewa¿ zabito ich dwa razy. Po
raz pierwszy fizycznie w latach 19431947, a po raz drugi zacieraj¹c z ró¿nych powodów pamiêæ o nich przez minione lata. Natomiast sam temat
ludobójstwa wymaga pochylania siê nad nim, co roku, nie po to, aby poprzez
mówienie o nim zantagonizowaæ Polaków i Ukraiñców, ale w³anie po to,
¿eby go uzdrowiæ i pokazaæ, do czego mo¿e prowadziæ sztucznie wzniecona
nienawiæ oraz aby pamiêtaæ o wszystkich ofiarach tych tragicznych lat:
Polakach, ¯ydach, Ukraiñcach, zamordowanych przez oszala³ych z nienawici ludzi. Z kolei prof. R. Jurkowski wyranie podkreli³ znaczenie prawdy
w przekazie historycznym, przypominaj¹c s³owa Józefa Mackiewicza, ¿e tylko
prawda jest ciekawa i w³anie w kontekcie rozwi¹zania problemu miêdzy narodami nale¿y mówiæ jak to by³o naprawdê, co oznacza nazwanie po imieniu, kto
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by³ ofiar¹, a kto zbrodniarzem. Nastêpnie g³os zabra³ dr hab. W. Gieszczyñski, który w swoim podsumowaniu zawar³ s³owa nadziei na poprawê stosunków polsko-ukraiñskich, szczególnie w odniesieniu do m³odego pokolenia,
w tym tak¿e sporej grupy ukraiñskich studentów UWM, nieobci¹¿onych balastem tragicznej przesz³oci. Z kolei w swoim podsumowaniu prof. N. Kasparek wyrazi³ obawê mówi¹c, ¿e boi siê, kiedy za historiê zabieraj¹ siê
politycy, bo to oznacza szukanie czego innego ni¿ prawdy. Doda³, ¿e nie
mo¿na z faktami dyskutowaæ za pomoc¹ g³osowañ czy ankiet, podkrelaj¹c,
¿e jako historycy jestemy zobowi¹zani powiedzieæ, jak by³o naprawdê. Podobnie wypowiedzia³ siê prof. dr hab. H. Stroñski, który stwierdzi³, ¿e wed³ug niego nie maj¹ racji ci, którzy w Polsce mówi¹, aby nie poruszaæ tego
tematu z uwagi na to, ¿e Ukraina jest dla nas wa¿na politycznie. [ ] Jako
historyk, jako obywatel Ukrainy twierdzê, ¿e nie warto iæ tak¹ drog¹ i nale¿y
mówiæ tylko prawdê, bo ta prawda nas wyzwoli i to nie tylko stronê polska,
ale g³ównie stronê ukraiñsk¹.
Przez ca³e spotkanie w trakcie tocz¹cej siê dyskusji przyby³ym gociom
towarzyszy³ pokaz multimedialny z³o¿ony z ponad 150 fotografii, ukazuj¹cy
ludzi oraz miejsca zwi¹zane z omawian¹ tematyk¹ spotkania.

Irena Makarczyk
Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

PROMOCJE WYDZIA£U HUMANISTYCZNEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013
TYTU£Y PROFESORSKIE
Dr hab. WOJCIECH GUZEWICZ
Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Bronis³aw Komorowski nada³ dr hab. Wojciechowi Guzewiczowi tytu³ naukowy profesora nauk humanistycznych.
Dr hab. PIOTR MAJER
Postanowieniem z dnia 9 wrzenia 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Bronis³aw Komorowski nada³ dr. hab. Piotrowi Majerowi tytu³ naukowy profesora nauk humanistycznych.
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KOLOKWIA HABILITACYJNE
Dr JAROS£AW RUBACHA, Bu³garia na prze³omie XIX i XX wieku.
Bu³garskie metamorfozy w publikacjach wiata S³owiañskiego
(19051914), Olsztyn 2013.
Kolokwium odby³o siê 27 czerwca 2013 r. na Wydziale Humanistycznym
UWM w Olsztynie.
Recenzenci: Prof. dr hab. El¿bieta Znamierowska-Raak, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Mieczys³aw Tanty, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Jerzy Hauziñski, Akademia Pomorska w S³upsku
Dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM w Olsztynie
Temat wyk³adu habilitacyjnego: Bu³garska cerkiew unicka w latach
18611926.
Rada Wydzia³u przyjê³a kolokwium habilitacyjne oraz wyk³ad i podjê³a
uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
OBRONY DOKTORSKIE W DYSCYPLINIE HISTORIA
Mgr BARBARA MARIA DOBRZAÑSKA, Konsul zawodowy i jego
wspó³praca z wywiadem wojskowym w polityce II Rzeczypospolitej.
Promotor: Dr hab. Zygmunt Kazimierski, prof. Uczelni Warszawskiej im.
Marii Sk³odowskiej-Curie
Recenzenci: Prof. dr hab. Witold Pokruszyñski, Wy¿sza Szko³a Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Dr hab. Magdalena Sitek, UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr Barbary M. Dobrzañskiej odby³a siê w dniu
11 wrzenia 2012 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr KINGA LISOWSKA, Problemy struktury zasobu archiwalnego archiwów diecezjalnych na by³ym terytorium zaboru pruskiego.
Promotor: Prof. dr hab. Bohdan Ryszewski, em. prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Prof. dr hab. Kazimierz £atak, UKSW w Warszawie
Dr hab. Waldemar Chor¹¿yczewski, prof. UMK w Toruniu
Obrona pracy doktorskiej mgr Kingi Lisowskiej odby³a siê w dniu 6 listopada 2012 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr ALEKSANDER SZE£OMOW, Duszpasterstwo prawos³awne w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 19952012.
Promotor: Dr hab. Wies³aw £ach, prof. UWM w Olsztynie
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Recenzenci: Prof. dr hab. Witold Pokruszyñski, Wy¿sza Szko³a Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Aleksandra Sze³omowa odby³a siê w dniu
6 grudnia 2012 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr GRZEGORZ WINOGRODZKI, Wojskowe s³u¿by specjalne w PRL
i w procesie transformacji systemowej do 1994 roku.
Promotor: Dr hab. Zygmunt Kazimierski, prof. Wy¿szej Szko³y Administracji Zarz¹dzania i Informatyki w Warszawie
Recenzenci: Prof. dr hab. Witold Pokruszyñski, Wy¿sza Szko³a Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Dr hab. Piotr Majer, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Grzegorza Winogrodzkiego odby³a siê
w dniu 8 stycznia 2013 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr LESZEK CHABURSKI, Lubawa w latach 19752006.
Promotor: Prof. dr hab. Miros³aw Krajewski, UKW w Bydgoszczy
Recenzenci: Dr hab. Zdzis³aw Biegañski, prof. UKW w Bydgoszczy
Dr hab. Roman Jurkowski, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Leszka Chaburskiego odby³a siê w dniu
8 stycznia 2013 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr STANIS£AW KUPRJANIUK, Ma³a architektura sakralna na
Warmii do 1945 r. ze szczególnym uwzglêdnieniem kapliczek.
Promotor: Dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Dr hab. Józef Arno W³odarski, prof. Uniwersytetu Gdañskiego
Prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Stanis³awa Kuprjaniuka odby³a siê w dniu
4 czerwca 2013 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr EWELINA ANNA SOKO£OWSKA, Organizacje spo³eczne i kocielne na Warmii w latach 18481914.
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, UWM w Olsztynie
Recenzenci: Dr hab. Jaros³aw K³aczkow, prof. UMK w Toruniu
Dr hab. Grzegorz Jasiñski, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr Eweliny A. Soko³owskiej odby³a siê w dniu
4 czerwca 2013 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
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Mgr ANDRZEJ MOCARSKI, Stosunki ludnociowe na terenie wschodnich Mazur w latach 19451950.
Promotor: Dr hab. Witold Gieszczyñski
Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Andrzej Sakson, Instytut Zachodni w Poznaniu
Prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Mocarskiego odby³a siê w dniu
28 czerwca 2013 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr ALICJA ALEKSANDRA DOBROSIELSKA, Opór-oportunizm-wspó³praca. Prusowie wobec zakonu krzy¿ackiego w dobie podboju.
Promotor: Prof. dr hab. Grzegorz Bia³uñski, UWM w Olsztynie
Recenzenci: Dr hab. Pawe³ ¯mudzki, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Kazimierz Gr¹¿awski, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr Alicji A. Dobrosielskiej odby³a siê w dniu
2 lipca 2013 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
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PO¯EGNANIA

PROFESOR WOJCIECH WRZESIÑSKI
 DOKTOR HONORIS CAUSA
UNIWERSYTETU WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE.
WSPOMNIENIE O HISTORYKU
Prof. Wojciech Wrzesiñski nale¿a³ do najbardziej znanych wspó³czesnych historyków polskich. Jego aktywnoæ naukowa (przesz³o 900 publikacji), doktoraty
honoris caussa Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Opolskiego, Akademii
Pedagogicznej w Krakowie, Uniwersytetu Szczeciñskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, liczne nagrody, odznaczenia, cz³onkostwo rad naukowych towarzystw i czasopism naukowych budzi
uznanie. Stale w ruchu, wszechobecny, aktywny .
I nagle Dotar³a do nas wieæ, i¿ 2 lipca 2013 r. zmar³
nagle we Wroc³awiu.
Profesora Wrzesiñskiego po¿egnalimy razem z innymi historykami
z ca³ego kraju 6 lipca. Spocz¹³ na Cmentarzu Grabiszyñskim.
Wojciech Wrzesiñski1 urodzi³ siê 6 padziernika 1934 r. w Krzywos¹dzy.
Dzieciñstwo skrócone przez wojnê i lata okupacji spêdzi³ na Kujawach, g³ównie
w Radziejowie. Rodzina Wrzesiñskich po 1945 r. osiad³a w Aleksandrowie Kujawskim. Tu te¿ m³ody Wojciech ukoñczy³ znakomite gimnazjum Ojców Salezjanów. Po maturze w 1951 r. Wrzesiñski rozpocz¹³ studia historycznye w pobliskim Toruniu. Na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika razem z nim kszta³cili
siê wówczas póniejsi znani profesorowie-historycy, tacy jak Jacek Staszewski2
1

Ca³oæ na podstawie materia³ów z Archiwum Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Biuro Rektora, Nadanie stopnia doctora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi
Wrzesiñskiemu 1 padziernika 2007, sygn. 3012/179.
2 Zmar³y 26 VIII 2013 r. prof. Jacek Staszewski wspomina³: Latem 1953 roku razem
z Wojciechem Wrzesiñskim spêdzilimy kilka tygodni w Olsztynie na zbieraniu materia³ów do pracy,
któr¹ jako cz³onkowie Studenckiego Ko³a Historyków w uniwersytecie toruñskim postanowilimy
przygotowaæ na ogólnopolski konkurs odradzaj¹cego siê po poprzedniej likwidacji studenckiego
ruchu naukowego... Wówczas te¿ zaczê³a siê nasza przygoda z nauk¹, której pozostalimy wierni.
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 prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego czy S³awomir Kalembka  rektor Uniwersytetu Miko³aja Kopernika. Za wród nauczycieli wystarczy wymieniæ: Ludwika Kolankowskiego, Karola Górskiego, Mariana Gumowskiego,
Stanis³awa Hoszowskiego, Bronis³awa W³odarskiego, Bronis³awa Paw³owskiego. Promotorem pracy magisterskiej o ruchu robotniczym w Solcu Kujawskim, ukoñczonej w 1955 r. by³ prof. Witold £ukaszewicz, który by³
uczniem Marcelego Handelsmana. Na seminarium prof. £ukaszewicza powsta³a równie¿ rozprawa doktorska Wojciecha Wrzesiñskiego.
W 1955 r. Wrzesiñski z nakazem pracy pojawi³ siê w Olsztynie bêd¹c
przekonany, ¿e przyjecha³ tu na trzy miesi¹ce. Zosta³ w miecie nad £yn¹
dziesiêæ lat. Warto zaznaczyæ, ¿e Olsztyn nie posiada³ wówczas placówek
naukowych, prowadz¹cych badania nie tylko nad przesz³oci¹ ziem zachodnich i pó³nocnych, ale nad ich wspó³czesnym obrazem. Z inicjatyw¹ takich
badañ wyszed³ Wojciech Wrzesiñski, kierownik dzia³u akt Polski Ludowej
w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Olsztynie. W G³osie Olsztyñskim
z 26 listopada 1960 r. pisa³: Wczeniej lub póniej musi chyba w Olsztynie dojæ
do reaktywowania, a w³aciwie stworzenia na zupe³nie nowych podstawach
Instytutu Warmiñsko-Mazurskiego [...] o profilu nie tylko historycznym. By³ to
pocz¹tek drogi, która doprowadzi³a do powstania Orodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego. Od chwili, gdy Orodek zosta³ jednostk¹
badawczo-rozwojow¹, pracami jego Rady Naukowej kierowa³ Wojciech Wrzesiñski.
W 1965 r. ju¿ jako doktor  Wojciech Wrzesiñski przeniós³ siê do Wroc³awia. Na Uniwersytecie Wroc³awskim sprawowa³ niemal wszystkie funkcje
 od kierownika Zak³adu Historii Najnowszej, kilkakrotnie dyrektora Instytutu Historycznego, póniej dziekana Wydzia³u Filozoficzno-Historycznego,
prorektora i wreszcie w latach 19901994 rektora tej¿e uczelni. Tu zaanga¿owany by³ w pierwsz¹ Solidarnoæ, czego skutkiem by³o m.in. odebranie
mu kierownictwa Zak³adu Historii Najnowszej.
Z Olsztynem i tutejszym rodowiskiem naukowym pozostawa³ w sta³ym
kontakcie. Pierwsza monografia, opublikowana przez poznañski Instytut Zachodni w 1963 r. pt. Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powilu w latach
19201939, przynios³a mu szerokie uznanie, natomiast opublikowana
w 1970 r. rozprawa habilitacyjna pt. Polski ruch narodowy w Niemczech
(19221939) ugruntowa³a pozycjê m³odego badacza. Z olsztyñskim okresem
Wrzesiñskiego zwi¹zane by³y prace powiêcone plebiscytom na Warmii i Mazurach oraz Powilu, szkolnictwu polskiemu na Warmii i Mazurach, Gazecie
Olsztyñskiej czy te¿ Warmii i Mazurach w polskiej myli historycznej. Zreszt¹ prace Wojciecha Wrzesiñskiego, dotycz¹ce Prus Wschodnich w polskiej
myli politycznej, zainspirowa³y mnie  jeszcze jako studenta  do podobnych
badañ. Wród kilkudziesiêciu uczniów prof. Wojciecha Wrzesiñskiego s¹ m.in.
zwi¹zani z Olsztynem profesorowie: Bohdan Kozie³³o-Poklewski, Bohdan £ukaszewicz oraz Robert Traba.
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W Olsztynie w 1996 r. podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. Wojciech Wrzesiñski zosta³ wybrany prezesem
PTH. Z kolei w listopadzie 2005 r. powiêkszy³ grono Honorowych Obywateli
Olsztyna. Jak podkreli³ na uroczystoci wrêczenia dyplomu ówczesny prezydent miasta Czes³aw Jerzy Ma³kowski  Wspaniale jest sp³acaæ d³ug wobec
osób tworz¹cych historiê miasta. Za uhonorowany profesor doda³: Olsztyn, po
Toruniu i Wroc³awiu, jest dla mnie trzeci¹ ojczyzn¹. Mimo ¿e w Olsztynie przebywa³em tylko10 lat, to nadal jestem emocjonalnie zwi¹zany z tym miastem.
Tote¿ by³o naturalne, i¿ rodowisko akademickie Olsztyna, które tak
wiele zawdziêcza³o prof. Wrzesiñskiemu, zechce uhonorowaæ go nadaniem
doktoratu honoris causa. 30 stycznia 2007 roku na Radzie Wydzia³u Humanistycznego UWM postawi³em  jako dziekan  wniosek o uczczenie i podziêkowanie za wielokrotne wspomaganie olsztyñskiego rodowiska argumentuj¹c
m.in., i¿ Wojciech Wrzesiñski nigdy nie zapomnia³ o Olsztynie. Wielokrotnie
w ci¹gu roku pokonywa³ trasê Wroc³aw  Olsztyn, by wspieraæ humanistyczne
rodowisko Olsztyna. Jego wychowankowie s¹ dzi profesorami i pracuj¹ na
naszym uniwersytecie. Profesor Wrzesiñski wspiera³ inicjatywê utworzenia
uniwersytetu w Olsztynie. Jego g³os by³ wa¿ny, gdy senat Uniwersytetu Wroc³awskiego pozytywnie opiniowa³ wniosek o utworzenie w Olsztynie Uniwersytetu Warmiñsko- Mazurskiego. Wreszcie profesor Wrzesiñski pozytywnie opiniowa³ wniosek o przyznanie Wydzia³owi Humanistycznemu UWM uprawnieñ
do nadawania stopnia doktora habilitowanego z zakresu historii. W dowód
uznania za kszta³towanie humanistyki w Olsztynie i promocjê miasta, poprzez
liczne publikacje, Rada Miasta Olsztyna nada³a mu godnoæ honorowego obywatela naszego grodu. Rada Wydzia³u Humanistycznego UWM w Olsztynie
wnosi o nadanie mu godnoci doktora honoris causa naszego uniwersytetu za
badania historyczne, ich popularyzacjê, organizacjê nauki polskiej i ponad
pó³wieczne zwi¹zki z humanistycznym rodowiskiem Olsztyna i stale okazywane mu wsparcie. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Wydzia³u Humanistycznego
UWM zaproponowa³a na recenzentów prof. S³awomira Niciejê z Uniwersytetu
Opolskiego, prof. Jacka Staszewskiego z UMK i prof. Henryka Samsonowicza, za promotorem zosta³ prof. Stanis³awa Achremczyk. Po otrzymaniu
pozytywnych, pe³nych entuzjazmu opinii Senat UWM uchwa³¹ nr 189 z 29
czerwca 2007 r. nada³ prof. Wojciechowi Wrzesiñskiemu tytu³ doctora honoris
causa. Uroczystoæ wrêczenia dyplomu odby³a siê 1 padziernika 2007 roku
podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, gdzie wyg³osi³ on wyk³ad
nt. Historyk w Olsztynie  pos³annictwo i obowi¹zki.
Jeszcze w czerwcu tego roku gocilimy prof. Wrzesiñskiego w Olsztynie,
niestety po raz ostatni.
Norbert Kasparek
(Olsztyn)
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WSPOMNIENIE O PROFESORZE JANIE SOBCZAKU
8 sierpnia obudzi³ mnie, 30 minut przed pó³noc¹,
telefon. Zdziwi³em siê, gdy zobaczy³em wywietlaj¹ce siê nazwisko Sobczak. Zamiast g³osu Profesora
us³ysza³em jednak g³os ma³¿onki  Pani Ireny
i us³ysza³em przera¿aj¹c¹ wiadomoæ Panie Tomku, Janek nie ¿yje. Praktycznie do rana nie zmru¿y³em oka, a w g³owie lotem b³yskawicy przebiega³y
obrazy z okresu naszej wspólnej znajomoci.
Wiosn¹ 2000 r., po piêciu latach studiów
i rocznym okresie pracy, wróci³em z Torunia do
Olsztyna. Postanowi³em spróbowaæ znaleæ miejsce
pracy na wie¿o utworzonym Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim. Uda³em siê do ówczesnego Instytutu Historii i tam spotka³em po raz pierwszy prof. dr. hab. Jana Sobczaka, zastêpcê dyrektora
ds. naukowych. Od tego momentu datuje siê nasza trzynastoletnia znajomoæ.
Tê znajomoæ cechowa³o przede wszystkim obustronne zaufanie i lojalnoæ, zarówno w sferze spraw zawodowych, jak i osobistych. Profesor zaufa³
mi, proponuj¹c przygotowanie rozprawy doktorskiej pod Jego kierunkiem.
Osobie, której tak naprawdê wtedy jeszcze nie zna³. Nie móg³ byæ pewien,
czy podo³am temu zadaniu. Mimo to obdarzy³ mnie kredytem zaufania. Nieraz podczas tej wspó³pracy s³ysza³em od osób postronnych, bym zmieni³ osobê promotora ze wzglêdu na Jego przesz³oæ w okresie PRL-u. ¯ebym nie
obarcza³ swojego naukowego CV powi¹zaniami z tak¹ person¹. Uwa¿a³em, ¿e
jestem Mu to winien i nie ¿a³ujê tego kroku. Profesor by³ jedn¹ z czterech
osób ze rodowiska polskich historyków, które wp³ynê³y na ca³¹ moj¹ dotychczasow¹ karierê naukow¹. Profesorom: Andrzejowi Zahorskiemu, Waldemarowi Rezmerowi, Andrzejowi Pep³oñskiemu zawdziêczam taki a nie inny
kierunek rozwoju moich naukowych zainteresowañ, ale to Jan Sobczak
pomóg³ mi w najwa¿niejszych momentach cie¿ki rozwoju zawodowego
i naukowego.
Niedawno us³ysza³em takie zdanie, ¿e by³ jedynym sporód tzw. desantu
warszawskiego z lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia, który na sta³e
zwi¹za³ siê z Olsztynem. Nie mam pewnoci czy jedynym, ale na pewno
bardzo uto¿samia³ siê z swoj¹ now¹ ma³¹ ojczyzn¹. Zawsze i wszêdzie
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podkrela³ fakt pracy na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim. Po powrocie
z Moskwy w koñcu 1992 r. okaza³o siê, ¿e nie ma dla Niego pracy na
uczelniach, do których kierowa³ swe kroki, m.in. uniwersytetów w Poznaniu czy Rzeszowie. Szczêliw¹ przystani¹ okaza³ siê Olsztyn. I pamiêta³
o tym do ostatniej chwili. To tu otrzyma³ wiadomoæ o przyznaniu Mu
tytu³u profesora nauk humanistycznych, tutaj przygotowa³ swoje najwa¿niejsze publikacje, powiêcone osobie ukochanego cesarza Miko³aja II. I odwzajemni³ siê zaanga¿owaniem w pracê na rzecz rozwoju uczelni, m.in. do 2005 r.
pe³ni¹c funkcjê redaktora naczelnego czasopisma naukowego UWM Echa
Przesz³oci.
Profesor by³ nie tylko wietnym badaczem i cenionym nauczycielem akademickim, ale tak¿e i koleg¹. Dziêki licznym kontaktom udawa³o Mu siê
zaprosiæ do Olsztyna tuzów rodowiska historycznego  swoich przyjació³
i kolegów. Przyje¿d¿ali nie tylko z odczytami, ale tak¿e brali udzia³ w organizowanych przez Profesora konferencjach powiêconych tematycznie szeroko
rozumianej problematyce Rosji.
W okresie kierowania Katedr¹ Historii Europy Wschodniej, a póniej
Instytutem Historii i Stosunków Miêdzynarodowych wielk¹ uwagê przywi¹zywa³ do rozwoju kadrowego jednostki. To dziêki Jego staraniom trafili do
naszego Instytutu, pracuj¹cy dzi jako profesorowie UWM: Roman Jurkowski i Dariusz Radziwi³³owicz. Intensywnie wspó³pracowa³ z profesorami
UWM: Zbigniewem Anculewiczem, Witoldem Gieszczyñskim, Norbertem Kasparkiem i Andrzejem Szmytem. Wypromowa³ siedmioro doktorów, sporód
których dwójka pracuje na naszym uniwersytecie.
Profesor by³ bardzo komunikatywn¹ i ¿yczliw¹ osob¹. Dlatego da³ siê
poznaæ nie tylko akademickiemu rodowisku Olsztyna, ale tak¿e jego mieszkañcom. Wspó³pracowa³ z lokaln¹ pras¹ czy te¿ Muzeum Warmii i Mazur.
Ale pamiêæ o Nim bêdzie funkcjonowaæ tak¿e wród mieszkañców dzielnicy
Jaroty, gdzie mieszka³. Bowiem zawsze tam, gdzie siê pojawia³, szybko nawi¹zywa³ bezporedni kontakt. Jak ze sprzedawcami w saloniku prasowym,
gdzie Profesor zaopatrywa³ siê codziennie w prasê, czy w³acicielami restauracji, któr¹ tak bardzo lubi³ odwiedzaæ. Czêstokroæ, gdy wracalimy wspólnie
z kolejnych spotkañ naukowych czy towarzyskich, korzystalimy z taksówek
ulubionej korporacji i zawsze Profesor wdawa³ siê w konwersacjê z kierowc¹,
który nas wióz³ tego dnia. Adres Mroza 9/15 by³ ju¿ znany jako miejsce
zamieszkania tego Profesora.
Jedn¹ z wielu rzeczy, za któr¹ podziwia³em Profesora, by³ Jego dziennik,
prowadzony od 1955 r. Ile trzeba mieæ w sobie samozaparcia, si³y i ducha
woli oraz wietnej organizacji pracy, by móc nieprzerwanie zapisywaæ bie¿¹ce
wydarzenia przez kolejne 58 lat. Mylê, ¿e poniek¹d dziêki temu wyra¿a³ On
g³êbokie zainteresowanie wieloma aspektami ¿ycia naszego kraju. Nie tylko
politycznego, ale i spo³ecznego czy gospodarczego.
Pozna³em Profesora tak¿e od tej osobistej, prywatnej strony. Nie s¹dzê,
by na tym wiecie by³o wiele tak wietnie dobranych ma³¿eñstw jak Pañstwa
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Ireny i Jana Sobczaków. W zwi¹zku tym wystêpowa³ rodzaj symbiozy, jakiej
mo¿na jedynie pozazdrociæ. Jestem przekonany, ¿e wiele z osi¹gniêæ zawodowych Profesor zawdziêcza³ faktowi, ¿e móg³ powiêciæ siê ca³kowicie ich realizacji. I pamiêta³ o tym na ka¿dym kroku. Siadaj¹c przy jednym stole
i przys³uchuj¹c siê wymianie zdañ miêdzy Nimi, by³em zawsze pod wra¿eniem ciep³a jakie sobie okazywali. Gdy w ubieg³ym roku Pani Irena wyjecha³a do sanatorium na trzy tygodnie, przez ten czas Profesor wygl¹da³ jak
osoba, z której ulecia³o powietrze. Gdy wspólnie pojechalimy przywitaæ ma³¿onkê, widaæ by³o, ¿e Profesor nie posiada siê z radoci.
Odszed³ od nas bardzo ciep³y i ¿yczliwy cz³owiek, a przy tym osoba
niezwykle dowcipna, odznaczaj¹ca siê wyj¹tkowym poczuciem humoru,
a jednoczenie erudyta, jakich niewielu, wietny historyk, do koñca pasjonuj¹cy siê losami w³asnego kraju, jego wspó³czesnym ¿yciem i zmianami w nim
zachodz¹cymi.
Tomasz Gajownik
(Olsztyn)

